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ПРЕДГОВОР

Да се осмисли преходът от интенционалност към интензионалност е възможно 
в рамките на различни подходи и в различен дисциплинарен обхват. Идеята да се 
очертае логическият път на виртуалисткия трансцендентализъм, позициониран в 
една метафизика на познанието, задава същностните параметри на настоящото 
изследване. Тези именно параметри дават основание да се постави въпросът и 
за адекватния подход. Това означава търсенето на такъв подход да има за свой 
главен ориентир намерението за трансцендентално преосмисляне на подходите 
към интензионалността на конкретни логически нива и техните структури.

Във виртуалистката метафизика теоретифицирането се извършва в концеп-
туално идеализационен план, благодарение на което е възможно чисто знани-
ево построяване на критико-онтологични базисни единици със своя собствена 
интензионалност. С оглед на целта да се очертае и експлицира логическият път 
на виртуалисткия трансцендентализъм въвеждам разграничението между два 
подхода – аналитично-екстензионален и метафизично-интензионален. Първи-
ят не взема предвид тематизирането на логиката в отношение към конкретни 
познавателни процедури или прави това по такъв начин, че тези процедури се 
разглеждат като напълно редуцируеми до формални критерии. Така логическата 
непротиворечивост „поглъща“ съдържателни специфики без оглед на въпроса 
за техния произход и граници на валидната им представимост в познавателни 
форми.

От друга страна, отказът от търсенето на абсолютни основания ни изправя 
пред една необозрима съдържателна пълнота, която не регламентира чрез своя 
способност привилегирован достъп до себе си.

Метафизично-интензионалният подход признава за валидни такива процеду-
ри, в резултат на които получаваме възможна образност, удържана чрез регули-
ращо правило. Едно отделно нещо се взема в неговата отличимост, регулираност 
и репрезентативност за много други неща.[1] Отклоненията в онтологичен аспект 
са преодолими чрез подобни процедури, защото така се постига регулирана 
сглобеност на обхванато в познавателни форми съдържателно многообразие. 

Аналитично-екстензионалият подход налага възгледа, че възможността да 
удържаме по форма нещо явено за нас не се дължи на познавателен „способ“, 
съответстващ на спецификата на нагласата, а на „способността“ на самото нещо да 
ни се предостави като обективно съдържащо начина на представяне, посредством 
1 В настоящото изследване на прехода от интенционалност към интензионалност този проблем намира 
концептуално развитие в т.нар. схематизиращо предвиждане. Отделното нещо (в Хайдегеров смисъл) 
не е просто и единствено онова, на което се натъкваме, а е феноменно удостоверимо (и така валидно 
в множествен аспект) спо-ред специфичното „така-както“ на имането на работа с него в модуса му на 
подръч-но. При загуба на този модус специфични миметични усилия, направлявани от схе-матизира-
щото предвиждане, предоставят възможност за възстановяване на подръ-чността с оглед на различна 
употреба и в този смисъл e допустимо да се говори за (възможна) репрезентативност за много други 
неща в разширен или даже различен обсег на валидност.
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който то става съдържание на познанието. Напротив, по силата на един метафи-
зично-интензионален „преврат“ търсенето на способ с оглед на абстрахиращи 
процедури ни изправя пред възможността да се натъкнем на разсъгласуваност 
между понятието за нещо, което имаме независимо от конкретния познавате-
лен акт, и начинът на неговото представяне като нещо за нас. В такъв случай 
логическата непротиворечивост не е достатъчна: налага се едно допълнително 
онтологизиране с цел конструктивно преодоляване на несъответствието – про-
цедура, осъществима в плана на критическите онтологии. 

На основание на казаното смятам, че изследването на прехода от екстензи-
оналност към интензионалност в логиката не само може, но и трябва да бъде 
пренесено в метафизически план, така че тематично значимо да стане откроява-
нето на прехода от интенционалност към интензионалност с оглед на трансцен-
денталното обосноваване на логиката във виртуалистка перспектива, което е и 
целта на текста. С други думи, по този начин се надявам да изясня възможността 
този преход да бъде метафизически осмислен като интензионално-логически 
път на виртуалисткия трансцендентализъм.

Изказвам дълбока благодарност на рецензентите на книгата, както и на ко-
легите ми от секция „Логика“ за критичните бележки и изказаните препоръки. 
Отделно от това обаче бих искал да изкажа и някои неформални благодарности. 
Сърдечно благодаря на проф. дфн Валентин Канавров както за отделеното време 
за прочити, бележки и коментари към всеки от междинните варианти на текста 
(които той следеше отблизо в дългия период на неговото узряване и развитие 
в метафизическа насока), така и за „отворения код“ на неговата виртуалистка 
парадигма, поради чиято специфика имах възможност да изпробвам собствени 
идеи за виртуалистки подстъпи към интензионално-логическото. Задължен съм и 
на ст.н.с. І ст. дфн Ангел Стефанов за разговорите по темата, които ми помогнаха 
да осмисля по-добре някои от тезите и постановките си във връзка с неговото 
разбиране за абстрактни теоретични конструкти. Дължа специална благодарност 
и на н.с. ІІ ст. д-р Росен Люцканов за подробните бележки, концептуални пред-
ложения и насоки относно съдържанието на анализирания от мен материал. 
Благодарение на критичния поглед на Елица Ганева, Теа Бинчева и Бистра Ива-
нова художественото оформление на корицата придоби окончателния си вид. 
Не бих пропуснал да благодаря и на Любомир Владимиров за компетентната 
редакторска намеса и положените усилия за издаването на книгата. Накрая, но 
съвсем не на последно място по значение, изказвам дълбоката си почит и при-
знателност към паметта на проф. дфн Иван Софрониев Стефанов, който освен мой 
преподавател в СУ и научен ръководител на дипломната ми работа беше също 
така мой вдъхновител и съучастник в опитите ми да изградя концептуална база 
за съвместното изследване на трансценденталния схематизъм и метафората от 
времето на първите ми студентски текстове чак до написването на докторската 
ми дисертация.
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УВОД

В своята работа, озаглавена Über Hilberts Gedanken zur Grundlegung der 
Arithmetik, Паул Бернайс отбелязва, че логиката и математиката почиват на два 
различни вида абстракция: „докато логиката си има работа със съдържателно 
най-общото [das inhaltlich Allgemeinste], (чистата) математика е обща теория за 
формалните отношения и свойства“ [Bernays 2003: 5]. Поради формалната си 
структура логиката може да се обоснове математически, но на съответната цена. 
Статичното разглеждане на математическите обекти с фиксирани свойства и от-
ношения може да се окаже неадекватно с оглед на действителната динамика на 
мисълта в когнитивната прогресия на действителното мислене „зад“ дедуктивното 
логическо извеждане. Ако заради математическото обосноваване на логиката 
се въведе индексиране на логически пропозиции, което почива на „система от 
неща с определени релационни свойства [Verknüpfungseigenscha ften]“ [пак там: 
2], а в допускането на тази система има нещо, което се явява „трансцендентно 
за математиката“ – безкрайната актуална редица, то се изправяме пред следната 
дилема. Или, заради научната строгост, трябва „да елиминираме по-фините органи 
на когницията, доколкото е възможно и да използваме само най-примитивни“ 
такива [пак там], или да отидем в полето на по-широк „кръг от допускания, част 
от които са откровено метафизични“ [Люцканов 2008а: 240], между които лежи и 
възможността за метафизиране на мисленето във виртуалистки план. Трансцен-
денталното обосноваване на логиката като алтернатива на математическото би 
позволило тя да стане съдържателна, т.е. интензионална спрямо особеностите на 
различни регионални области. Но такива ли са всички онези утвърдени подходи 
и логики, които носят името интензионални? 

В края на 50-те – началото на 60-те години на XX век започват да се изучават 
формални езикови системи с по-богати изразни възможности, като търсенията са 
насочени към приближаване до изразните възможности на естествените езици и 
към търсене на „по-фини“ семантични структури и отчитане на гносеологически 
аспекти.[2] Разбирането на истинността на пропозициите в класическата логика 
като съответствие с действителността се оказва твърде силна идеализация в кон-
текста на по-новите изследвания, търсещи начин за логическото експлициране 
на конкретни познавателни процеси, на ограничената компетентност (логическа, 
лингвистична и/или когнитивна) на езиковите носители, на конкретизацията на 
истината по отношение на различни условия, при които тя бива установявана и 
т.н. Изследванията в областта на модалните и интензионалните логики засягат 
пряко или косвено философския въпрос за условията, при които е възможна една 
логическа форма като отнесена към съдържателни специфики, принадлежащи 
към областта на нейното приложение [вж. Смирнов 1981: 7; Табаков 1997: 64]. 

2 Относно съвременните изследвания в тази насока вж.: Kapitan 1994, Ludlow 2000, Materna 2000 и 
Chalmers 2002.
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Така наречената „семантика на възможните светове“ възниква около средата 
на XX век във връзка с търсенето на подходящи семантики за модалните логи-
чески системи [вж. King 2001: 4]. По думите на Смирнов, „идеята за възможен 
свят в класическата логика не е необходима за формулировката на понятието 
истинност, но се оказва важна [във връзка със семантиката на модалните логики] 
за формулирането на понятието логическа истинност, тясно свързано с поня-
тието за логическа необходимост“ [Смирнов 1981: 11]. Когато, съгласно Карнап, 
необходимата (логическа) истина се разбира като истина във всички възможни 
светове, не се предполага структура между отделните светове. Въвеждането 
на такава структура става с помощта на релация (например достижимост, ал-
тернативност или относителна възможност), чрез която логическата истин-
ност на една пропозиция се дефинира като истинност във възможните светове, 
намиращи се в съответната релация с взет за отправна точка свят, в който тази 
пропозиция е истинна. 

Така с възникването на семантиките на възможните светове се поражда 
възможността за релативизация на понятието истинност. Класическата логика 
обаче изисква екстензионална семантика – такава, в която понятието истин-
ност се разглежда в абсолютен смисъл, зад което се крие онто-теологическата 
предпоставка за предопределеното съществуване на само един свят от всички 
възможни: според израза на Лайбниц, тъй като „само един-единствен от тях може 
да съществува, трябва да има достатъчно основание за избора на Бога, което го 
предопределя повече към един свят, отколкото към друг“ [Лайбниц 1994: 266]. 

При опитите да бъдат индивидуализирани пропозициите в границите на 
подхода на възможните светове възникват следните проблеми. Първо, ако две 
пропозиции са истинни във всички възможни светове, всяка от тях е множество 
от възможни светове, съвпадащо с множеството от всички възможни светове. 
Доколкото последното е едно-единствено, то според това схващане излиза, че 
пропозицията е само една. Но истинни във всички възможни светове могат да 
бъдат и пропозиции с различно съдържание, поради което този подход не е 
безусловно приемлив. Второ, изречения, в които е налице приписване на про-
позиционални нагласи, се третират като релации между носител на нагласата, и 
пропозиция, изразена в много случаи чрез подчинено изречение. При третирането 
на пропозициите като множества от възможни светове се получава така, че две 
необходимо еквивалентни изречения, намиращи се в релация на съответната 
нагласа с нейния носител, няма как да бъдат разграничени по истинностна оценка. 

В алтернативните структурно-композиционални подходи към интензио-
налността, какъвто е този на Едуард Залта, пропозиционалните съдържания са 
възстановими с цената на аксиоматично въвеждане на свят с принадлежащи му 
неща, свойства и отношения, при което остава незасегнат трансценденталния 
въпрос за възможността за познание. Напротив, ако логиката ни стане тран-
сцендентална поне като обещание за такава, тогава трябва да държим сметка 
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за нейната интензионалност, разбирана като съдържателна валидност спрямо 
структурите на опита, към който я отнасяме. 

Ако критиката срещу екстензионалните подходи е от такъв вид, че изкарва 
наяве „естествения ход на мисленето“ „зад“ логическото изчисление, то така 
става възможно една екстензионална логика, която „не разбира самата себе си“ 
[Wilard 1979: 143], да има за алтернатива една интензионална логика от тран-
сценденталистки тип. А именно, съжденията на тази логика следва да се интер-
претират като имащи отношение не към класове, а към обекти „единствено по 
силата на концептите, под които тези обекти попадат“ [пак там: 151]. Претенция 
за такава логика е налице у Хусерл, който, за разлика от Майнонг, се отказва от 
интенционирането в случай на фикционални обекти, което обосновава по след-
ния начин. „Ноематичният смисъл“ е определено съдържание на менталните 
феномени, което не предполага приписване на съществуване в някакъв смисъл 
на несъществуващи обекти. „Перцептуалният смисъл“, който е налице при въз-
приемане на даден реален обект, не е тъждествен със смисъла на тази перцеп-
ция, който принадлежи с необходимост към същността Ј: реалното нещо може 
да бъде разрушено по всякакъв начин, докато въпросната същност като „чисто 
дескриптивен характер на перцепцията“ – не [Husserl 1970: 537]. 

За сравнение със споменатия по-горе тип интензионална логика, ето как 
стоят нещата с обектните концепти в Интензионалната логика на абстракт-
ните обекти на Едуард Залта. Съгласно този автор, ако си помислим едно чисто 
описание на предмет чрез определени взети заедно свойства, то в мисълта ни 
се намира един „обектен концепт“. В последния схващаме един „концептуален 
абстракт“, който не е означен в смисъла, в който това се отнася за перцептивно 
възприет обект [Zalta 2001a: 6]. В такъв случай за един абстрактен обект може 
да се каже, че е определен от „обективи“ (т.е. от отделните компоненти на целия 
концепт), но не и че удовлетворява мислените заедно свойства. В терминологи-
ята на Залта това различие отговаря на двойката модуси на предикация кодиране 
и екземплификация: „кръглият квадрат кодира кръглостта и квадратността, но 
не ги екземплифицира“ [пак там].[3] По този начин проблемът с ноематичния 
смисъл се решава не чрез промяна в значението, а чрез промяна на модуса на 
предикация: ноематичният смисъл не екземплифицира, а кодира свойствата, 
които изразява дадена „заскобена“ (в Хусерловия смисъл) дума. Проблемът е, че 
метафизиката на Залта е от платонистки тип и интензионалността остава извън 
едно трансцендентално обосноваване на логиката, за каквото става дума тук 
като възможна алтернатива на математическото. 

3 Екземплификацията, съгласно Залта, е проява на реалните обекти, притежаващи определен тип с оглед 
на изразяването на определени свойства при фиксирано условие. На свой ред кодирането в корелати-
вен аспект може да се определи като „прихващане“ от страна на съответни абстрактни обекти от същия 
тип на онези свойства на реалните обекти, удовлетворяващи въпросното условие. Извън този аспект 
кодирането е модус, чрез който могат да бъдат приписвани свойства на невъзможни обекти, т.е. такива 
без корелат в реалността.
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Когато в трансцендентален план се тематизира ролята на познавателни про-
цеси в границите на възможен опит, във връзка с които процеси се разглеждат 
като допустими или не различни формални структури, това позволява да се 
попита как в рамките на опитни структури осъзнаването на нещо като позна-
вано, искано, чувствано, въобразявано и др. може да се отнесе към „модус на 
убеденост“ така, че да бъдат различавани истинно и погрешно допускане [вж. 
Хусерл 1992: 114–115] на равнището на експлицитно логическото. Но доколкото 
се интересуваме от „загърбване на психологизма в познанието и навлизане в 
неговите чисти структури не чрез субективните заложби на човека, а по типично 
идеализационен и конструктивистки начин“ [Канавров 2003: 265], то във фило-
софски фокус попада интенционалността на априорната форма на познание в 
посока към „интензионалността на трансцендентално-логически изгражданите 
критически онтологеми“ [Канавров 2006: 65], така че последните да бъдат кон-
цептуализирани като ключови елементи на структуриран човешки опит. 

Нека се върнем малко назад. Идеята, че опитът има логическа (макар и некон-
цептуализирана) структура, поражда проблема за нейното адекватно репрезен-
тиране на равнището на концептуалното Ј проясняване, доколкото самият този 
опит, както посочва Пол Ливингстън, е „неизразим в дескриптивни термини“, 
въпреки че е „годен за субстанциално ограничаване на логическите възможности 
на значението на пропозициите“ [Livingston 2002: 268]. Следователно, пробле-
мът е следният: как е възможно свързаната с опита реална процесуалност на 
мисленето (и познанието) да се изрази в логически план, така че да се достигне 
до концептуално проясняване на „дълбинните“ структури на съответния опит 
(доколкото се схващат като онтологично условие за възможност на логическата 
пропозиция)? 

Във феноменологичната перспектива на Опит и съждение, ако откъм априорни 
структури е осъществим контрол върху „имагинативни вариации“ и онтологични 
възможности, то по този начин една структура може да се изрази от „формален 
закон“. Така въпросните вариации протичат в рамките на насочван от съответен 
концептуален тип открит хоризонт [срв. Husserl 1973: 342, 374–375; Коев 1996: 
39–41; Канавров 2003: 193]. На тази основа спрямо специфични региони (пер-
цептуални или интуитивни) могат да бъдат посочени „материално-категориални 
закони“ (не фактуални!), чиято „идеално-концептуална структура“ се довежда 
до степен на очевидност в процеса на опрозрачняване. Но, както основателно 
предупреждава Ливингстън относно тази перспектива, „експлицитните и предна-
мерени актове на свободна ейдетична вариация са без съмнение редки“; „един 
текущ процес на пасивен синтез е достатъчен да ‘конституира’ универсалния 
концепт, необходим за [предикативния акт на] съждението“ [Livingston 2002: 255]. 
Доколкото се счита, че свободните вариации на въображението имат напълно 
произволен характер в хоризонтното „можене да се продължи“ по този-и-този 
начин, би могло да възникне съмнение относно това дали чрез въпросното „силно“ 
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участие на въображението в „имагинативни обобщения“ може да се гарантира 
независима от емпирични и психични фактори еднозначна корелация между 
материално-категориална и идеално-концептуална структури.

В аналитичната перспектива, в която интерпретирането на произхода на 
опитни понятия избягва имагинативните вариации на Хусерл и приписва на нау-
чаването на езика и употребата му в езикови игри водеща „роля в определянето 
и структурирането“ на такива понятия, и също така смята за логически изчерпа-
телни описанията, направени по силата на „правила за употребата на термини и 
пропозиции“ [пак там: 258, 259], феноменологичните пропозиции биват считани 
за редуцируеми до тавтологии. Но тук се сблъскваме със следната трудност. Ако 
кажа Тази ябълка е червена, то това твърдение имплицира безкраен списък от 
синтетични положения – „Ако тази ябълка е червена, то тя не е зелена“, „Ако тази 
ябълка е червена, то тя не е жълта“ и т.н. Този списък може да бъде сведен без 
остатък до аналитичното положение (основаващо се на закона за изключеното 
трето) „Тази ябълка е или червена, или не-червена“ само и единствено ако не 
държим сметка за специфичните за даден светови регион „материални условия 
за възможността на опитното знание“, които „трябва да прибавим към чисто 
формалната логика на правилността, за да получим една по-строга и по-близка 
до реалната познавателна ситуация логика на истината“ [Люцканов 2008b: 150, 
151]. В този смисъл „феноменологичните закони, изразени от феноменологични 
пропозиции, (...) не могат да бъдат формулирани на нивото на обща граматика 
и зависят силно от специфичния характер на семантичните референти на про-
позициите, ограничени от тях“ [Livingston 2002:262].

Така на дневен ред отново се изправяме пред неизчерпаемостта на свойствата 
на всеки конкретен обект и необходимостта да схванем феноменалните структури 
на опита като групирани в исторически релативни „идеализационни кристали-
зации“ [Канавров 2006: 60]. За разлика от феноменологичния, виртуалисткият 
подход на въвеждане на тези структури е „типично идеализационен“ по начин, 
който избягва клопките на психологизма посредством метафизицирането на 
самото мислене.
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ГЛАВА І
ПРИ КАКВИ УСЛОВИЯ Е ВЪЗМОЖНА НЕКЛАСИЧЕСКА

ТРАНСЦЕНДЕНТАЛНА ЛОГИКА?

ТРАНСЦЕНДЕНТАЛНАТА КРИТИКА СРЕЩУ ЕКСТЕНЗИОНАЛНИЯ ПОДХОД В 
ЛОГИКАТА

Една некласическа трансцендентална визия за логиката, имаща отношение 
към въпроса за основите на теорията на множествата, следва да вземе под вни-
мание тезата, че абстрахиращата дейност не се състои в извличането на нещо 
отнапред дадено в нещата. Абстрахирането може да се схваща и като начин на 
удържане на обема (екстензията) на мислените съдържателно (интензионално) 
в едно понятие индивиди.[4] В този смисъл, доколкото можем да смятаме, че пре-
дметно явеното като мислимо съдържание на понятието е такова само в даден 
начин на удържане (интенционалност), сме имунизирани срещу парадоксалната 
ситуация с V-тата аксиома от Grundgesetze der Arithmetik на Фреге.[5] За сметка 
на това се появява проблемът за практическите измерения на така явеното като 
интенционална предметност в най-общ смисъл.

4 В писмо до Хусерл от 24 май 1891 Фреге заявява, че „предметите и понятията имат една и съща обек-
тивност“, като дава препратка към своите Основи на аритметиката, § 47 [Фреге 2000b: 41–43]. В този 
параграф обаче е налице отъждествяване на аналитична истинност и обективност на едно понятие, 
защото там се твърди, че „когато ние подвеждаме напр. понятието за тяло под понятието за тежко или 
понятието за кит под понятието за бозайник, то с това ние твърдим нещо обективно“ [пак там: бел. vi, 
44]. Научната приложимост на една дума за понятие, чието съответно поня-тие е празно, е съмнителна 
от гледната точка на Кант в Единствено възможното ос-нование за доказване съществуването на Бога 
– аналитичното разлагане на едно понятие спира дотам, откъдето нататък вече става необходимо, за 
да има изобщо понятието някакъв смисъл, да се посочи неговото реално основание: „...възможно ли 
е тялото само по себе си? Вие ще ми изброите даденостите за неговата възможност, а именно про-
тяжност, непроницаемост, сила и кой знае още какво, защото в случая не трябва да се позовавате на 
опита, и ще прибавите, че тук няма вътрешно противоречие. Аз не отричам нищо от това, но искам от 
вас да приведете оправдание на какво основание така направо приемате понятието за протяжност като 
даденост, защото ако допуснем, че то не означава нищо, то тогава и тази ваша възможност за тяло ще 
бъде илюзия“ [Кант 1998: 193].

5 Самата аксиома представлява вариант на принципа за екстензионалност: „дефиниционната област 
на концепта, изразен чрез формулата A(x), е същата като дефи-ниционната област на концепта, изразен 
чрез формулата B(x), ако и само ако двата концепта съдържат едни и същи индивиди“ [или: (ˆx)A(x) = 
(ˆx)B(x) ↔ (∀x)(A(x) ↔ B(x))] [Ferreira 2002: 2]. Парадокс възниква именно поради това, че наивната 
теория на множествата, в която Фреге дефинира принадлежността на индивид към клас (което е 
необходимо с оглед на екстензионалното равенство между двата кон-цепта), притежава свойството не-
предикативност. Затова, ако дефинираме релацията принадлежност за множество, образувано само 
посредством свойство, стигаме до следното: формулата, изразяваща това свойство, може да съдържа 
квантори по променливи, чийто обсег на действие се простира върху всички множества, включително и 
върху така образуваното чрез въпросното свойство множество [Колмогоров и Драгалин 1984: 23]. В това 
се състои самоотносимостта, която, при появята си в неограничената аксиома за компрехензията 
(позволяваща аргументно място да се заеме и от множество), води до парадокса на Ръсел.
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Надеждите за една некласическа трансцендентална логика, която е в състояние 
да преодолее предпредикатната непрозрачност в една диалогична интерсубектив-
ност, се оказват като че ли недостатъчно основателни, освен ако не проверим 
възможността да тръгнем в изследванията си по посока към тематизираната от 
Хусерл „когнитивна прогресия“ като един принципно незавършим проект. 

В своята книга Увод в логиката и методологията на хуманитарните нау-
ки Деян Деянов казва: „ще ме интересуват преди всичко практическите логики 
на теоретическите практики, тъй като в тях интересът към истината е заради 
самата нея, а не е интерес чрез нея в името на икономически, политически, 
военни или каквито и да било извъннаучни залози“ [Деянов 2001: 188]. От това 
излиза, че дистанцирането на учения от политиката например тук се вижда като 
действително състояние на нещата, а не само като нормативно изискване. Да 
бъде забравено или „заскобено“ това, че има „извъннаучни залози“, може да се 
окаже рисковано от гледната точка, от която връзката с минало, което е било в 
особено висока степен натоварено с такива залози, изглежда съществена тъкмо 
за учения, който следва да посочи как именно е възможно да се преодолее тази 
връзка по такъв начин, че да се случи само в някакъв смисъл и с цената на много 
уговорки „интерес към истината заради самата нея“. Струва ми се проблематично 
да бъде мислено като реално изпълнимо „методологическото предимство на 
тръгване от практическите логики“, както смята Деянов, поради това, че „тяхна-
та логичност може да бъде изследвана (макар и само в някакъв смисъл) в „чист 
вид““ [пак там]. Защото да се каже, че това е само в някакъв смисъл, според 
мен е опит имплицитно да бъде защитено методологическо самопозоваване, 
носещо класически характер: по този начин авторът се поставя в позицията на 
привилегирована гледна точка, по силата на която изглежда възможна методо-
логическата достижимост до всеки научен гещалт, а по този начин и до които и 
да са предпредикатни очевидности.[6]

Заявените претенции на т.нар. „некласическа трансцендентална логика“ на 
Деянов се състоят в следното: „некласическата трансцендентална логика, давайки 
си сметка за несъизмеримостта между логиките, не може да ни каже „кои от тях 
са истинни и кои – не“, а само скромно да предложи истини за тях“ [Деянов 2001: 
140]. Що се отнася до незаявените претенции, те могат да се окажат особено ин-
тересни, защото отговорът на въпроса Как нещо е истинно? предполага отговор 
на въпроса Защо това нещо е истинно? Всяко негласно взето предвид защото 
е прикрита реконструкция, а не „гола“ ретроспекция на неразчленимото в един 
гещалт осмисляне на дадена предметност в единство, което – казано в квази-Кан-
тов стил – я удържа по особен начин с помощта на емпирично законодателство 
и така проектира „фигуративно сродство“ между очевидно (за непосветен в това 
„тайнство“ наблюдател) различаващи се образи на предмети. Без съмнение, 

6 При овладяването на чужди предпредикатни очевидности чрез мимезиса като аналогизиращо апер-
цепиране „относителната чуждост се превръща в относителна близост“; последната е такава, „защото 
новоконституираните подръчности неизбежно пазят следата на чуждостта“ [Събева 2006: 301].
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във всяка реконструкция има риск. Ангажирането ни с проверка пред лицето на 
опоненти на всяка такава реконструкция неизбежно е свързано и с риска да се 
изправим пред непредвидими последствия, изникващи като „скрити залози“ в 
нередуцируемите пластове спрямо нашата гещалтна реконструкция, хипотези-
раща регионалната типика[7] на гещалтите „зад“ гледните точки. 

Съгласен съм със становището на Деянов, че трансценденталният логик не 
бива (и/или не може) да е безразличен към областта на предпредикатното, но с 
уточнението, че проникването в него е проблем, имащ общо с проблема на Кант 
за познание от хипотетичен разум на емпирично случайното в природата. Хипоте-
тичното защото не е като категоричното защото: две несъизмерими хипотетични 
обяснения, доколкото са хипотетични всяко по отношение на разбирането си за 
противостоящото му, могат да бъдат преосмислени само с помощта на такава 
некласическа и съдържателна трансцендентална теория, която да превърне ре-
флектиращата способност за съждение в пусков механизъм за осъществяването 
на фигурни синтези (на продуктивното въображение) единствено в интелекту-
ален план, по отношение на който е възможно регулативното приложение на 
логическите принципи на единството, многообразието и сродството. И то така, 
че рефлектиращата способност за съждение да бъде методологически промис-
лена като способ(ност) за теоретизиране [вж. Стефанов 1999], с което да стане 
възможна откритостта в научното „пренаписване“ на реалността при различните 
начини на удържането Ј, при свободното осъществяване на срещата Ј с абстракт-
ните обекти на теориите.

ЕДНА ВЪЗМОЖНА ПРОМЯНА В РАКУРСА НА ИЗЯСНЕНИЕ НА 
ПРЕДПРЕДИКАТНИТЕ ОЧЕВИДНОСТИ

Една пропозиция от вида ‘S e P’ може да се разглежда като изразяваща фор-
мата на удържане P на предметите p, q, r …, доколкото последните могат да бъдат 
мислени в S като пропозиционална материя. В употреба тук влиза интенционална 
процедура, която, следвайки Деянов, можем да наречем като-мислене: q, r… са 
сродни, доколкото S е q, S е r…, а S от своя страна е мислено като Р. Явният вид 
на пропозицията, получен при прехода от ‘S е като P’ към ‘S е P’, доколкото не се 
счита за саморазбиращ се, подлежи на следната „експозиция“:

„…когато мисля за Сократ, че ‘е смъртен’, че ‘е развращавал атинските младежи’ и че ‘е 
бил учител на Платон’, аз не мисля, че Сократ е човек – мисля го като човек. Не мисля, че 
‘S e P’, мисля S от ‘S e q, r и т.н.’ като P; и това Р – в противоположност на q, r – не принад-

7 Тук правя заемка от Кантовия термин Typik, преведен от Цеко Торбов като типика (Von der Typik der 
reinen praktischen Urteilskraft). Оправданието за такава заемка в аналогични случаи е, че когато става 
дума за определени опитни констелации, определящото им основание не произтича пряко от самия 
опит и следователно „типиката“ не е „схема“ на понятия на природата в Кантов смисъл [вж. Кант 1993a: 
109–113].



-18-

от интенционалност към интензионалност•кристиян енчев

лежи, заедно с S, r и q, към материята на мислената от мен пропозиция, а към нейната 
форма. И тук (отклонявайки се вече от Хусерловия образец) мога да кажа: тогава, когато 
мисля за Сократ, че ‘е смъртен’, че ‘e развращавал атинските младежи’ и т.н., аз не му 
предицирам, че ‘е човек’ – за мен (и за всички нас) това е предпредикатна очевидност. 
Не ще и съмнение, че „след“ като съм мислил S от ‘S e q, r и т.н.’ като Р, аз мога да изкажа 
и мисълта, че ‘S e P’, т.е. да метаморфозирам предпредикатната очевидност в предикат; 
но също така несъмнено е (и това трансценденталният логик не бива да забравя), че Р не 
е предикат наред с останалите (q, r и т.н.), а „бивша“ или – казано по Хегеловски – „снета“ 
предпредикатна очевидност.“ [Деянов 2001: 190].

Да се определи една предпредикатна очевидност Р така, че на нея да се гледа 
като на условие за възможност (или невъзможност) да бъдат изказвани предикат-
ни мисли за q или r, мислени като предицирани за S, означава да се вземат под 
внимание всички онези защото в една социокултурна среда: не е безоотноси-
телно самоочевидно, че „ако предицираме за някой S, че ‘e смъртен’, то вместо 
Сократ субект може да бъде Платон, принц Чарлз и т.н., но не и този стол; ако 
субект е този стол, то (…) няма как да предицираме за него, че ‘e смъртен’“ [пак 
там]. Защото „чрез такова свободно вариране на материята ние, изоставяйки 
всичко фактично, извличаме ейдетическата форма като инвариант“ [пак там] само 
при положение, че се намираме в точно определена култура. Защото можем да 
си представим и такава култура, в която препредикатната очевидност ‘смъртен’ 
не само може, но и трябва да се трансформира в предикат за субекта ‘стол’. В 
такъв случай Деянов основателно заявява, че единствено логическата форма на 
предпредикатните очевидности притежава всеобщност и общовалидност, а не 
самите тези очевидности като особени в съдържателно отношение [срв. Деянов 
2001: 191]. Въпросът тогава се състои в следното: как достигаме до формата на 
удържане, ако тя е резултат от когнитивно развитие, наличен в „снет вид“ както 
в гещалтите на културата, така и съответно в предикатните фиксации на „годните 
за аргументативно обосноваване езици“, както би казал Хабермас?[8]

ДВЕТЕ ПРЕДСТАВИ ЗА АБСТРАКЦИЯ И ДВЕТЕ ГОЛЕМИ МЕТАФОРИ[9]

Задоволителен отговор на този въпрос ще получим само ако държим сметка 
за това, че абстрахиращата дейност, с която удържаме обема (екстензията) на 
мислените съдържателно (интензионално) в един предикат индивиди, не се 
състои в извличането на нещо, което си е вече дадено в нещата, а представля-
ва начин на удържане, в който определено фигуративно сродство (като връзка 

8 Вж. Хабермас 1992: 336.

9  На различието между тези два типа абстракция, прокарано от Кант в Логика, както и на значението им 
в логически план обърнах внимание благодарение на анализите в Приложение-то на Димитър Денков 
към българския превод на това съчинение. В този контекст възможността за неаристотелова теория 
за абстракцията в критическа-та перспектива на Кант хармонира със становището по въпроса на Иван 
Христов в Кантовата интерпретация на логиката на Аристотел [Христов 2001].
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между приета за модел фигура и други фигури, мислени като отклоняващи се 
в някаква степен от нея) бива приписвано на нещата по силата на теоретични 
хипотези или, ако се намираме на всекидневно равнище, на субективни емпи-
рични условия на асоциативно сродство, зад които се намират в неявна форма 
социално утвърдени като „правилни“ било научни, било религиозни и/или ми-
тологични интерпретации на реалността.

В Кантовата Логика, издадена от Йеше, в § 6 от Общо учение за елементите 
се казва следното:

„В логиката невинаги употребяват правилно израза абстракция. Ние не трябва да казва-
ме абстрахирам нещо (abstrahere aliquid), а абстрахирам от нещо (abstrahere ab aliquo). 
Така например, ако мисля само червения цвят при вида на една червена кърпа, то аз се 
абстрахирам от кърпата, а абстрахирам ли се и от това и мисля ли червеното само като 
материално вещество, то се абстрахирам от още повече определения и по този начин 
понятието ми е станало още по-абстрактно“ [Кант 1994: 101].

В този смисъл Кант смята, че е по-коректно да се говори не за абстрактни, а 
за абстрахиращи понятия (conceptus abstrahendes): „такива, в които се срещат 
повече абстракции“ [пак там: 102]. Разглеждането в диахронен план на двете 
разбирания за абстракцията ще хвърли допълнителна светлина върху казаното 
от него. 

Първи случай: абстрахирам нещо (abstrahere aliquid). Когато казвам: аб-
страхирам нещо, излиза, че в множество предмети може да бъде открито като 
тяхно свойство такова нещо, което се намира в тях преди акта на познание, а с 
логическите актове на компарация и рефлексия просто се улавя вече наличното 
в тях. Или, според сполучливия израз на Д. Денков относно това разбиране, „аб-
стракцията е акт, откриващ нещо, което равномощно присъства в много неща“ 
[Денков 1994: 204; к.м.]. Такава теория за абстракцията е по същността си от 
Аристотелов тип: за нея е валидна първата от двете големи метафори в едно-
именното есе на Х. Ортега-и-Гасет – метафората за печата върху восъчната дъска:

„Според това тълкуване субект и обект биха се намирали в положението на каквито и да 
са материални неща. Те съществуват независимо един от друг и извън връзката, която 
понякога установяват помежду си. Предметът, който виждаме, е съществувал, преди да 
сме го видели, и ще продължи да съществува и след като престанем да го виждаме; раз-
умът продължава да бъде разум, макар и да не мисли и да не вижда нищо. Когато разум 
и предмет се сблъскат, предметът отпечатва върху разума своята следа. Съзнанието е 
отпечатване“ [Ортега-и-Гасет 1993a: 476].

Подобен „екстензионален тип мислене“ се основава върху на- гласа, която 
свежда логическото към независима от всяко познание онтологична структура. 
Поради това актовете на компарация и рефлексия се привиждат като безотно-
сителни към някаква особеност в активността на съзнанието, действащо само 
доколкото се съобразява с предметността и нейните свойства. Оттук е изводима 
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и погрешната представа за същността на формалните структури и процедури 
като описващи и изброяващи „всички отговарящи на тази реалност абстракции“ 
[Денков 1994: 205].

Втори случай: абстрахирам от нещо (abstrahere ab aliquo). Във втория 
случай, в който казвам: абстрахирам от нещо, е налице същностен обрат в 
подхода, маркиращ преход от „екстензионален“ към „интензионален тип ми-
слене“ – формата, в която нещо се счита за удържано по независим от самата 
предметност начин, изисква като материя само един предмет, обхванат в на-
глед. Този наглед е тотален в смисъл, че се удържат не множество предмети, а 
множеството от качества на този предмет; „от това множество се отнема едно 
качество и тъкмо неговото удържане в абстрахиращата дейност позволява ком-
парацията и рефлексията“ [Денков 1994: 207; к.м.], които като инструменти на 
съзнанието участват в създаването на фигуративно сродство с други предмети, 
обхванати в една интенционална модификация. 

За този случай е в сила „втората голяма метафора“: тази за съдържащото и 
съдържимото:

„С помощта на въображението ние създаваме и унищожаваме предметите, сглобяваме ги 
и ги разглобяваме. И така, щом съдържимите в съзнанието неща не могат да идват отвън 
– как е възможно да проникне в нас планината? – те ще трябва да изплуват от дълбините 
на субекта. Съзнанието е сътворяване“ [Ортега-и-Гасет 1993a: 478].

АПЕРЦЕПЦИЯ ПО АНАЛОГИЯ И ИНТЕНЗИОНАЛНИ ИНОВАЦИИ

Аналогията между търкаляща се по наклонена плоскост топка и движението 
на махало не е самоочевидна. За да се случи едно аналогизиращо аперцепи-
ране, е необходимо едни предпредикатни очевидности да бъдат обявени за 
привидност и заменени с хипотеза, която да обяснява едно фигурно сродство 
като регулирано отклонение от гещалт. Така се извършва, както отбелязва Де-
янов, едно екстензионално разширение: „ако се замислим внимателно, когато 
мислим ‘b’ като S, ‘a’ като аналогично на ‘b’, и с това самото ‘а’ като S, ние неза-
бележимо за самите себе си разширяваме самото S“ [Деянов 2001: 194]. Но при 
такова разширяване неизбежно се оказваме в ситуация на трудност: как да се 
изобрети абстрахиращото понятие-предикат така, че една нова абстрахираща 
процедура да присъедини нови индивиди? Например, за да бъдат присъеди-
нени камъните към областта на планетите, следва от „истинските“ планети да 
бъдат абстрахирани онези техни качества, които ги разкриват като същностно 
различни и неподлежащи на качествено сродяване с камъните. В такъв случай, 
извършването на екстензионално разширение предполага интензионална ино-
вация: нещо, което не е било дадено досега като действително, бива мислено 
като възможен конструкт чрез създаване на нов тип връзка.
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Както беше казано, компарацията и рефлексията са възможни след като вече 
е налице начинът на удържане на един-единствен предмет. Затова, ако следваме 
мисловните ходове на Кант, но минем и отвъд тях, можем да кажем, че именно 
в такова интензионално иновативно разширяване на мисленето лежи възмож-
ността за изобретяване на сродство на този предмет с други предмети. Както би 
казал Кант, това е начин да заповядваме на природата при търсене на единство 
в частните емпирични закони с помощта на хипотетичния разум.

Ако за Галилей, Хюйгенс и Бернули търкалящата се по наклонена плоскост 
топка служи за фигуративен модел (в някакъв смисъл подобно на „идеалните 
типове“ на Макс Вебер), прибавянето по аналогия към този модел на случая с 
махалото се основава на предпредикатната очевидност, предшестваща изказания 
в предикатна форма закон, че фактическото снижаване е равно на потенциал-
ното издигане [срв. Деянов 2001: 194]. Струята е като махало, но не е махало; 
махалото е като търкаляща се топка, но не е търкаляща се топка. Сродяването 
на различни обекти, при което става възможно те да се удържат екстензионал-
но, показва метафорично сгъстяване в копулата на предикатната форма: всяко 
от удържаните неща е като което и да е от останалите, но не е идентично с тях. 
Въпреки това сродените обекти са мислени вкупом като всички онези S, които са 
P. Но с всеки нов особен обект, прибавен чрез аналогизиращо аперцепиране, не 
се разширява само универсалният квантор – извършва се наново и абстрахираща 
процедура така, че от вече удържаните в интенционалната модификация обекти 
следва да бъдат абстрахирани всички онези качества, които не биха позволили 
сродяване с новия обект. По този начин става възможно центърът да се измества: 
всеки нов особен обект, доколкото прибавянето му изисква „гещалтно превключ-
ване“ или „смяна на парадигмата“, става отправна точка, с която трябва да се 
съобразяват компарацията и рефлексията в новата (интензионално иновативна) 
форма на удържане на така разширената обектна област.

Проблемът за достигането до формата на удържане обаче остава, защото 
следва да се отговори не само на въпроса: „как е възможно аналогизиращото 
аперцепиране да стане възможно, при все че в началото на решаването на гла-
воблъсканицата то не е било такова?“ [Деянов 2001: 194], а и на въпроса: кога и 
защо стават значими аномалиите?

И лаикът, и ученият заварват един вече „разчленен перцептуално и концеп-
туално свят“ [Кун 1996: 145], който е социален конструкт. Ако допуснем заед-
но с Манхайм, че „вероятно съвместната ситуация поражда значението“, и че 
„съвместните действия в конкретна или потенциална ситуация фиксират общия 
или различен поглед върху предмета“, то общият подход отбелязва символ като 
„общо название“, което „не е абстракция и не е производно на индивидуална 
сигнификация, а първична форма [т.е. нещо като предпредикатна очевидност], в 
която всеки индивид приписва значение на предмета“ [Манхайм 2002: 121]. По 
аналогичен начин съгласието в една научна общност по отношение на определена 
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научна практика не е нещо веднъж завинаги установено, защото практическите 
посредници-инструменти, влияещи върху когнитивното формиране на научния 
език, никога не ни осигуряват абсолютно пряк достъп до света. Тоест, тук може да 
бъде издигнат нещо като тезис за интензионалността, който ясно е изразен 
в становището на Кун, че „нито един език, ограничен (…) да описва свят, който 
предварително е напълно познат, не може да даде просто неутрални и обектив-
ни описания на ‘получените данни’ “ [Кун 1996: 144]. Това би бил език, за който 
е в сила случаят „абстрахирам нещо“, а не „абстрахирам от нещо“, както беше 
показано по-горе.

Но кога една научна хипотеза губи силата си? Кун определя като условие за 
превлючване от една парадигма в друга конюнкцията от наличие на криза и кон-
курентна парадигма. Социалният контекст на предпредикатните очевидности не 
бива да бъде пренебрегван, ако искаме да разберем как може преди гещалтното 
превключване да сме виждали например патици, а след него – зайци. Защото 
смелостта да поставим под съмнение световите очертания, които сме заварили, 
не възниква напълно от нищото. Разпадът на определени социални детерминанти 
на света, който виждаме и описваме, има за свое последствие в по-малка или в 
по-голяма степен гещалтно „размекване“, т.е. подкопаване на предпредикатната 
структура. Същността на този разпад подлежи на реконструиране, а една въз-
можна негова реконструкция намираме в следното изказване на американския 
ученик на Хусерл Д. Кернс:

„Докато процесът на седиментация, на ретенция се разгръща така, че всъщност никое 
минало преживяване (Erlebnis) не е изгубено за съзнанието (в най-широк смисъл), все 
пак е налице ‘обедняване’ откъм пасивно въздействие на удържаното (отслабване на 
очебийността), а по такъв начин и намаляване на неговата вътрешна потенциална мощ 
и в този смисъл дори когато бъде събудено (чрез ново сходно впечатление), то може да 
не е достатъчно силно, за да въздейства върху Аза, да привлече неговия интерес – или 
дори когато го прави, силата му може да не е достатъчна да го изведе от състоянието му 
на ‘празно съзнавано’.“ [цит. в Коев 1996: 49].

Едва при такава равносметка става ясно как са възможни ин- тензионалните 
иновации: загубата на афективна връзка с ретенционалните седиментации от 
страна на съзнанието създава възможност „свободно да обръщаме в съзнанието 
си („активно“ да ги пре-образуваме) неутрализираните образи“ [Коев 1996: 49]; 
от друга страна, именно защото нещо се противи да бъде вкарано в даден модус 
на теоретизиращо удържане при феноменологичното гледане, с това активното 
преобразуване на предметността изисква „непосредственото пребиваване на ego 
при своя предмет“ без това да означава „разтвореност в предмета“ [пак там: 41].
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ГЛАВА ІІ
КРИТИКА НА ДИАЛОГИЧНАТА ИНТЕРСУБЕКТИВНОСТ

ОГРАНИЧЕНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА МИМЕЗИСА КАТО АНАЛОГИЗИРАЩО 
АПЕРЦЕПИРАНЕ

При наличие на една „разбираща критика“ към научната традиция Т1, не-
съизмерима с нашата – Т2, според Деян Деянов нещата стоят ето така: „аз, като 
учен от Т2, мисля S като Р, но мисля, също така, своето S като тъждествено на S 
на Т1, мислено като не-Р; и, за да не си противореча, мисля своето S като дейст-
вително, а S на Т1 – като привидно“ [Деянов 2001: 197]. Подобно постигане на 
съизмеримост в разбиращата критика е по необходимост монологично, подчи-
няващо се на условието за възможността „критическата мисъл на Коперник да 
бъде именно мисъл за Птолемеевия интенционален предмет – за Луната, мис-
лена като планета“ [пак там].

Ако „опредметяването на метода“ е значим проблем за трансценденталния 
логик, то той трябва да се откаже от „безкритичното отъждествяване на общо-
валидност с „монологична“ общовалидност“ [пак там: 199–200]. Изходът от тази 
ситуация би следвало да се състои в предлагането на решение за начина, по 
който получаваме успешен достъп до чуждите предпредикатни очевидности. С 
оглед на това Деянов задава въпроса: Как е възможно едно такова отчуждено 
усвояване? Идеализационната процедура, в следствие на която някой би смятал 
за допустимо на Хусерл да бъде приписвана тезата за изначална съизмеримост 
между ego и alter ego, е по същество една класическа постановка, която следва 
да бъде подложена на внимателен критически анализ.[10]

Да се търси преодоляване на набелязаната тук трудност чрез миметиране 
по същия начин, по който детето усвоява тези очевидности, е всъщност непъл-
ноценна стратегия: „детето, миметирайки възрастните, става възрастен, докато 
живеещият в Галилеевата традиция, миметирайки Аристотел, не става аристоте-
лианец“ [Деянов 2001: 202]. Деянов продължава: „аз, миметиращият, мъчейки 
се да мисля изказаната от учения мисъл, че ‘S e q, r и т.н.’ (което за мен още, 
както казах, не е мисъл, а само „обещание за мисъл“), да я разбера, усвоявам 
предпредикатната очевидност на Т1, мисленето на S като Р“; на това основание 
той смята, че „антиномията на обратното аналогизиране е разрешена“ [пак 
там]. Но как, само мъчейки се да мисля отделните пропозиции на другия учен, в 
които пропозиции фигурират краен брой конкретни предикати q, r …, включени 

10 Като действителна трансценденция чуждата субективност за Хусерл остава недостъпна за „интенцио-
нално тематизиране“. Тогава доближаването до Другия по аналогия с апрезентацията е възможно само 
дотолкова, доколкото се възползваме от „видимостите, които нашият интенционален живот конститу-
ира“ без да изпускаме от поглед това, че „по този начин ние непрестанно го стилизираме до смислови 
фрагменти“ [Коев 1996: 63].
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в предпредикатната форма S е като P, мога да достигна до същностната неарти-
кулируемост на гещалта „зад“ тази форма? Защото не е ли този гещалт „образна 
мъглявина“[11], свързваема с определени езикови предикати само посредством 
когнитивни схеми, от които зависи употребата на езика в дадена социокултурна 
среда?[12] Или, казано по-сбито, дали предпредикатното удържане на Р в като-ми-
сленето може да се яви като „краен продукт“ от „чужди“ усилия? Защото, както 
казва Кольо Коев, перифразирайки Хусерл, „между Другия като трансценденция 
и неговата смислова идеализация лежи непреодолима бездна“ [Коев 1996: 63].

Това, че признаваме мисленето „през гещалт“ като неизбежно за която и 
да е позиция, не ни снабдява с остензивната пълнота на онези предпредикатни 
очевидности, които не са нашите собствени. В този смисъл разбирането изисква 
да правим разликата, посочена от Вебер, между познавателно и реално осно-
вание.[13] Първото е винаги конструиращо и свързано с търсенето на евристични 
възможности, което не го прави каузално в „материален“ смисъл, докато второто 
е по-скоро реифицирана хипотеза, чието приложение към емпирично многоо-
бразие с цел установяване на единство в частни емпирични закони се привижда 
като конститутивно (а в действителност е само регулативно). Предвидимостта на 
последствията според една каузална теория за историята в крайните си варианти 
възпроизвежда „историческия мит за даденото“ по същия начин, по който това 
се случва и с „епистемологическия мит за даденото“ в теоретично-догматичните 
сюжети на аналитичната метафизика, която винаги има предвид абстрахирам 
нещо вместо абстрахирам от нещо. Кантовата дистинкция на двете понятия за 
абстракция черпи сили от втората голяма метафора, за която говори Ортега-и-Га-
сет: метафората за съдържащото и съдържимото, утвърждаваща примата на 
познавателното основание, чрез което е възможно изобщо което и да е реално 
основание. Пренесено във виртуалистка перспектива, в която идеализацията 
се визира като стояща „преди“ всяка абстрахираща процедура, това ще рече: 
метафизиката на познанието е условие за възможност на метафизиката на 

11 Под „образна мъглявина“ тук се има предвид възможността да бъде изобразена една фигура „без да 
бъде ограничена до някаква единствена отделна фигура, която опитът ми предлага, или също до всеки 
възможен образ, който мога да изобразя in concreto“ [Кант 1992: 228].

12 Ситуираността на когнитивните схеми спрямо дадена социокултурна среда означава, ако направим 
връзка между консенсусната теория за истината на Хабермас и семиотичната теория на У. Еко, 
екстензията на примитивните предикати да се обясни чрез понятието подобие между дадени семантич-
ни свойства, изразени семично: „Под подобие между две семи или семантични свойства разбираме 
следното: в дадена система от съдържания тези свойства се назовават от едни и същи интерпретан-
ти, било вербални или не, и независимо от факта, че обектите или нещата, за чието назоваване тези 
интерпретанти обикновено се използват, могат да показват „възприятийни“ подобия помежду си. С 
други думи, зъбите на девойката от Песен на песните са подобни на овце, ако и само ако в границите 
на дадената култура интерпретантът бял се използва за означаване както на цвета на зъбите, така и на 
овчето руно“ [Еко 1993: 130].

13 Срв. с: Вебер 1998: 85–131, Критически изследвания по логика на науките за културата (1906), 
I. Принципни положения в дискусията с Едуард Майер.
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битието [срв. с Канавров 2001].[14]

Във феноменологичен смисъл идеализиращото постижение се състои в това, 
че на основата на рефлексии и осъзнавания в движението на смисъла по опре-
делена насока биват удържани „конституирани конфигурации“ като „смислови 
фрагменти“ [Коев 1996: 42], имащи (съгласно възможността за релативизация на 
границата между „оригинални“ и „модифицирани“ модуси на интенционалност) 
за начало отбелязаното от Хусерл с оксиморона „оригинална модификация“ (вж. 
по-долу в текста).

АКТИВНО СЪДЕНЕ И ИНТЕНЗИОНАЛНИ МОДИФИКАЦИИ

В Appendix II към Формална и трансцендентална логика Хусерл говори за 
активното съдене като произвеждащо „обекти на мисленето“ чрез предика-
тивно определяне на определими субстрати – например S, определен като р 
в комплекса S e p [Husserl 1969: 313]. Доколкото е оригинална форма, горното 
противостои на всички други начини на даденост на едно съждение, определими 
същностно като негови „интенционални модификации“ [пак там: 314]. Интенцио-
налните модификации в смисъл на неоригинални начини на даденост на едно 
съждение не могат да образуват тоталност, чрез която да получим оригиналния 
– те могат само да посочват към нещо немодифицирано в телеологичен смисъл 
на отнасянето. От това произтича възможността за „статичен интенционален 
анализ“, която се състои в следното. Започва се от модификацията по посока на 
възпроизводимото в настоящ опит нещо, спрямо което обективацията като акт 
на съдещия намира израз в комплексното състояние (affaircomplex). Резултатът е 
изясняващо постижение, имащо значение на следствие от „преход към синтез, в 
който обектът на неоригиналния начин на осъзнаване се превръща в даден или 
дотолкова като същия обект, доколкото е в модус „опит“ (модус „той самият“), 
или още като самия обект „прояснен“ – така да се каже: „като че ли“ даден във 
„възможен опит“ [пак там].

Синтетичната активност на оригиналното съдене комбинира два важни мо-
мента: произвеждане на самото съждение като такова и предикативно оформя-
не на категориална обектност – комплексът като такъв в модус „опит“. По този 

14 По силата на казаното Кант не е „класически“ мислител, доколкото не е правомерно да му бъде вме-
нявана класическата теза, „че няма неподатлива, а само неподдала се материя“ [Деянов 2002: 202]. 
Напротив, „съпротивлението“ от страна на емпирията подтиква Кьонигсбергския философ към алего-
рията с друг разум, спрямо който тази емпирия би била мислима от нас (но не представима в наглед) 
като податлива за свързване в единство. Хипотетичният разум обаче, който ни е „подръка“ във връзка 
с регулативното приложение на идеите, се оказва нещо като „интензионален генератор“ в полето на 
едно само проектирано единство, поради което склонността да мислим някакъв друг разум като че ли 
губи своята виртуалистка привлекателност.
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начин конституирането на смисъл при оригинално съдене е винаги априорно 
кохерирано с конституирането на „самото нещо“.

„Генетичният интенционален анализ“ се провежда по посока към цялостната 
конкретна връзка между отделните „темпорални региони“ на съзнанието (обосо-
бени моменти), заедно с принадлежащите към всяко едно от тях интенционални 
обекти. Интересното тук е това, че при отчитане на спецификата на ситуация, в 
която се намира някой, упражняващ съдна активност, са важни имплицитните 
интенционални референции съобразно с тематичния интерес на съдещия. Така 
непрекъснатостта на „иманентното единство на темпоралния живот“ получава 
историчност – при всяка нова ситуация и съответна съдна активност е налице 
възможността да бъдат съживявани едни или други седиментации в определимия 
субстрат, които пасивно присъстват като „снети“ очевидности в новообразувани 
предикатни формации. Всеки оригинален начин на даденост на нещо като „то 
самото“ и съответното упражняване на съдна активност в модус „опит“ имат 
както статичен, така и генетичен приоритет:

„...никакъв модус на неоригинално съзнание за обекти, принадле- жащи към фундамен-
тален вид, не е същностно възможен, освен ако не се е появил преди това в синтетич-
ното единство на иманентната темпоралност, кореспондиращия модус на оригинално 
съзнание за Същото – като, генетично [погледнато], „първично институтивен“ модус 
на съзнанието, към който всеки модус на неоригинално съзнание сочи генетично (също 
както и статично)“ [Husserl 1969: 316–317].

В горния анализ се разкрива ролята на така наречения от Хусерл „двоен 
генетичен вторичен ефект“: единият му аспект се състои във възможността за 
репродуктивно припомняне – ретенциите се „прикачват“ към оригинално даде-
ното; в друг аспект става дума за „аперцептивен вторичен ефект“ – нещо, дадено 
в настоящ опит, „в подобна нова ситуация ще бъде аперцепирано по подобен 
начин“ [пак там: 317].

Репродуктивното припомняне е условие оригиналното съзнание за нещо 
да бъде следвано с необходимост от „ретенционално съзнание“ за даденото 
нещо като „току-що било“ по силата на един непрекъснат синтез [пак там: 318]; 
в този смисъл е уместно да релативизираме границата между оригинални и 
модифицирани модуси на съзнание за нещо и с оглед на това да приемем нещо 
като „оригинална модификация“ [пак там] – „оригинална“ по силата на приета 
за начало отправна точка в темпоралния поток, а „модификация“ по отношение 
на едно абсолютно първоначало на даденото в модус „опит“. Но при ход „назад“ 
в спомена с цел генетично проясняване на нещо се натъкваме на граничен мо-
дус – безсъзнателното като граница, с приближаването към която отслабва до 
изчезване открояването на нещо като дадено с някакви забележими особености. 
Безсъзнателното за Хусерл се явява „субстрат от седиментирани очевидности, 
който като хоризонт придружава всяко живо настояще и показва [когато бъде 
„събуден“] своя собствен, непрекъснато променящ се смисъл“ [пак там: 319].
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Да съдим по нов начин за нещо означава да създаваме нови кон- фигурации 
на базата на стари, вече седиментирани такива в даден определим субстрат като 
негови пасивно притежавани „обраствания“ със смисъл. Когато съдим на основата 
на „съждения-аперцепции“, т.е. „пасивно приети категориални мисли, идващи 
в нашия ум“, това според Хусерл е възможно „индиректно, на основата на наши 
подобни по-ранни формации“ [пак там: 325] и по този начин аперцептивният 
вторичен ефект се изразява в афектирането на универсалния субстрат-граница 
(безсъзнателното) от спецификата на ситуацията, с оглед на която новата кате-
гориална формация се разглежда по аналогия с предишни формации. „Интен-
ционалните импликации“ като налични в една модифицирана оригиналност на 
съденето в дадена ситуация, следователно, се оказват в пряка зависимост от 
отчетливостта на спомените и по този начин се оформя седиментната структура 
на един конкретен хоризонт. В такъв случай всяко ново нещо, което може да бъде 
мислено като друго нещо и вече носещо един такъв хоризонт, по законите на 
„ейдетичната асоциация“ и „асоциативната конституция“, включващи „закона 
за аперцептивно формиране“ [пак там: 321], се приписва към обема на едно 
понятие чрез съответен на аналогията начин на представянето му, получен чрез 
абстрахираща процедура. Това изисква провеждане на абстракцията или като 
„акт, откриващ нещо, което равномощно присъства в много неща“, или като акт на 
отнемане на дадено качество от множеството от качества на само един предмет 
и удържането на именно това качество „в абстрахиращата дейност позволява 
компарацията и рефлексията“ [Денков 1994: 204, 207]. И така, при Хусерл в опре-
делен смисъл седиментната структура на хоризонта обуславя идеализационните 
постижения и производните интензионални иновации.

ИНТЕНЗИОНАЛНИТЕ ИНОВАЦИИ КАТО ПРОЕКТИРАНО ЕДИНСТВО

От гледната точка към удържащото като субект или съзнание, можем да 
продължим горните разсъждения в един Кантиански, но още доста обременен 
с психологизъм анализ, по следния начин. Общото понятие за една културна ця-
лост, разбита на фрагменти в конкретна човешка ситуация, очевидно се обвързва 
с такива следствия и други понятия, които биват присъединени към него поради 
това, че с тях са свързани, както казва Кант, „множество усещания и странични 
представи, за които не се намира никакъв израз“ [Кант 1993b: 208]. Особено-
стите на конкретната ситуация, в която се намираме, активират херменевтичен 
усет тогава, когато се сблъскаме с една неподатлива материя. Способността за 
въображение в този случай извиква нещо като „негативно удоволствие“; с това 
категорията „възвишено“ като че ли влиза в правомощията си, а за възвишеното 
според Кант трябва да търсим основание „само в себе си и в начина си на ми-
слене“ [пак там: 128]. Подобно търсене е немислимо без участието на рефле-
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ксивната способност за съждение, която дава „закон само на самата себе си, а 
не на природата“ [пак там: 51]. Досегът до свръхсетивното във вътрешното ни 
състояние извиква естетически идеи, доколкото способността за въображение 
доставя форми, изразяващи сродени с общото понятие, поради първоначалната 
му неадекватност в разглежданата ситуация, вторични представи. Тези представи 
се превръщат в естетически атрибути на понятието, разширено чрез приложе-
нието на логическия принцип на сродството с оглед на конкретната ситуация, 
в която общото понятие става разбираемо при практическото му прояснение. 
Налице е изместване на центъра, спрямо който координираме абстрахиращата 
дейност на съзнанието. Новото нещо, от което абстрахирам, измества центъра 
на като-мисленето (аналогизиращото аперцепиране). От това става ясно защо 
размекването на гещалтите, доколкото светът ни се разкрива като загубил пре-
дишната си фигурна яснота, позволява интензионални иновации.

Принципът на сродството активира както способността за изобразяване на 
естетически идеи, така и способността за теоретизиране: издигането на едно 
общо правило, прието като хипотеза, търси проектирано, а не дадено единство. 
Отделните случаи, които се разглеждат във връзка с хипотезираното правило, 
получават свързаност във фигура чрез този принцип. Но този принцип е наречен 
от Кант също „принцип на непрекъснатостта на формите“ – „всички многообра-
зия са сродни помежду си, тъй като произлизат от един единствен върховен род 
през всички степени на едно разширено определение“ [Кант 1992: 621]. В такъв 
случай регулативната употреба на идеята за едно най-висше единство оживява 
способността за съждение, като компарацията и рефлексията върху предмети 
на опита се подчиняват на принципа за сродството, но конкретната фигура на 
удържане може да се валидизира съобразно имплицитната структура на опита. 
Конфигурацията, в която удържаме системно предметността чрез приложението 
на този принцип, „е възможна не само благодарение на организиращата функция 
на идеите, но и поради „пресрещането“ им с елементите на самия теоретизиран 
свят, т.е. с абстрактните обекти“, които конструираме; и „ако идеите, под формата 
на хипотези, придават завършен вид на несистематизираното опитно знание, то 
теоретичните конструкти придават завършен вид на идеите“ [Стефанов 1999: 
159]. Ако тези теоретични конструкти са „кодирани идеи“ [пак там], то същност-
та интензионалните иновации следва да се промисли и с оглед на въпроса за 
идеализационните постижения зад привнасянето на фигуративно сродство в 
предметността. 

Ако сега обаче направим една виртуалистка корекция на изложените по-го-
ре разсъждения, съгласно която удържащото е сама форма на мисленет[15], ще 
постигнем нов момент в критиката на диалогичната интерсубективност. Именно 
самото трансцендентално като такова може да бъде характеризирано като „баз-

15 „Ако мисленето се ограничи до индивидуалния човешки акт, без да се теоретифицира като философски 
концепт, тогава едва ли една субективна способност и процесуалност ще може да понесе отговорностите 
на един теоретичен принцип“ [Канавров 2003: 212].
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исна знаниева идеализация“ [Канавров 2003: 212] на отлючилата собствената си 
употреба чиста форма, чрез която са възможни в един вече производен смисъл 
идеализационни постижения на основата на реалната мисловна процесуалност в 
рамките на седиментно обвързан хоризонт. Също така, с оглед на гарантирането 
на транс-предметността и транс-съдържателността на априорното във виртуалист-
ко-метафизически план, е важно „обособяването на метафизиката на познанието 
като общ идеализационен топос за тематизиране на чистите форми на познанието“ 
[пак там: 192]. С това е осъществима крачка отвъд седиментното ограничение 
„като условие за разширяване „хоризонта на можене“ (Könnenshorizont)“ [Коев 
1996: 41] в метафизицираната предопитност, предпредикативност и безкрайна 
откритост на виртуалното като едно напълно отрицателно понятие.
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ГЛАВА ІІІ
ВИРТУАЛИСТКАТА СПЕЦИФИКА

НА МЕТАФИЗИЧЕСКАТА БЕЗОБЕКТНОСТ

Методологическо уточнение. Под „интензионална логическа форма на 
мислене“ ще разбирам експликацията на дейността на трансценденталната 
синтеза като обосноваване на обекти, а под „интенционална определеност на 
трансценденталната синтеза“ – безобектността на отключващата собствената си 
употреба чиста познавателна форма на равнището на метафизика на познанието 
[срв. Донев 1996: 40–41].

В прехода от интенционалност към интензионалност ще разглеждам въз-
можността синтезата да бъде експлицирана като генеративен механизъм с оглед 
на отнасянето Ј  към една първоначално независима и свободна от тематични 
удържания, неразчленена и неопределена предметност. С оглед на това на мето-
дологическо равнище следва да бъдат обособени и разграничени два подхода: 
аналитично-екстензионален и метафизично интензионален.

Когато противопоставям в метафизическо отношение понятията екстензио-
налност и интензионалност, имам предвид противопоставяне между идеята за 
безусловната усвоимост на света по прозрачен начин и идеята за отхвърлянето 
на възможността за познание на нещата отвъд трансцендентални ограничения. В 
аналитично-екстензионален план „мисленето е сведено до аналитична дейност в 
рамките на абсолютната обекност“ [пак там: 39], докато за метафизично-интензи-
оналния подход е характерно експлицирането на прехода от интенционалността, 
разбирана като отключваща собствената си употреба чиста форма на познание, 
към интензионалността в трансцендентално-логическо отношение. Отнасянето 
на тази форма към независим опит следва първо да отчете обособени светови 
структури и как те са възможни, което проследявам по Хайдегеровата предструк-
тура на разбирането и като-структура на тълкуването и така намирам пътя до 
типологично обособена предметност (към която по производен начин на раз-
биране се отнасят изказвания (Aussage). Интензионалните логики са възможни 
именно на равнището на трансценденталната логика по производен начин – от 
едната страна е важно да се експлицират условията на девиртуализацията на 
чистата форма посредством синтезата към независим опит, а от друга – услови-
ята, при които имаме разгръщане на разбиране-и-тълкуване и така получаване 
на въвлечен в интерпретативен хоризонт опит.

КРИТИКАТА КАТО МЕТАФИЗИКА НА ПОЗНАНИЕТО

Според програмата на Валентин Канавров за изграждане на виртуалистки 
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трансцендентализъм, априорните условия и първи елементи на познанието, чието 
изясняване съгласно Кант е предмет на критиката като преддверие на метафи-
зиката, „не могат да бъдат никакви други освен метафизически“ [Канавров 2006: 
18]. Така логическите функции на чистите разсъдъчни понятия са „функции на 
чистото безобектно мислене, което значи е не просто дискурсивно, а априористки 
дискурсивно, тъй като отнапред е трансцендирана всяка възможна обектност и 
дори обектната идея като такава (рефлексивната идея за определен конкретен 
предмет или за клас предмети)“ [пак там]. С това се утвърждава независимостта 
на опита, по посока на който се реализира трансценденталната синтеза. Съгласно 
виртуалиския трансцендентализъм следва да бъдат разграничени в структурно 
отношение две метафизически нива: метафизика на познанието и метафизика 
на съществуването. С оглед на така направеното разграничение следва да се 
каже, че онтологичното обосноваване на обекти е резултат от такава насоченост 
(интенционалност) на познавателната форма, която е необектна, доколкото се 
разглежда като „знаниево генерирана под формата на чисти разсъдъчни поня-
тия“; последните, носещи „интенционалността към възможната обектност“ в 
метафизиката на познанието, в прехода към метафизиката на съществуването 
стават носители на интензионалност, защото там „се появяват под формата на 
логически предикати в онтологични съждения“ [пак там: 19]. Така на равнището 
на критическите онтологии логиката е трансцендентално-интензионална в сми-
съл на реализирана като критическа онтология трансцендентална логика, която 
е неразделна част от една структурно обособена интензионална метафизика на 
съществуването. Като такава „логиката надхвърля функцията си на външен органон 
и влиза като пълноправен концептуален елемент в структурата и системата на 
критическата метафизика като единни метафизика на познанието и критическа 
онтология“ [пак там].

И така, критиката вместо преддверие на метафизиката тук получава статут 
на метафизика на познанието, която, бивайки метафизика на мисленето, „е 
теоретичен концепт, а не природна даденост, способност или талант“ и „не е 
тотално ирелевантна към обектността, а трябва да презумира открити валенции 
за преход към обектното мислене“; също така тя е „само рефлексивен концепт, 
в който мисленето самореферентно полага самото себе си в чист вид“ [пак там: 
21]. Поради това критиката като градивен елемент на метафизиката е натоварена 
както с очертаване на границите на „самия метафизичен топос“ и определянето 
на „спецификата на неговата трансфизичност и транспредметност“, така и с това 
„да зададе възможностите за плавни онтологически проекции“ [пак там: 31].

В духа на казаното метафизицирането на познавателната форма влече пред-
ставянето на априорността като лишена от съдържателност, т.е. става дума за 
чиста безобектност на мисленето. Априорното като „транслогическо“ и „предло-
гическо“ също може да се определи и като „предпредикативно“: то „не само е 
преди всеки конкретен познавателен акт, преди всяко конкретно познавателно 
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съдържание, (...), но е и преди логическото изобщо, преди противоречивостта 
като такава“ [пак там: 24, 32]. С оглед на специфицирането на априорния и тран-
сценденталния аспекти в познанието следва да бъдат различавани съответно 
статично и динамично метафизиране на познавателната форма:

„Ако априорното се третира единствено като абстрактен метафизически топос, като „гно-
сеологическо място“, което предицира определени характеристики в рамките на статично 
метафизираната познавателна форма, то трансценденталното може да се квалифицира 
като динамична априорна познавателна форма, която по определен начин визира и от-
ключва собствената си употреба, т.е. сама задава условията за една познавателна синте-
за, която е основание за разширение на познанието, основание и движение към новото 
познание“ [пак там: 27]. 

Критиката от преддверие към метафизиката се е превърнала в метафизика на 
познанието, но „критическият заряд“ е запазен и се проявява както негативно „в 
отказа от субстанциализиране, одухотворяване, опредметяване или субективизи-
ране на трансценденталното“, така и позитивно като „трансцендентализиране на 
синтезата“ в динамиката на метафизициране на формата [пак там]. Въпреки че 
Кант не дава приоритет на познавателните способности в субективно-емпиричен 
план, а само в тяхното трансцендентално значение, концептът за отключващата 
собствената си употреба познавателна форма като условие за динамично про-
явяващата се трансцендентална синтеза има специфичен метафизичен смисъл, 
заради който следва по-скоро да говорим за способи, отколкото за извори или за 
способности от позиция на тезата, че „в мисленето ние познаваме само способи, 
т.е. актове, чрез които се произвеждат неща за нас, без да имаме способността 
да видим дали това не е станало благодарение на способностите на самите неща 
да ни се явяват така“ [Денков 1994: 214].

ТРАНСЦЕНДЕНТАЛНАТА ИДЕАЛНОСТ НА ПРОСТРАНСТВОТО И ВРЕМЕТО

За Кант пространството е формата, в която получаваме достъп до всички яв-
ления като дадени чрез външните сетива. Но тази форма важи като „емпирично 
реална“ за всеки срещнат като външен спрямо нас предмет на сетивността и в 
същото време тя е „трансцендентално идеална“, доколкото „пространството не 
е нищо, щом се абстрахираме от условието за възможността на всеки опит и 
го вземем като нещо, което лежи в основата на нещата сами по себе си“ [Кант 
1992: 108]. В същото време, заедно с така очертаната възможност да говорим 
за пространството като метафизически (доколкото го изясняваме като дадено a 
priori) и трансцендентално (доколкото го изясняваме като принцип) безобектно, 
Кант изпада в проблематичната позиция да говори за него като за „субективна 
и отнесена към нещо външно представа, която би могла да се нарече a priori 
обективна“ [пак там]. В този пункт сме изправени пред опасност: в духа на 
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критическата метафизика и чистото безобектно мислене следва да се пазим от 
изграждането на някаква „висша способност за човешко познание“, схваната „в 
психологическия смисъл на субективизирана обективност“ и „представена в по-
редица актове“; за нашата цел е необходима по-скоро на една концептуализация 
„изцяло в логическия смисъл като свързаност на очевидности по истинността на 
формата им“ [Денков 1994: 201].

Същото можем да кажем и за времето като чиста форма на сетивността. Кант 
казва за него, че като трансцендентално идеално „то не е нищо и не може да се 
причисли към предметите сами по себе си“ и въпреки че е „субективно условие 
на нашия (човешки) наглед“, „с оглед на всички явления, (...) то по необходимост 
е обективно“ [Кант 1992: 114]. Затова следва да се освободим от определянето 
на времето като „нагледното представяне на самите нас и на нашето вътрешно 
състояние“, „определения[та] на духа“, „вътрешните явления (на нашите души)“ и 
други подобни, в полза на концептуализирането му като, от една страна, дадено 
a priori, и от друга страна, взето като принцип за изясняване на други априорни 
синтетични познания. 

Принципът на идеалността на чистите форми на времето и пространството 
(т.е. принципът на тяхната чиста безобектност) забранява приписването им като 
свойства на неща сами по себе си. Приписването им към предмети на сетивата е 
правомерно, защото това се отнася до отношение към сетивността и дадените в 
нея представи. Ако, според примерите, дадени от Кант, приписваме червенината 
към розата, взета сама по себе си, и пръстените – към взетия като нещо само по 
себе си Сатурн, то с това предизвикваме изникването на илюзия, която не би се 
случила при едно правилно поставено ограничение на съждението до областта 
на явленията [вж. Кант 1992: 126].

За да запазим критическата специфика на предприетото от методологически 
съображения метафизициране на чистите форми на времето и пространството, 
следва да направим преход от говоренето на Кант за отношение на представи към 
субекта на сетивността към говоренето за концептуализация на безобектността на 
тези чисти форми като априорност и изяснително принципиране в тематичните 
рамки на една метафизика на познанието.

ТРАНСЦЕНДЕНТАЛНО-ЛОГИЧЕСКАТА БЕЗОБЕКТНОСТ

Кант твърди, че успехът на логиката се дължи на абстрахиране от всички 
обекти на познанието и като такава тя е пропедевтика на науките, служеща за 
оценка, но не и за придобиване на познание [Кант 1992: 52]. Ето тази логика 
според неговата терминология е „обща“ и същевременно „чиста“, представля-
ваща canon на разсъдъка и разума с оглед на формалната им употреба. За да 
има смисъл обаче с оглед и на възможността познанието да се отнася до пред-
мети на опита изцяло a priori, логиката трябва да се превърне в наука, която да 
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определи произхода, обема и обективната валидност на понятия, отнасящи се a 
priori до предмети „само като действия на чистото мислене“ [пак там: 134]. Така 
според Кант „ние си създаваме предварително идеята за една наука на чистото 
познание на разсъдъка и разума“, която „би трябвало да се нарича „трансценден-
тална логика“; последната „се занимава единствено със законите на разсъдъка и 
разума, но само дотолкова, доколкото се отнася a priori до предмети, а не както 
общата логика – без разлика както до емпиричните, така и до чистите познания 
на разума“ [пак там].

Трансцендентално-логическото в рамките на виртуалистко-метафизическото 
му разбиране притежава предлогически характер. Възможността за отнасянето 
му към опитни съдържания е в рамките на чистите априорни форми на нагледа: 
от тази гледна точка то е метафизически безобектно и по тази причина остава 
принципно открита възможността трансценденталната синтеза да се разгръща 
като потенциално безкраен процес. Доколкото априорната чиста познавателна 
форма е трансцендентално идеална, тя е метафизически виртуална и гаран-
тираща реалната процесуалност на човешкото познание. Чрез регресивен ход 
назад стигаме до необходимостта от определяне на идеализационните базисни 
характеристики на познавателните форми с оглед на осъществянето им по посо-
ка на опита, но в метафизическия план на предопитното и предпредикативното 
схващане на възможни знаниеви разширения. Трансцендентално-логическото, 
за да стане иманентно на метафизическото идеализационно топологизиране 
на познавателните форми, трябва да преосмисли възможностите на трансцен-
денталния схематизъм. Това е възможно чрез тематизиране на дистинкцията, 
която Хайдегер прави между схема и схема-образ, защото така слизането от 
нивото чистата безобектност на мисленето до един типологично разчленен и 
схванат в идеализационни кристализации структуриран опит прави възможен 
прехода от „макро-трансценденталния“ виртуален и базисно идеализационен 
топос на чистите схеми на времето до „микро-трансценденталното“ равнище на 
определени критически онтологии или „форми на живот“ [срв. Люцканов 2008b: 
150–151], имащи конкретна структура на опита и специфични предпредикатни 
очевидности. Така безобектното метафизическо схващане на предлогическия и 
предпредикативен характер на Кантовата трансцендентална логика остава неза-
висимо от предметното условие за развитието на трансценденталната синтеза по 
посока на опита. С други думи, формите на нагледа като само априорни възмож-
ности за многообразното на опита гарантират запазването на виртуалността на 
самото мислене като интенционално: трансценденталната рефлексия взима под 
внимание именно виртуално чистата безобектност на познавателната способ-
ност и така „съдържа основанието за възможността на обективното сравнение 
на представите помежду им“ [Кант 1992: 332].
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ГЛАВА ІV
КРИТИКО-МЕТАФИЗИЧНО ИЗЯСНЕНИЕ НА ПРЕХОДА ОТ 

ИНТЕНЦИОНАЛНОСТ КЪМ ИНТЕНЗИОНАЛНОСТ

Прелиминарна бележка. В рамките на виртуалисткия трансцендентализъм 
теоретическата работа на трансценденталната синтеза лежи в нейното интен-
ционално девиртуализиране. Спецификата на девиртуализацията като преход 
от интенционалност към интензионалност може да бъде определена, според 
моето разбиране за критическа метафизика, по следния начин.

Ако се опитаме да разгледаме в този план интерпретацията на предметни 
области, обхванати интенционално от форми с определена абстрахираща на-
соченост, следва да се каже, че тези форми е възможно да бъдат представени 
„като регионализирани априорни знания, които могат да се отнесат към строго 
фиксирани предметни области“ [Канавров 2003: 285]. Критическите онтологии, 
съгласно виртуалистки схванатата метафизика на познанието, са „винаги в 
множествено число“ и „техният брой и специфика се определят единствено от 
възможността за знаниево типологизиране на предметното многообразие“ [пак 
там]. По този начин можем метафизично-интензионално да обосновем прехода 
от чисти познавателни форми към „типологически разчленения възможен опит“ 
[Канавров 2003: 287]. Така се осъществява преход от интенционалност към ин-
тензионалност: априорното синтезиране, осъществявано от една „съдържателна 
трансцендентална логика“ в съждение на (емпиричен) субект и чисто понятие 
(виртуално наличен предикат), е условието за „екстериоризирането на преди-
кативността като основна смислова единица на съждението за съществуване, 
което финализира метафизическото знаниево постигане на битийността“ [пак 
там; срв. Канавров 2006: 40]. Това екстериоризиране предполага интенциони-
ране на чистите познавателни форми към типологично подредена предметност, 
резултиращо в организирано по определен начин съдържателно многообразие. 

Тематизирането на така определения по-горе преход в контекста на крити-
ческото онтологизиране за Канавров е възможно представимо като „преход от 
интенционалността на виртуалистки положената чиста форма на познанието към 
интензионалността на трансцендентално-логически изгражданите критически 
онтологеми“ [Канавров 2006: 65]. С оглед на специфицирането на въпросния 
преход следва, че „дискурсивното обосноваване на херменевтизирания опит, 
който е локализиран в конкретни емпирични граници“, включва в своя обсег 
„интензионалността на логическите предикати в онтологичните съждения“ [пак 
там: 66].
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СХЕМА, ОБРАЗ, СХЕМА-ОБРАЗ

Схемата на едно чисто разсъдъчно понятие за Кант е „само чистата синтеза 
съобразно с едно правило на единството според понятия изобщо“. Но проек-
тивността на схемата изисква трансфер на синтезата при функционален преход 
на понятията към явленията [Канавров 2003: 307]. Възможно ли е схемата да 
не се превърне в образ при подобно изискване? С оглед на приложението на 
категориите върху предмети на сетивата изобщо Кант различава синтезата на 
многообразното на нагледа като ограничена само до мислимостта Ј според 
категория – „разсъдъчна връзка“ (synthesis intellectualis) и a priori възможната и 
необходима синтеза на това многообразно – фигурната (synthesis speciosa) [Кант 
1992: 197]. Връзката на многообразното само с оглед на аперцептивното единство 
не е достатъчна, когато трябва да се посочи приложението на категориите към 
представени в чистия наглед предмети. Затова е важно да бъдат разграничени 
схемите на сетивните понятия (чисти или емпирични) от схемите на чистите разсъ-
дъчни понятия (категориите). Първите могат да се определят като схеми-образи, 
доколкото създават възможността на образите и свързваемостта им с понятия 
чрез схеми (за разлика от схемите на категориите, несводими по никакъв начин 
към образ) [пак там: 228].

Според Хайдегер схемата-образ „в истински смисъл е образ на понятието“ 
[Хайдегер 1997: 92]. Тя е двойно репрезентираща: 1) правилото, което регулира 
възможна образност, и 2) възможната образност, регулирана чрез представянето 
на едно правило [пак там: 94]. Един образ на предмет противостои на емпирично 
понятие, към което смятаме да го отнесем, с това, че като нещо единично той не 
притежава иманентно регулираност и представеност на правило като „специфич-
но разчленена определеност“ [пак там: 93]. Достигането на образа, например на 
една къща, до такава определеност, става чрез набелязването на „обкръжение“ 
съгласно Хайдегер ето така:

„Това, върху което сме хвърлили поглед, е обкръжението на възможния изглед като та-
къв, по-точно това, което този кръг подвежда, онова, което регулира и преднабелязва как 
нещо въобще трябва да изглежда, за да може като дом да представи съответната гледка. 
Това преднабелязване на правилото не е списък в смисъла на обикновено изреждане на 
белезите, които са налични в една къща, а едно „отличаване“ [Auszeichnen] на цялото на 
това, което със същата бива мислено като ‘къща’ “ [пак там: 90].

Възможността за образ според правило структурално принадлежи към схе-
мата-образ, но един конкретен образ, в който не се търси представяне на едно 
представно правило, „остава без значение за ‘виждането’ на схемата-образ“. 
Само по себе си отношението на схемата-образ към схемата остава неопределено 
като едно само възможно позитивно структурно отношение. За Хайдегер „всяко 
крайно познание е обаче като мислещо онагледяване непременно понятийно“ 
[пак там: 95]. Затова според него в конкретното нещо, което е налично във въз-
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приятието, непременно лежи „схематизиращо предвиждане“ и така схематизмът 
става онтологично определен.

Доколкото за Кант схемата е начин на работа на способността за въображение 
да доставя на понятието неговия образ, нейното различаване от образ става по 
силата на следното разсъждение: пет точки са образ на числото пет, доколкото 
от тях „изскача“ регулиращото правило. Но тогава самото правило се нуждае 
от образ, в който да бъде въплътена въпросната регулация. Хайдегер смята, че 
можем по принцип да говорим само за схеми-образи. Схематизмът като общ 
начин на работа на способността за въображение в приложението на понятия 
към предмети в границите на чистия сетивен наглед е основание да се мисли 
възможността за чиста схема без сетивни примеси. От друга страна, образите 
сами по себе си не следва да се разглеждат като регулирани чрез правило. Но 
така или иначе схематизиращо- то предвиждане с оглед на крайното познание 
съгласно Хайдегер би следвало да се разглежда като същностно обгръщащо об-
разността. Оттук: позитивното структурно отношение между схема и схема-образ 
извън това предвиждане не е еднозначно – съединяването на правило с образ не 
е изначално предвидимо откъм самия образ като такъв. В такъв случай осетивя-
ването на понятия (чисти или емпирични) може да се разглежда като дейностна 
проява на трансценденталната синтеза – процес, в който априори и апостери-
ори се съединяват по силата на априорно фундиране на опита. В такъв случай 
произволни апостериорни констелации подлежат на осмисляне чрез акта на 
синтезата. Тяхната отнапред положеност като пасивни утаявания или предпреди-
катни очевидности е обаче сама по себе си основание да бъдат разглеждани от 
херменевтична гледна точка като условия за възможност на логическата форма 
(в смисъл че херменевтичното като предхожда апофантичното като).

Явимостта на нещо като еди-какво си по силата на едно „за-да“ на предмета 
(например дъска за писане) показва схемата-образ в светлината на Хайдегеровата 
пред-структура на разбирането. Нещо „тежи“ по определен начин (в определен 
модус на предварително зададено съглеждане) преди да „е“ в експлицитен 
апофантичен логически смисъл. Това обаче не означава, че образите, доколкото 
ги гледаме като екстрахирани от схемата-образ в този модус, не могат да бъдат 
мислени и като податливи (извън схемата-образ, от която сме ги екстрахирали) за 
присъединяване към друго схематизиращо предвиждане. Образите като възмож-
но съзираеми откъм схема трасират пътя на осетивяване в акта на реализиране 
на схемата на сетивните понятия като схеми-образи и по този начин снемане на 
неопределеността в отношението между схема и схема-образ. 

МЕТАФОРИЧНОСТ И ПРЕД-СТРУКТУРА НА РАЗБИРАНЕТО 

Пред-имането (Vorhabe) е основа на обгледното тълкуване и като усвояване 
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на разбиране се движи „накъм една вече разбрана цялост от сложености-из-
върнатости“ [Хайдегер 2005: 121]. Предвиждането (Vorsicht), което е „основа на 
изтълкуването“, „заизрязва“ от взетото в пред-имането цяло и така чрез „поглед 
напред“ се освобождава и откроява едно още неизразено в предикат съдържание 
в самото биващо. Основаното в пред-улавянето (Vorgriff) решаване на изтълку-
ването в полза на една или друга понятийност показва, че нещо е пред-решено 
понятийно, защото се вижда като нещо спрямо осъществено схематизиращо 
предвиждане. Именно защото „изтълкуване никога не е безпредпоставъчно 
схващане на едно предварително дадено“ [пак там: 122], изтълкуване на нещо 
като нещо създава възможност за производно „мислещо виждане“ на нещо 
като друго нещо. Но понятийното представяне в схема-образ не обвързва образа 
на подлежащото на тълкуване биващо с едно регулиращо правило извън обсега 
на „заизрязването“ на даденото в пред-имането „накъм определена изтълкувае-
мост“. Да се завърши едно тълкуване в полза на определена понятийност в такъв 
случай означава да се постави пред погледа едно образно подобие по силата 
на схема-образ, „изскачаща“ от едно биващо (или представата за такова), като 
което виждаме изтълкуваното. Така последното е възможно като представящо 
схемата-образ само доколкото тя бива видяна да „изскача от представеното в 
нейното регулиране възможно представяне“, защото „непосредственото емпи-
рично разглеждане на вещите и произвеждането на налични подобия на същите 
е възможно само въз основа на възможното осетивяване на понятията в модуса 
на схематизма [Хайдегер 1997: 94, 95].

В разбирането на Кант едно такова завършване на тълкуването може да се 
разбира като основание за произвеждане на образни подобия, осъществимо 
чрез способността за въображение, която „извършва двойна работа, първо, да 
приложи понятието към предмета на един сетивен наглед, и после, второ, да 
приложи простото правило на рефлексията върху този наглед – към един съ-
вършено друг предмет, за който първият е само символ“ [Кант 1993b: 249]. Тук, 
съгласно Рикьор, доколкото „смисълът на концепта въобще не се свежда до не-
говата схема“, имаме две операции: първата е „чисто метафорична“ и „създава 
от едно собствено едно транспонирано значение“ в прехода от сетивно към не-
сетивно ниво (при свързването на схема-образ и образ с оглед на пред-улавянето 
(Vorgriff) в полза на дадено понятие); втората „създава от този несобствен израз 
в качеството му на трансфериран едно абстрактно собствено значение“ [Рикьор 
1994: 420]. Обикновено за такова значение се говори без да се взема под вни-
мание произвеждането му чрез въпросните операции поради заблудата на едно 
„свободно от като схващане“, производно в привативен смисъл на разбиращото 
гледане [Хайдегер 1997: 121].

В „заизрязването“ пред-виждането е виждане като, „излъчване“ на схе-
ма-образ от образа в емпиричния наглед. Схемата-образ „хваща“ образа и така 
го решава в полза на една понятийност, с което става възможно всяко отклоне-
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ние на употребата на едно понятие в прехода от сетивно към несетивно ниво. 
По този начин дори емпиричното понятие може да се отклони и превърне в 
белег за дефицит, и така по силата на едно „да се вижда като“ да се отнася към 
даден образ с посредничеството на схема-образ. Следователно метафоричното 
въздигане, правещо възможна всяка отклонена употреба на едно понятие, е в 
известен смисъл метафизично въздигане:

„...това, което главно е способно да даде ‘образ’ [да произведе образ чрез схема], би 
било изцяло видимото: именно неговата прилика [нещо е като нещо друго по силата на 
схема-образ] би го конституирала като образ; следователно цялата първа транспозиция би 
била трансфер на смисъла на емпирията в ‘интелигибилното място’ [Ри- кьор 1994: 414].

Където от образа не „изскача“ схема, се появява разрив между пред-виждане 
(Vorsicht) и пред-улавяне (Vorgriff). Да смятаме, че изскачането на такава схема 
от образа е безусловно директно, значи да не вземаме предвид това, че може 
„да възникне едно ново, специфично словообразувание, което вече е по-добре 
съобразено спрямо особеното в съответния наглед“ [Гадамер 1997: 589–590]. 
Тъй като нашата засегнатост от нещо ни поставя в позицията на разположениево 
разбиращи, при „свърването“ ни спрямо самите себе си можем да се окажем 
в позиция да не сме в състояние да имаме предвид понятие, съответстващо на 
подлежащо на тълкуване биващо.

От една страна изглежда, че поради разрива в херменевтичното като на 
тълкуването за производното апофантично като на изказването остава само 
възможността да обозначим този разрив, без да сме в състояние да произведем 
съответстващ изказ. От друга страна, „когато някой осъществи пренос на един 
израз за нещо към нещо друго, то тогава той отново има предвид някаква общ-
ност“, която може да е различна от „общността на рода“; така човек разширява 
опита си като „потвърждава подобия, все едно дали те са в явлението на нещо 
или пък в значимостта им за самия него“ съгласно една „изначална метафорика“ 
[пак там: 590].

Това означава, че за да се справим с разрива в тълкуването, следва да се 
обърнем към „неразкритото“ и „необясненото“ в „неизчерпаемата пълнота от 
начини и образи“ чрез „чувство или настроение“ [Хайдегер 1993: 73, 95]. Ме-
тафоричният изказ ни кара да се обърнем към „модалностите на нашето взаи-
моотношение със света, които не се изчерпват с описания на обекти“ и с това 
„изразените, оформени, образовани от поетическия език чувства, настроения, 
moods, Stimmungen ни хвърлят сред нещата“ и открояват „многообразните ни 
начини да принадлежим на света преди да сме се противопоставили на нещата 
като изправени срещу един „субект“ „обекти“ [Рикьор 1996a: 209].[16]

В Кантов смисъл с оглед на така набелязаните възможности за интерпретация 

16 В подобен смисъл може да се преинтерпретира и Кантовото „субективно разположение на духа“ 
(„subjective Gemüthsstimmung“) [Kant 1999: 452].
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се изисква проявата на способността за въображение като творческа: тя „върви 
по стъпките на разума“, като разкрива един хоризонт за естетическо разширяване 
на понятията по неограничен начин [Кант 1993b: 206–207]. Така естетическата 
идея оживява духа, за да разкрие пред него „едно необозримо поле от родствени 
представи“, които „позволяват да се мисли повече, отколкото може да се изрази 
в едно определено с думи понятие“ [пак там: 207]. Посредством творческата 
проява на способността за въображение поставянето на наглед като схема под 
едно понятие (т.е. като негово пряко изображение) се превръща само в подгот-
вителен етап за рефлексията на способността за съждение върху този наглед, 
която превръща предмета на нагледа в символ на друг предмет. Именно този 
рефлексивен акт прави възможно аналогията при една частична прилика само 
по отношение на дадено качество в границите на „общо чувство“ (в дадения от 
Кант пример: между деспотична държава и ръчна воденица [пак там: 249]) да 
се превърне в метафора и като такава да се възпроизведе в изказа.

РАЗПОЛОЖЕНИЯ И НАГЛАСИ

Според Хайдегер Dasein като разположениево същностно навлиза в опреде-
лени възможности и пропуска някои от тях: в своята фактуалност то „всеки път 
вече се е преместило [затънтило] в своето можене-да-бъде в една възможност 
на разбирането“ [Хайдегер 2005: 119]. Доколкото разбирането е разположени-
ево, а Dasein е разбиращо-тълкуващо собственото си битие, респ. своя свят, то 
„всеки път вече се е заблудило и припознало“ [пак там: 117]. Когато едно биващо 
стане предмет на изказване (Aussage), тогава, доколкото се осъществява обрат в 
пред-имането, „пред-виждането се насочва към едно налично по подръчното“ [пак 
там: 127]. Лишаването на като-структурата от цялото от сложености-извърнатости 
в изменението, което тя претърпява, се дължи на себепреместване на Dasein в 
неговата разположениевост като разбиращо-тълкуващо. В този смисъл пропо-
зиционалните нагласи, които могат бъдат взети под внимание като производни 
на настроеното по определен начин Dasein и като такова насочено към онова, 
което то „познава, знае и в което вярва“ [пак там: 111], идват едва след като е 
настъпил подобен обрат в пред-имането. Откъм разположението се показва въз-
можността за засегнатост от подръчното в разкритостта му по определен начин. 
Но именно засегнатостта предизвиква свърване, отказ от възможности. Самото 
прехождане от подръчното като пособие към разглеждането му като предмет на 
изказване предполага определена засегнатост от предмета в един привативен 
(отнемащ собствено-присъщието) смисъл, доколкото този предмет ни е станал 
безразличен в модуса му на подръчно пособие. Така разположението е същност-
но за разбиращото изказване (или, по думите на Хайдегер, „разположенийната 
разбираемост на Бъденето-в-света се изговаря като реч“ [пак там: 129]) и тепърва 
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прави възможно производното отношение между познаващ, знаещ, вярващ и 
прочее субект, и изказването, с което той е свързан във въпросните си модуси 
на отнасяне. Така апофантичното като на изказването неизменно е свързано с 
нагласи (най-малкото като теоретично безразличие към подръчното при подмя-
ната му с „относно-какво“-то на наличното[17]) поради разположениевостта на 
разбирането с оглед на изказването.

СХЕМАТИЗИРАЩО ПРЕДВИЖДАНЕ И ДЕВИРТУАЛИЗАЦИЯ НА СХЕМАТА

Тук ще се опитам да приведа обяснение на схематизиращото предвиждане, 
като въвличам в анализа проблема за онтологичното съучастие между хабитус 
и поле (хабитат) при Бурдийо. В един разширен смисъл на хабитуса може да се 
гледа като на система от телесно въплътени предразположения към схеми-образи, 
чрез които предразположения става възможен, по думите на Бурдийо, „докси-
чески опит“, и то такъв, който „прави възможно взаимоотношението със света“ 
чрез „съгласуването между обективните и познавателните структури, между 
потвърждаването на битието и формите на познаването, между световния ход и 
очакванията по негов повод“ [Бурдийо 2002: 17], с уговорката, че хабитусът, взет 
като нещо социално различено, има релационен, а не субстанциален характер 
[вж. пак там: 34]. Така една млада кабилска жена, знаейки „как добре да връзва 
колана или косите си, да мърда или да държи неподвижна дадена част от тялото 
си, когато върви, да си показва лицето и да отправя поглед“ [пак там: 38], владее 
типиката на въплътените в нейното тяло предразположения (т.е. хабитуса), и тази 
типика се отнася към определени очаквания за податливостта на околния Ј свят 
съобразно с усвоени в хабитуса предразположения към схеми-образи (напри-
мер към схемата-образ, изразяваща как въобще трябва да изглежда един такъв 
отправен от млада кабилска жена поглед).

„Изскачането“ на схема-образ в този, както и във всеки друг случай, е белег за 
онтологично съучастие между хабитус и поле, респективно „между менталните 
структури и обективните структури на социалното пространство“: хабитусът като 
„практически усет за онова, което трябва да се направи в дадена ситуация“ раз-
чита не на „проективност“, а на „протенциалност“ – „изкуството да изпревариш 
развитието на играта, вписано като възможност в сегашното Ј състояние“ [Бурдийо 
1997: 43, 127, 129–131]; това е изкуството на практически успешно осъществено-
то схематизиращо предвиждане на следващия ход[18] Въпросното онтологично 
съучастие е „пред-лингвистично“ и като такова означава „да правиш неща с 

17 Защото „даже видимо свободното теоретическо съглеждане... предпоставя... оп-ределена настро-
еност, именно оная на ‘спокойното пребиваване’“ [Bolnow, O. Fr., Das Wesen der Stimungen, цит. в Бенчев 
1996: 71].

18 Аналогично при Хайдегер „Dasein e винаги-вече-изпреварило-себе-си, бивайки при нещо, пребива-
вайки в някакви базисни движения“ [Събева 2006: 15].
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думи без изобщо да ги изговаряш“ [Бурдийо 1997: 130; Деянов 2005: 12].[19] Но 
такова правене на неща с думи означава, че едно схематизиращо предвиждане 
е осъществено в „мълчанието на доксата“, т.е. като имане-на-работа-с дадено 
биващо преди всяко открояване на свойства в него.

И така, хабитусът въплъщава предразположения към схематизиращи пред-
виждания, а миметичният акт ги осъществява. Девиртуализацията на схемата в 
схема-образ е успешно осъществено схематизиращо предвиждане. Предпер-
цептивните антиципации представляват „факт на хабитуса като усет към играта“ 
[Бурдийо 1997: 130] и са налице или когато изпреварващо от нещо изскача схе-
ма-образ, или когато чрез изработване на нови предпредикатни очевидности 
се предусеща успешното схематизиращо предвиждане, което тепърва създава 
схема-образ.

Едно схематизиращо предвиждане е принудено да се осъществи по определен 
начин от изскачаща от предметността схема-образ, когато „въплътените и обек-
тивните структури са в съгласие, когато възприятието е конструирано съобразно 
структурите на възприетото“ и тогава „всичко изглежда очевидно, всичко върви 
като че ли от само себе си“ [пак там: 131]. Въпросното предвиждане е възмож-
но да се осъществи като свободно, когато са в криза „границите на позициите в 
полето, а не само границите, въплътени в хабитусите на агентите, заемащи тези 
позиции“ [Деянов 2005: 21]. Въплътените в хабитусите на агентите граници имат 
за свое условие за възможност предпредикатни очевидности на мисленето (сво-
еобразно мислене-като), и кинестетични предразположения към схеми-образи 
(своеобразна възприемчивост-като). Когато схематизиращото предвиждане не 
се натъква на податлива материя, от която изскачат схеми-образи, е необходимо 
изработването на нови предпредикатни очевидности, респективно свободно 
внесена промяна в схематизиращото предвиждане.

Успешно осъщественото схематизиращо предвиждане реализира позитив-
ното структурно отношение на схемата-образ към схемата. Това трасира пътя от 
потенциалната сила за синтеза на чистата форма към обосноваването на опита. 
Превръщайки се в схема-образ, схемата се девиртуализира. Девиртуализацията на 
схемите на сетивни понятия е първата крачка на приближаването, на „знаниевото 
отваряне на чистите форми към независимия опит“ [Канавров 2003: 296]. Така се 
създава по чисто знаниев път типологизирането на опита – „предварително исто-
рически херменевтизирания до подредени структури от емпирични понятия опит“ 
[Канавров 2006: 11]. Съгласно застъпваната тук гледна точка можем да говорим 

19 Например, мога да обявя една двойка за мъж и жена единствено по силата на притежаването на 
определени правомощия, които са фиксирани символно: без такива „независимо колко често или до-
колко искрено мога да кажа: ‘Обявявам ви за мъж и жена’, не съм успял в изпълнението на акта на бра-
косъчетаването им“ [Coulter 1991: 37]. Тоест, по силата на символна власт „предвиждаме“ в хода на 
тази институционализирана (и като такава силно кодифицирана) игра присъщото на съответен хабитус 
изказване и по силата на онтологично съучастие го разпознаваме на пред-предикатно равнище като 
легитимно, т.е. преди изобщо да е изговорено. В този смисъл бракосъчетаването се извършва с думи 
без изговарянето им.
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за опита като за исторически херменевтизиран (според израза на В. Канавров) 
тогава, когато въплътената история се превръща в хабитус, а обективираната 
история – в хабитат [вж. Деянов 2005: 6]. Схематизиращото предвиждане (което 
при успешно осъществяване води до разбиране) или предполага, или тепърва 
създава съгласие (онтологично съучастие) между въплътените и обективните 
структури, следователно винаги е с исторически релационен спрямо хабитуса и 
хабитата характер. Това означава, че появата на исторически херменевтизиран опит 
почива на вече осъществено позитивно структурно отношение на схеми-образи 
към схеми на сетивни понятия по силата на девиртуализацията на последните.

ОВРЕМЕНЯВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ

Девиртуализацията на схемата, при което тя се превръща в схема-образ, 
препраща от плана на чистите отношения по време към този на измененията, 
които претърпяват подлежащите на знаниево обосноваване предмети. В този 
смисъл се изисква времева „деформализация“, при която „многообразията на 
овременяването ще съпровождат оттук насетне многообразията на измението“ 
[Рикьор 2006: 96]. Това означава да извършим преход от „захвата“ като конти-
нуитет на времевата последователност, в който имаме възприятие като един-
ство на представите в апрехензията, към усвояването на специфични „фази на 
отсъствие“ и „перспективни деформации“ като взети предвид моменти от едно 
схематизиращо предвиждане, чийто успешен продукт е схемата-образ. Обектът 
е конститутивен с предоставянето си като частично податлив на схематизиране. 
Но усвояването на горните моменти е основание да се търси начин мисленето 
и възприятието да бъдат спрегнати в „онзи модус на валидност, който ние като 
субекти на валидността актуално привеждаме в изпълнение или пък открай 
време носим под формата на хабитуализирани придобивки, като подлежащи на 
актуализиране по всяко време валидности със съответното конкретно съдържа-
ние“ [Хусерл 2002: 125].

И така, ако приемем, че „светът не е само конституиран, но и конституиращ“ 
[Рикьор 2006: 93], и че „аспектните представяния на конкретно явяващото се във 
възприятието тяло и кинестезите не са независими един от друг процеси“ [Хусерл 
2002: 127], то девиртуализираната форма на чисто мислене следва да бъде схва-
ната като своеобразно „мислене-като“, характеризиращо се с предпредикатни 
очевидности в корелация с една „привично близка“ и „намираща се на разполо-
жение на съзнанието цялостна система на кинестезите“ [пак там: 127–128]. Това 
е стъпка на приближаване към независимия опит, такава, че виртуалното битие 
на мисленето, с цел да се избегне непосредственото му онтологизиране, се явя-
ва „чист експликат на реализираната трансцендентална синтеза на мисленето и 
реалния Аз“ [Канавров 2003: 298], и то с уговорката, че в резултат от въпросната 
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реализация получаваме не само емпирично битие на реалния Аз, а и онтоло-
гични структури на Аз-а: своеобразно мислене-като и съответстващи му кинес-
тези. Последните разглеждам като продукт на девиртуализацията на времето и 
пространството като чисти форми на рецептивността. Деформализирането (респ. 
девиртуализирането) на тези форми и превръщането им в своеобразен възпри-
ятиен „орган“ като „цялостна система на кинестезите“ заедно с корелативната 
цялостна система от предпредикатни очевидности на мисленето е основанието 
за осмислянето на опит, херменевтизиран до подредени структури от емпирични 
понятия и групи нагледи, защото подобна съдържателна типика няма как да въз-
никне от просто даденото в чистия наглед като негово емпирично съдържание.

МОДАЛНИЯТ ПРЕХОД ПРИ ДЕВИРТУАЛИЗАЦИЯ

Казано в стилистиката на Бурдийо, когато е загубено онтологичното съучастие 
между хабитус и поле, схематизиращото предвиждане вече не е предзададено. 
Действителното заемане на позиция в полето от страна на агента, доколкото „го 
сковава в някакви привидности“ [Деянов 2005: 128], е условие за възможност за 
импровизации на неговия хабитус – неизпълнените протенции карат агента да 
се стреми към изработването на практически усет за сработващо схематизиране, 
чрез което да се възстанови загубеното онтологично съучастие. Хабитусните им-
провизации обаче изискват промяна в структурите на предпредикатността – ки-
нестезите и очевидностите на мисленето. В нашия случай това означава модален 
преход от чиста потенция на силата за синтеза към реализирането Ј във въпрос-
ните предпредикатни структури. С други думи, преодоляването на привидности, 
характерни за всяка позиция на полето, заемана от агента, в посока към оконча-
телно достигане на разбиране под формата на онтологично съучастие означава 
критично обръщане към собствените предпредикатни очевидности и формиране 
на нови такива, при което реализацията на схемите като схеми-образи на успешно 
осъщественото схематизиращо предвиждане върви заедно с девиртуализация 
на чистото мислене и чистите форми на нагледа съответно като предпредикатни 
очевидности на мисленето и кинестетични системи. В този смисъл модалният 
преход от схема към схема-образ не може да се разглежда отделно от модалния 
преход от потенцията на чистото мислене и чистите форми на познание в тяхното 
виртуално битие към реализирането им като предпредикатни очевидности на 
мисленето и съответни кинестези. Всяка проява на неподатливост от страна на 
предметността следователно изисква „скок“ към виртуалното битие на силата за 
синтеза и пореден модален преход в посока към така проявения независим опит. 
В резултат от това се получава критическа онтология с гарантирано в нейните 
граници съучастие между хабитус и поле посредством действащи в тези граници 
регионални онтологични структури на Аз-а.
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ТРОЙНАТА ЕМПИРИЧНА СИНТЕЗА ПРИВЕЖДА ВСИЧКИТЕ НИ ПОЗНАНИЯ 
КЪМ ВРЕМЕТО

Според Кант синтезата на всички наши представи се основава на способността 
за въображение [вж. Кант 1992: 150, 238]. Тройната емпирична синтеза се осно-
вава на спонтанността, а това е възможно, защото синтезата на способността за 
въображение е и акт на спонтанността [пак там: 172, 198]. Тази тройна синтеза се 
състои в „синтезата на апрехензията на представите като модификации на духа 
в нагледа, синтезата на репродукцията на тези представи във въображението и 
синтезата на тяхната рекогниция в понятието“ [пак там: 172]. Три са и субектив-
ните познавателни извори – сетиво, способност за въображение и аперцепция, 
които според първото издание на Критика на чистия разум представят емпи-
рично явленията, съответно във възприятието (апрехензията), асоциацията (и 
репродукцията) и рекогницията, а на тези познавателни извори „се основава 
1) синопсисът на многообразното a priori чрез сетивото, 2) синтезата на това 
многообразно чрез способността за въображение, 3) единството на тази синтеза 
чрез първоначалната аперцепция“ [пак там: 172, 198].

Времевата схема в синтезата на апрехензията. Може да се каже, че 
изобразителното изкуство и музиката се различават помежду си най-общо по 
това, че първото се отнася до пространството, а второто – до времето: връзките в 
една картина се възприемат като едновременно дадени в едно моментно един-
ство, докато всяка музикална творба се разгръща като последователно дадени 
във времето части. Сходството между двата вида изкуство се състои в това, че 
впечатленията, които събираме като следващи едно след друго (пространството 
също може да бъде разгледано като следване на моментни единства, изпълнени 
с относително обособени съдържания), се определят във времето и чрез времето: 
„защото като съдържаща се в един само момент, всяка представа не може да 
бъде нещо друго освен абсолютно единство“ [Кант 1992: 174]. Така разгледаното 
многообразие, доколкото изисква едно последователно обхващане, се събира в 
нагледа „като съдържащо се в една само представа“ чрез действието, наречено 
синтеза на апрехензията [пак там: 175].

Времевата схема в синтезата на репродукцията. Наличието на нещо 
постоянно в човека като съзнавано състояние е основание да се считат за при-
надлежащи му всички вътрешни състояния, които е преживял (изключвам с 
прагматична цел случаите на раздвоение на личността). На същото основание 
обикновено търсим причините за промени в характера на събитията, дадени 
като последователни периоди и моменти от емпиричното съзнание. Този при-
мер представя това, което Кант нарича „закон на репродукцията“: според този 
емпиричен закон „представите, които често са следвали една след друга или 
са се придружавали, най-после се сдружават помежду си и встъпват така във 
връзка, според която и без присъствието на предмета една от тези представи 
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предизвиква преход на духа към другата според едно постоянно правило“ [Кант 
1992: 175–176]. За многообразието на явленията условието на единия само чист 
наглед е достатъчно; и щом необходимата връзка в едно синтетично единство не 
се дава в опита, то остава основанията за всяка репродуктивна синтеза в областта 
на явленията да са дадени a priori в способността за въображение. Подреждането 
на представите според закономерността на изискваното единство на понятието 
за обекта, независимо дали това се извършва докато още някои промени в по-
следния стават пред очите ни или не, не може да стане без една a priori дадена 
последователност, която е условие за подвеждане на всяка емпирична смяна 
на едно явление с друго. По този начин репродуктивната синтеза осъществява 
сходството в различието на нашите представи, съгласувайки взаимно чистия и 
емпиричния времеви нагледи.

Времевата схема в синтезата на рекогницията. Благодарение на нашето 
съзнание сме в състояние да прибавяме отминаващите представи на дадено 
възприятие и така си създаваме обща представа за единството на някой обект: 
„многообразното на тази представа никога не би съставило нещо цяло, защото 
би му липсвало единство, което само съзнанието може да му достави“ [Кант 
1992: 180]. Следователно понятието за един предмет изисква изначално едно 
синтетично единство, което да направи възможна всяка конкретна употреба на 
синтезата на рекогницията в понятието, като последната представлява, според 
описаното по-горе, синтетичната връзка на последователно дадени единства на 
представите в обхващащото ги понятие.

ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ДЕВИРТУАЛИЗАЦИЯТА НА СИНТЕЗАТА ПО 
ХАЙДЕГЕРОВАТА ПРЕД-СТРУКТУРА НА РАЗБИРАНЕТО

Синтеза на апрехензията и пред-имане (Vorhabe). Относно осъществяването 
на апрехензията в нагледа е важно следното: „като съдържаща се в един само 
момент всяка представа не може никога да бъде нещо друго освен абсолютно 
единство“ [Кант 1992: 174]. Събирането на многообразното в една представа, 
ако вземем предвид пред-имането от Хайдегеровата пред-структура на тълку-
ването, се движи в посока към някаква вече разбрана цялост, състояща се от 
сложености-извърнатости, поради което тази представа първоначално може да 
се определи като „образна мъглявина“, стояща все още без откроени свойства 
по силата на една пасивна и първична разкритост на свят. Ето как може да се 
опише такъв тип разкритост, обкръжаващ дадено подръчно.

Битието на вътре-световото биващо (представляващо цялост от сложености-из-
върнатости) е освободено накъм дадено употребявано биващо и с него като 
биващо при „за-какво-то“ на служимостта му то има специфична сложеност-из-
върнатост (Bewandtnis). Чукът като употребяван в неговото „за-какво“ има сло-
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женост-извърнатост при чукането. Но тази вещ в спецификата си на подръчно 
пособие препраща към друго биващо – укреплението, създадено с негова по-
мощ, с което биващо, като имащо своето „за-какво“, битието на вътресветовото 
биващо има сложеност-извърнатост при подслоняването. Едва когато разкрием 
чука в неговото битие на подръчност, стигаме до препратка към друго пособие 
– укреплението, което, разкрито в неговото „за-да“ на служимостта, има за свое 
битие сложеност-извърнатост при подслоняването. При такова разкриване на 
едно пособие в неговото битие става и съ-тематизиране на съответното бива-
що – затова с чукането битието на вътре-световото биващо като една цялост от 
сложености-извърнатости, конститутираща една цялост от пособия, ни препраща 
чрез укрепването (като употребяващо погрижване) при укреплението като също 
съ-тематизирано биващо.

Движението на биващото накъм така описаната цялост от сложености-из-
върнатости задава обкръжението, на фона на което възниква многообразното 
като поредица от впечатления, които проследяваме исъбираме в единството 
на нагледа чрез действието, наречено от Кант синтеза на апрехензията. Но тази 
синтеза според Кант е необходимо да притежава априорен корелат: „без нея не 
бихме могли да имаме a priori нито представата за пространството, нито тази за 
времето, тъй като тези представи могат да бъдат създадени само чрез синтезата 
на многообразното, което сетивността предлага в първоначалната си рецептив-
ност“ [пак там: 175]. В такъв случай емпиричната синтеза на апрехензията може 
да се разглежда като продукт на девиртуализация на динамичната априорна по-
знавателна форма, отключваща собствената си употреба и като такава задаваща 
условията за една познавателна синтеза [вж. Канавров 2006: 27], която в този 
случай съобразно типа на синтезата свързва многообразното, отнасящо се до 
явяването на въпросното биващо, в представното единство. Пред-имането дик-
тува и насочва хода на девиртуализирането съобразно с очертано обкръжение.

Синтеза на репродукцията и пред-виждане (Vorsicht). В пред-виждане-
то, което „започва да „изрязва“ взетото в пред-имането“, лежи възможността 
за изказване, за което „сякаш предикатът, който предстои да бъде откроен и 
отреден, бива поосвободен в неизразеното си съдържание в самото биващо“ 
[Хайдегер 2005: 121, 126]. Това не означава, че „погледът право напред“ вече е 
открил свойства. Самото „заизрязване“ следва да стане по силата на превръщане 
на образността в схема-образ: в емпиричния наглед на един дом ни се разкрива 
именно дом, а не нещо друго поради това, че от образа „изскача“ схематизира-
що пред-виждане, чрез което образът онагледява правилото, набелязващо как 
би могъл да изглежда един дом въобще. Подобно действие на правило следва 
да удържа и „инвентаризацията“ на сменящи се представи съобразно онагле-
дяването на дома, разглеждан последователно от различни негови страни, или 
например на нещо друго, което последователно е в различни агрегатни състоя-
ния. Затова следва заедно с Кант да се каже, че по силата на емпиричен закон 
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„представите, които често са следвали една след друга или са се придружавали, 
най-после се сдружават помежду си и встъпват така във връзка, според която и 
без присъствието на предмета една от тези представи предизвиква преход на 
духа към другата според едно постоянно правило“ [Кант 1992: 175–176].

И тази синтеза, от своя страна, може да се разглежда като стъпваща върху 
априорни принципи и така основаваща се на „една чиста синтеза на тази спо-
собност за въображение, която да лежи самата в основата на възможността на 
всеки опит (като такъв, който предпоставя репродуктивността на явленията)“ 
[пак там: 177–178]. Девиртуализацията на чистата (продуктивна) синтеза и по-
лучената в резултат на това емпирична синтеза на репродукцията се ръководи 
от „за-изрязването“ в пред-виждането, което тепърва прави възможно, при на-
личието на съответен обрат в пред-имането, да започват да стават забележими 
и предикатно фиксируеми в изказване (Aussage) вече по-освободените свойства 
на „изпадналото“ до налично биващо.

Синтеза на рекогницията и пред-улавяне (Vorgriff). Както вече беше ка-
зано, схемата-образ „хваща“ образа и така го решава в полза на определена 
понятийност. Благодарение на това „изтълкуването всеки път вече окончателно 
или резервирано се е решило в полза на определена понятийност; то има ос-
нова в едно Пред-улавяне“ [Хайдегер 2005: 122]. Така достигаме до понятийно 
единство, което „обаче е невъзможно, ако нагледът не е могъл да бъде създаден 
според едно правило чрез такава функция на синтезата, която прави a priori не-
обходима репродукцията на многообразното, и прави възможно едно понятие, 
в което това многообразно се обединява“ [Кант 1992: 183]. На многообразното 
на представите ни съответства единствено и само трансцендентален предмет; 
единството на представите, които приписваме на този предмет, „не може да 
бъде нищо друго освен формалното единство на съзнанието в синтезата на 
многообразното на представите“ [пак там: 182]. Така всяко понятийно единство 
е възможно благодарение на тази синтеза, а обединяването на многообразното 
по силата на представящо правило означава обхващане на образна мъглявина 
от схема-образ. Представата за един предмет е мислима чрез предикати, които 
съответстват на регулираната от правило образност в схемата-образ, и фиксиру-
ема в изказване след осъществяване на обрата в пред-имането.

Понятийното единство изисква такова единство на правилото, което „опре-
деля цялото многообразно и го ограничава до условия, които правят възможно 
единството на аперцепцията“ [пак там: 183]. Последното като трансцендентално 
единство е „първоначалното и необходимо съзнание за тъждеството на нашето 
Аз“, което „е същевременно съзнание за едно също така необходимо единство 
на синтезата на всички явления според понятия“ [пак там: 186][20]; последната 

20 Според К. Бенчев „първоначалното съзнание [в първото издание на Критика на чистия разум] е по-
нятие за обективен предмет изобщо и не съвпада със самосъзнанието във Второто издание от 1787 г.“ 
[Бенчев 1996: 70]. В Първото издание на Критика-та „единството, което предметът [мислен като нещо 
изобщо = X] прави необходимо, не може да бъде нищо друго освен формалното единство на съзнанието 
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е трансцендентален корелат на емпиричната синтеза на рекогницията. Така 
емпиричната синтеза и в този случай може да се разглежда като продукт на 
девиртуализацията на трансценденталната синтеза, тук под ръководството на 
пред-улавянето, доколкото чрез него се пред-решава изтълкуването в полза на 
едно или друго понятие.

в синтезата на многообразното на представите“ [Кант 1992: 182]. Но репродукцията на многообразното 
и обединяването му в единството на понятието чрез синтезата на рекогницията показва двойната упо-
треба на една и съща функция, „която в едно само съждение дава единство на различните представи, 
дава също така в един само наглед единство на простата синтеза на различни представи“ [пак там:151], 
с оглед на което е важна отбелязаната по-горе разлика между synthesis intellectualis и synthesis speciosa. 
Но тази двойна употреба на функцията присъства имплицитно във формулировката на обективното 
единство на самосъзнанието във Второто издание, където под „трансцендентално единство на аперцеп-
цията“ се разбира „онова, чрез което цялото дадено в един наглед многообразно се обединява в едно 
понятие за обекта“. Защото без помощта на фигурната синтеза това не би могло да стане и освен това 
самото първоначално „Аз мисля“ като „непрекъснато тъждество на аперцепцията на дадено в нагледа 
многообразно съдържа синтеза на представите и е възможно само чрез съзнанието за този синтеза“ 
[Кант 1992: 173] и поради това отнасянето към предмета като нещо изобщо = X е само доколкото се 
мисли единството от представи, които се мислят като отнесени с необходимост към него. В този смисъл 
противопоставянето между двете издания на „Критика“-та по отношение на разбирането на Кант за 
синтетичното единство на аперцепцията не е безусловно безвъпросно.
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ГЛАВА V
СХЕМАТИЗЪМ, МЕТАФОРА И РАЗПОЛОЖЕНИЕ

МЕТАФОРИЧЕН СХЕМАТИЗЪМ: КОНТРАПУНКТ НА ТИПИКАТА НА ЧИСТАТА 
ПРАКТИЧЕСКА СПОСОБНОСТ ЗА СЪЖДЕНИЕ

Проверка на възможността за пряка изводимост на въпроса за мора-
ла от въпроса за познанието. Възможно ли е тоталността на света да бъде 
разглеждана не като граница, отвъд която теоретическото знание не може да 
премине, а като иманентна на нравствено-доброто? Ако да, то това би снело 
проблема за съгласуването на нравствения закон със законите на каузалността 
в теоретическата употреба на разума.

Във връзка със съставянето на системата на трансценденталните идеи Кант 
казва, че чистият разум „няма никаква работа с абсолютната тоталност на страната 
на обусловеното [Кант 1992: 381]. Защото, ако се опитаме да свържем абсолют-
ното единство в самото условие на всички предмети на мисленето с една тран-
сформация на формата на дизюнктивния силогизъм като обхващаща в реално 
време прогресивната синтеза на „цялата редица на всички бъдещи изменения 
на света“, то „тогава се касае за една същност на мисълта (ens rationis), която се 
мисли само произволно“ [пак там: 381–382] и за нея не може да се даде никакво 
определено понятие. Този произвол би се появил неизбежно във вътрешността 
на една създадена чрез реификация на трансценденталните идеи теоретич-
но-догматична метафизика като опит за положителен отговор на поставения тук 
въпрос. Следователно, въпросът „Какво съм длъжен да правя?“ не се съдържа 
аналитично във въпроса „Какво мога да зная?“ и значи не може да се изведе 
чисто експлицитно като негово продължение.

Благоприятната перспектива на чистата практическа способност за 
съждение в Критика на практическия разум. За разлика от трансценденталния 
схематизъм, привеждащ в съответствие със сетивни нагледи теоретическата упо-
треба на разума, за нравствено-доброто като свръхсетивно не може да се даде 
никакъв пряк корелат в сетивен наглед. Това поставя в затруднение практическата 
способност за съждение, защото от нея се изисква следното: „един закон на сво-
бодата трябва да се прилага върху постъпки като събития, които стават в сетивния 
свят и които следователно като такива принадлежат към природата“ [Кант 1993а: 
110]. Благоприятната възможност пред практическата способност за съждение 
се състои в „схемата“ на един природен закон само според неговата форма (като 
закон на способността за съждение): определяне на волята според формата на 
закона като „тип на нравствения закон“ [пак там: 110–111]. Оттук нататък „про-
бен камък“ за нравствеността на една постъпка е възможността за сравнение на 
максимата на постъпката с формата на природния закон. Един стриктен анализ на 
примерите, дадени от Кант като потвърждаващи тази постановка би показал, че 
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поради емпиричния си характер постъпките не могат да бъдат адекватен израз 
на максими, съобщими с оглед на едно безусловно „общо одобрение“ според 
нравствени закони. В тази връзка Тед Коен казва, че знанието за притежаване 
на „морално чувство“ би било възможно при условие, че е установимо „дали 
уважението е било мотивът“ на нашето действие, но всъщност не разполагаме 
с познавателни ресурси за такова установяване [Cohen 1982: 233].

Кант търси моралния закон като мотив, който да е безусловно и определящо 
основание на човешката воля, доколкото по този начин се разглежда нравственият 
смисъл на постъпките. Проблематичността на такова разглеждане на въпроса се 
състои в неосветлената възможност за преодоляване на разбирането на мотива 
като „субективното определящо основание на волята“ [Кант 1993а: 114]. Кант 
съвсем открито заобикаля разглеждането на този проблем:

„Защото как един закон може за себе си и непосредствено да бъде определящо основа-
ние на волята (което все пак е същественото на всяка моралност), това е неразрешима 
проблема за човешката воля и еднакво с това: как е възможна една свободна воля“ [пак 
там: 115].

Типиката като особен вид схематизъм на практическата способност за съжде-
ние показва безусловния смисъл на въпроса Какво съм длъжен да правя? в хори-
зонта на непрозрачната основа на мотивите. Тази основа дава на неизказуемия и 
несигурен по отношение на мотивите характер на едно действие тласък в посока 
към надеждата като компенсираща моралната несигурност, защото според Кант 
„ако постъпваме така добре, както е по силите ни, ние можем да се надяваме, 
че това, което не е по силите ни, ще ни дойде отдругаде, все едно дали знаем 
или не знаем по какъв начин“ [пак там: 179]. Въпросът за дължимото действие 
разкрива един морален дефицит, но не дава указания за възстановяването му.

С приемането на едно „свръхестествено допълнение“ като ком- пенсация за 
моралния дефицит, доколкото за него не може да каже в какво то се състои, става 
възможен по заобиколен път символизмът на религията на разума, защото така 
остава едно отворено за чисто метафорична атрибуция поле. Тази атрибуция се 
подхранва от естетическата идея, а последната от своя страна изисква опит, в 
който една познаваща интелигенция вече е получила представи, като чрез спо-
собността за въображение е възможен неограничен брой начини на сродяване 
между тях (вж. параграф Метафоричност и пред-структура на разбирането). 
Въпросното допълнение е основание да се позволи на фантазията правомерна 
(в известен смисъл) употреба при назоваване на Бога с атрибути, извлечени от 
човешки опит, което можем да наречем „метафоричен схематизъм“. Като акт на 
спонтанността на способността за въображение се произвеждат родства между 
представи и така схематизмът протича по посока на специфично „освобождаване“.

Типиката на максимите, които са издържали сравнението с формата на за-
кона (доколкото така може да се определи типиката на възможен съответстващ 
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опит), определя специфичен в типологично отношение морален дефицит. Така 
въпросната типика се оказва условие за възможността на специфичен метафо-
ричен схематизъм: например моралният дефицит в областта на протестантската 
етика от калвинистки тип, отговарящ на типика на максимите в „схемата“ на тър-
говско предприятие, се изразява в „сравняването на грешника с клиент, който 
се явява пред Бог, приел образа на лихвар: който веднъж е задлъжнял, може 
да плати текущите лихви чрез натрупване на заслуги, но така и не ще успее да 
погаси главницата“ [Вебер 2004: 128]. Метафората-схема на Бог като лихвар 
кореспондира на точно определена социална реалност и специфичната за нея 
типика на стоящите в основата на постъпките максими и производен от тази 
типика морален дефицит.

ДИНАМИЗИРАНЕ НА МАТЕМАТИЧЕСКИТЕ КАТЕГОРИИ КАТО 
ПРЕДШЕСТВАЩ ДЕВИРТУАЛИЗАЦИЯТА АКТ НА СПОНТАННОСТТА НА 
ТРАНСЦЕНДЕНТАЛНАТА СИНТЕЗА

Предприемането на този ход не е безопасно с оглед на чистата безобектност 
на критическата метафизика. С оглед на правомерно проведената девиртуали-
зация този ход изглежда теоретично-догматичен, но в крайна сметка неговото 
изместване в чисто регулативна насока е осъществимо чрез прокарването в 
разсъжденията на едно „като че ли“. В такъв модус по-скоро се осветлява въз-
можността за построяването на допълнителни категориални корелации, чрез 
които опитното съдържание е достигнато с повишена валентност от страна на 
отключващата собствената си употреба форма на познание. Един възможен 
методологически коректив е идеята за стереоскопична визия и разглеждането 
на следващия по-долу категориален синтез по аналогия с метафоричното кон-
струиране в плана на критическите онтологии.

Съгласуване на математическите и динамическите съчетания чрез 
структурата на времето. Трите емпирични прояви на синтезата на способ-
ността за въображение (апрехензия, репродукция и рекогниция), се отнасят до 
следните отношения по време: траене, последователност и едновременност. На 
апрехензията, репродукцията и рекогницията са съответни статичните (математи-
чески) съчетания: съставеност (compositio) a priori, агрегация и коалиция; техните 
динамични корелати са: инхеренция (реалното в субстанцията), консеквенция 
и композиция – „трите динамични отношения, от които възникват всички оста-
нали“ [Кант 1992: 288].

Казаното в бележката под линия в [Кант 1992: 243] за видовете съчетания 
може да се онагледи със следната таблица:
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Таб. І

Съчетанията от математически тип (compositio), отнасящи се до еднородно-
то във всичко, не изискват от многообразното необходима принадлежност на 
частите една към друга; като агрегация и коалиция тези съчетания се отнасят 
съответно към екстензивни и интензивни величини. Когато имаме една цялост, 
действително можем да я размножаваме без каквато и да е необходимост, до-
колкото от количеството от съдържателно еднородни дадености като репродук-
ции на едно и също нещо не ни трябва повече от един такъв елемент на цялото 
с оглед на познаването му. Една синтеза на агрегацията представлява именно 
това. Следователно тук се предпоставя една коалиционна синтеза, която прави 
възможна всяка агрегация. Коалицията се отнася към категорията качество, и 
след като времето, произтичащо от една чиста синтеза на въображението като 
акт на спонтанността, е априорно условие подредбата на даденото във всеки 
наглед, то всяка коалиция трябва да се съгласува с емпиричния наглед според 
времевите схеми.

От това следва, че доколкото всяка еднородност на частите на една агрегация 
се предпоставя a priori, дотолкова всеки елемент на еднородното като неделим 
може да се представи като качествено множество, съставено от нееднородни 
(по замисъл и интенция по посока към опита) части, които необходимо си при-
надлежат в дадената синтетична цялост. Според взетата предвид бележка в 
Критика на чистия разум това вече представлява динамически тип свързване 



-54-

от интенционалност към интензионалност•кристиян енчев

(nexus), което е нееднородно, но свързано a priori. И тъй като: 1) отношенията 
между явленията по време са основанието за отношението на априорната по-
знавателна способност към опита (към последователността по време се отнася 
консеквенцията), и 2) доколкото едно априорно условие за опита трябва да е 
дадено като винаги възможно приложимо, то се мисли като коалиция според 
едно communio на аперцепцията спрямо реалното общуване (commersium) на 
субстанциите и така покрива възможните различни начини на взаимодействие 
и общуване в сложното цяло (compositum reale) [вж. Кант 1992: 287–288], то този 
тип свързване се отнася съответно до категориите отношение и модалност.

Структура на категориите според разглеждането на количеството и 
качеството като синтетично единство. Според разгледаното по-горе и според § 
12 от Критика на чистия разум (За чистите разсъдъчни понятия) структурата 
на категориалните отношения може да придобие следния вид: 

1) Аксиомите на нагледа (отнасящи се до категорията количество) и антици-
пациите на възприятието (отнасящи се до категорията качество) чисто формално 
могат да се отнесат съответно до времето и до пространството: времевото битие 
като количество от еднородни единици се изпълва със сетивно съдържание като 
качествен континуитет на явленията. От друга страна, броенето изисква качест-
вено синтетично единство на времевия quantum, което да се предпостави в коа-
лицията като основа на агрегацията (брой) на отделните единици: последните са 
„априорно нееднородни“ по замисъл като потенция и интенция за запълненост 
с различни емпирични съдържания. Това позволява да се предположи, че как-
то количеството от еднородни единици на времето е условие за качественото 
единство на присъединяване на представи в нагледа (доколкото субектът създава 
времето в апрехензията на нагледа), така и качественото единство на времевия 
quantum е условие за количественото му разгръщане като еднородни единици, 
чието съдържание произтича от даденото в пространствения наглед.[21] Набеля-
заната кръгова релация може да бъде представена като основа на категориална 
синтетична свързаност, която поради динамичния си характер (като дейностна 
проява на синтезата) подлежи на подвеждане към двата класа динамически 

21 Предприемането на такъв ход изглежда оправдано метафизически и от Кантово гледище по силата 
на следното твърдение в Критика на чистия разум: „В нашия дух всички явления, като съдържащи се 
в един възможен опит, трябва да стоят в общуване (communio) на аперцепцията; и доколкото се иска 
предметите да се представят като свързани в едновременно съществуване, те трябва да определят 
взаимно положението си в едно време и да образуват така едно цяло. Ако това субективно общуване 
трябва да почива на обективно основание, или трябва да бъде отнесено към явления като субстанции, 
то възприятието на една субстанция трябва като основание да направи възможно възприятието на 
друга и, обратно, за да не се приписва последователността, която винаги е във възприятията като апре-
хензии, наобектите и за да могат тези да се представят като едновременно съществуващи. Това обаче 
е взаимно влияние, т.е. реално общуване (commercium) на субстанциите, без което значи емпиричното 
отношение на едновременното съществуване не би могло да се състои в опита“ [Кант 1992: 287–288]. 
В такъв случай „синтетичното реално основание“ като условие за обхванатото в моментно единство 
емпирично дадено многообразно като че ли е „извор“ на спонтанността на трансценденталната синтеза 
на способността за въображение.
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категории – като отношение и като модалност.
2) Качественото единство като цел на познанието дава основание във всеки 

категориален клас първата категория да се отнася към втората така, както качест-
вото към количеството, а третата да изразява тяхното синтетично единство, което 
се полага като отношение и като модалност. На това основание динамическите 
категории разглеждат в съответните си триади главната математическа синтеза.

Синтетичното единство на количество и качество е тематизируемо в рубри-
ките на останалите категории преди всяко емпирично дадено в сетивността. Така 
синтезата на математическите категории се динамизира и получава в регулатив-
но отношение достъп до схемите на останалите категории. Това динамизиране 
може да се разглежда като пред-продукт на девиртуализацията на отключващата 
собствената си употреба по посока на опита чиста познавателна форма, доколко-
то такъв тип експликация на категориална взаимозависимост разкрива подобна 
релация и между чистите времеви схеми на чистите разсъдъчни понятия и вслед-
ствие на това се осветляват „мултивалентно“ подстъпите към засрещането на 
познавани предмети откъм интерпретативния хоризонт на трансценденталния 
схематизъм. От тази гледна точка динамизирането тук е и акт на спонтанността 
на трансценденталната синтеза.

Съгласно 1) и 2) категориалната корелация изглежда в табличен вид ето така:

   

Таб. ІІ
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Таб. ІІІ

.

Таб. ІV
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Таб. V

ПРОДУКТИВНОТО ВЪОБРАЖЕНИЕ - ‘АПРИОРНА’ МЕТАФОРА “И УСЛОВИЕ 
ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА НА „МЕТАФОРИЧНИЯ СХЕМАТИЗЪМ“

Синтетичната връзка на всички понятия, отнасящи се до опита, е необходима 
с оглед на приложението им. За тази цел е нужно едно „трансцендентално осно-
вание на единството на съзнанието“, защото „в основата на всяка необходимост 
лежи винаги едно трансцендентално условие [Кант 1992: 184]. Това единство 
на съзнанието обединява целия възможен опит „в една връзка на всички тези 
представи според закони“ [пак там: 186]. Това означава, че като необходимо 
условие трансценденталната аперцепция трябва да „обхваща“ всяко време, в 
което постъпват представи в познавателните форми. Според съответното основно 
разсъдъчно положение следва трансценденталната аперцепция да съществува 
необходимо, доколкото тя постулира необходимостта в приложението на общите 
условия на опита. Когато едно явление (според схемата, изведена от времето) 
съществува във всяко време, то това е според априорно правило, което може 
да се приложи към опита във всеки един момент съгласно същото онова първо-
начално единство на съзнанието, оказало се conditio sine qua non. Затова извън 
сферата на възможния опит не може да се каже дали аперцепцията е възможна 
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или не; тя е приложима само с оглед на опита към априорните чисти форми на 
сетивността и разсъдъка, чиято пресечна точка като условия на опита е времето. 
Това показва, че аперцепцията като синтетично единство, осъществено a priori 
чрез способността за въображение, се отнася към условията на опита с оглед 
на времето: нейното обективно единство подчинява на себе си чистия времеви 
наглед. За Кант „субективното“ единство на съзнанието, напротив, „засяга само-
то едно и е съвършено случайно“, защото това че „мога да съзнавам емпирично 
многообразното като едновременно или като последователно, зависи от обстоя-
телства или от емпирични условия“ [пак там: 182]. И, в коловоза на неотстране-
ния от Кант психологистичен остатък, доколкото едно субективно съзнание иска 
да се разграничи от своите обекти, то нарича представите си „мои“ с оглед на 
собственото запазване по силата на съхранение на представите си. Но субектът 
необходимо се нуждае от прилагането към себе си на един постулат във всяко 
време (въпреки че самият за себе си постулат не зависи от времето), който гласи: 
Аз съм. Затова обективното единство е смислово оправдано, когато осигурява 
необходимото тъждество на съзнанието със самото себе си, което от своя страна 
съгласува необходимо чистия и емпиричния времеви нагледи. Значи, ако искаме 
да се съхраним като познаващи, се нуждаем от едно първоначално обективно 
единство на съзнанието; доколкото това съзнание обхваща в единство всички 
сходства на представите, синтезирани в понятията, то контролира привежда-
нето на всяко познание към времето така, че понятията да се съгласуват (като 
трансцендентални по значение и иманентно приложими) с многообразното на 
опитните данни.

Необходимостта на това синтетично единство значи изисква като свое усло-
вие a priori възможността за всяка синтетична връзка; това условие се основава 
на способността за въображение, т.е. „принципът на необходимото единство на 
чистата (продуктивна) синтеза на способността за въображение е преди апер-
цепцията основата за възможността на всяко познание, особено на опита“ [пак 
там: 202]. Това единство на способността за въображение може да се нарече 
„априорна метафора“: последната съдържа чистата форма на възможността за 
разгръщане на времето (като спонтанност), удържащо a priori съхранението (като 
траене) на едно биващо, представящо се на самото себе си в определен модус 
на разположение (Befindlichkeit), според условието на трансценденталното Аз 
(аперцепция) като априорна синтеза. За такава метафора може да се говори в 
смисъл на концептуализирането на синтезата с оглед на дейността по довеждане 
на нееднородното на многообразното до условието за възможността на безус-
ловната свързаност в едно цяло, което като че ли е еднородно в самото себе си 
(totum). Тази безусловност на „nexus“-а се потвърждава от нееднородността на 
частите, сходни по силата на участието в едно и също коалиционно единство. 
В същия смисъл „априорната метафора“ на способността за въображение има 
дейно участие в динамизирането на математическия тип свързаност, съответно 
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на математическите категории, и е условие за възможността на „метафоричния 
схематизъм“.

 

„ЖИВОТА НА РАЗУМА“ КАТО РАЗПОЛОЖЕНИЕ (BEFINDLICHKEIT)

Разглеждането на Кантовия „живот на разума“ като нагласа, определима във 
феноменологичен аспект (доколкото такава нагласа може да се нарече непо-
средствена причастност на Аз-а към себе си) като „настроеност“, в която влизат 
„безразличие, ненуждаемост, изискване, нерешаване, претенции, искане, усилия, 
интересуване, удобство“ [Бенчев 1996: 71], е адекватно на поставената тук цел 
в светлината на феномена (съгласно Хайдегеровата употреба на този термин) 
„разположение“ (Befindlichkeit). Разумът „априорно разположениево“ разбира 
себе си, доколкото задължително пропуска неотредените му възможности да 
се самопознава извън ограничението на времето като „вътрешно сетиво“, което 
според Кант трябва да се разбира, в духа на метафизически чистата безобектност, 
единствено и само като „начин на представяне на самия мен като обект“ [Кант 
1992: 115]. Благодарение на така поставеното ограничение е налице същностна 
асиметрия между редицата на всички членове от страна на условията на позна-
нието, към която разумът в своя интерес следва припише тоталност (в регулативно 
отношение), и редицата на обусловеното, която се мисли като дадена „в процес 
на развиване“ и спрямо която „разумът може да бъде съвършено безразличен 
докъде този прогрес се простира a parte posteriori и дали някога е възможна тотал-
ност на тази редица; защото разумът не се нуждае от такава редица за заключе-
нието, което му предстои, тъй като то вече е достатъчно определено и осигурено 
от основанията си a parte priori“ [пак там: 378]. В случая значи безразличието на 
разума се отнася до разгръщането на времето като потенциална безкрайност, в 
която се срещат външните впечатления и самопознаващия се субект, „който дава 
себе си на себе си донякъде“ в привацията на разположението в „субективно“ 
разположение (специфична настроеност), по силата на което става възможно 
приложението на закона за асоциацията към многообразие от представи.

Във връзка с интереса на разума към приписването на безусловност на 
предпоставки, от които извеждаме редицата на обусловеното от тях, е важно, 
от една страна, да се изследва връзката между нагласи (мнение, вяра и знание, 
разглеждани като производни на разположението) и модуси на съдене, а от 
друга – между привативно схванатото безразличие и метафоричния схематизъм.

Нагласи и модуси на съдене. В Логика освен за модуси на съдене Кант 
говори и за модуси на признание. Под „признание“ се разбира субективното 
представяне на нещо за истинно в съждение като отношение към разсъдъка и 
така и към „отделен субект“; субективни са само „субективните критерии за суб-
сумация на едно съждение под обективни правила“ [Кант 1994: 68]. Като взети 
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„субективно“, пропозиционалните нагласи мнение, вяра и знание имплицират 
съответно проблематично, асерторично и аподиктично съдене. Мнението и 
вярата за разлика от знанието не са свързани със съзнанието за необходимост, 
а с това за случайност и затова Кант слага знанието в рубриката достоверно 
признание, а мнението и вярата – в рубриката недостоверно признание. Това 
разделение обаче не почива върху контрадикторната двойка реално – илюзорно, 
доколкото съзнанието за случайност или необходимост не имплицира мнението 
и вярата като екзистенциално определени. От своя страна, недостатъчността на 
основанието на мнението както в субективно, така и в обективно отношение, и 
достатъчността на основанието на вярата само в субективно отношение като че 
ли пак засяга предимно начина, по който приемаме нещо в съденето като чист 
модус на формата, на който съответства пропозиционалната нагласа, от която 
тръгваме и която намира израз в подходяща модална модификация.

Въпреки че Кант ограничава чистото мнение само в областта на емпирич-
ните познания, той не го „прикачва“ към тези познания, доколкото възможното 
мислене на нещо по непротиворечив начин не произлиза от опита. Предмет 
на мнението „могат да бъдат само предметите на опитното познание“ и затова 
връзката на мнението с истината може да се прецени единствено по силата на 
предпоставката на хипотетико-истинното познание: „там, където са истинни 
много следствия, истинни могат да бъдат и всички останали“ [Кант 1994: 53]. Но 
емпирично затвореният кръг от краен брой проверени следствия на една хипо-
теза се характеризира с асерторичен модус на съдене спрямо всички положения 
в дадените граници. Асерторичният модус изразява това, че лично за съдещия е 
невъзможно (т.е. немислимо като възможно) в произволен момент да бъде дока-
зано противоположното на субективно вярваното от него и облечено във формата 
на асерторични съждения. Възможното за мен във формата на проблематично 
съдене е допускането на нещо според субективната и обективната недостатъчност 
на мнението ми, действителното за мен във формата на асерторично съдене 
– утвърждаване на нещо според само субективната достатъчност на вярата ми.

Съотнасянето на трансценденталната логика с реалната процесуалност в по-
знанието, където ключова роля играят пропозиционалните нагласи, е условие за 
нейното „познавателно осъществяване“ като „особен процес на онтологизиране 
и апостериоризиране в смисъла на конструктивирането“ [Канавров 2003: 202]. 
Затова, доколкото всяка концептуална система има свои предпоставки-хипотези, 
мислени от носителя Ј като проблематични (и в този смисъл като само възможни 
допускания), може да стигне само до една „емпирична необходимост“, защото не 
може да обхване познавателно абсолютно всички възможни следствия от едно 
допускане. По форма обаче необходимостта в изводите въобще няма емпиричен 
характер: става дума за наличието на съзнание за необходимост на връзката на 
асерторични положения със законите на разсъдъка, която признавам за субектив-
но и обективно достоверна. Затова „всички“ като квантор в извода се отнася в 
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границите на вероятностна (проблематична) истинност, която за мен като съдещ 
е свързана със съзнанието за необходимост по силата на допускания, служещи за 
субективно достатъчно основание да утвърждавам асерторично модализирани 
по формата си пропозиции (т.е. да вярвам, че са истинни).

Тук може да възникне едно недоразумение: ако за Кант вярата е (вид) асер-
торично съдене – а в асерторичното съждение (Satz) трябва да се изразява, за 
разлика от възможното премълчаване на този акт в предварителното съдене, 
отсъденото върху много неща [Кант 1994: 117] – то не влиза ли това в противо-
речие с Кантовото твърдение, че „предметите на вярата (...) не са предмети на 
емпирическото познание“ [пак там: 71]? При разграничаването на двата вида 
съдене Кант говори за утвърждаване на емпирични съдържания по асерторичен 
начин в асерторичното съждение като „отношението между различните предста-
ви към единството на съзнанието“ [пак там]. Подобно отношение, представено 
субективно във вярването, показва единствено как чрез признаването на една 
предпоставка за субективно достатъчно основание свързваме едно представно 
многообразие в единството на съзнанието под формата на асерторично съдене; 
такава свързаност се създава напълно независимо от даденото в опита.

В Кантовите Лекции по метафизика, издадени от Пьолиц (Hrsg. von K. Pölitz, 
1821) се говори за логическата необходимост, в опозиция на реалната, като за 
само хипотетична:

„Логически абсолютната необходимост на едно съждение е винаги хипотетична необ-
ходимост на предиката на съждението или необходимост при предшестващи условия. 
Абсолютната реална необходимост не може да бъде обяснена чрез никакъв пример. Един-
ствено хипотетичната необходимост може да бъде разбрана.“ [цит. по Wilson 1978: 271].

Кърк Уилсън разбира тази условност на аподиктичното съдене в духа на 
Кантовото „трансцендентално изяснение“, т.е. обяснение на едно понятие като 
принцип за възможно извеждане от него на други априорни синтетични познания 
[вж. Кант 1992: 105]. Отрицателното трансцендентално изяснение (посочване на 
условията за невъзможност) на аподиктичния модус би следвало да вземе под 
внимание предшестващите условия, които прибавяме към един логически су-
бект, с цел да започне да важи безусловно (всеобщо и общовалидно) мисленето 
на връзката на този субект с един предикат. Необходимостта на връзката между 
приети като хипотези проблематични положения и асерторичното утвърждаване 
спрямо тях на други положения от носителя Ј (истинни за него според субективна-
та невъзможност да мисли тези положения за неистинни) има за предшестващо 
условие пропозиционалните нагласи, с които се проектира модално структурата 
и процесуалността на конкретното знание. Провеждането на експерименти за 
проверка на един емпиричен закон не може да анулира взаимното съотнасяне 
на модусите по силата на тяхната логическа форма. Предшестващите условия 
допускат като възможна една връзка, чието утвърждаване като действителна 
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не предполага наличието Ј като свойство на самите представи безотносително 
спрямо начина на тяхното познание.

Времевеещото разположение като условие за метафоричния схемати-
зъм. Трансценденталната идеалност на времето е мислимото условие за самото 
преминаване на времето в комплекси от сетивни усещания, представими като 
конкретни единства. В субективно-психологичен смисъл посоката на времето 
– „отвътре навън“, може да се тълкува като знак за една скрита от самите нас 
вътрешност на душата, чието спонтанно действие се възприема като емпирично 
следване на впечатления. Стесняващото движение при дадена рекогниция прех-
върля спонтанното действие на времето (респ. на трансценденталната синтеза 
на способността за въображение) по посока към аперцептивното единство. Това 
движение, поставено в трансцендентален план, е сводимо до Кантовото разби-
ране за схемата като инструмент за осетивяване на понятията.

Сетивността действа стесняващо върху категориите до пределите на опита. 
Търсенето на трансценденталните условия на опита се дължи на задачата: да уз-
наем нещо за скритата екзистенция чрез това, което тя не е, доведено до степен 
на всеобщност и необходимост като условие за възможно познание. Последното 
е продиктувано от проблема за общуването между индивидуалните субстанции. 
От друга страна, общуването има смисъл единствено при предпоставката за тях-
ната непроницаемост. Непроницаемостта на всеки отделен индивид означава 
тоталност, неизчерпаемост и тъждественост със самия себе си. Самопознанието 
може да се представи като разгръщане на себе си в поредица от следващи във 
времето вътрешни състояния. Така многообразното на състоянията се придружава 
от постоянно, но емпирично обусловено съзнание за себе си.

Афицирането на аперцепцията от формата на сетивността води до емпирич-
ното съзнание, което е продукт на спонтанно-времева структура; регионалният 
характер на тази структура определя подредбата на явленията. Оттук се налага 
изводът, че в ритъма на следване на своите състояния субектът съгласува със 
себе си външните явления разположениево.

Но въпросното съгласуване е подвеждаемо под идеята за едно систематич-
но единство: светът за нас е един дотолкова, доколкото сме едно постоянно Аз. 
Така синтетичното единство на аперцепцията като чиста възможност за всички 
връзки между съжденията в разсъдъчната форма дължи своя смисъл на идеята 
за „очлененост“, т.е. необходимото и всеобщо единство на елементите на по-
знание. С други думи, всички субективни състояния като моменти на времето са 
отнесени към задачата да се свържат в безусловен и всеобхватен ред.

Превръщането на трансценденталната идеалност в метафизическа реалност е 
възможно само като една илюзия – нашите познания в действителност са винаги 
„рапсодични“. Чистата времева форма е както „в повече“ като трансцендентално 
идеална спрямо нееднородността на материалната съставка в усещането, така и 
„в недостиг“ спрямо пълнотата на конкретната емпирична поредица от вътреш-
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ни състояния, които задават „ритъма“ на впечатленията в усещането. Тази чиста 
форма е откритият хоризонт за възможни срещи между производно появилите 
се „външен свят“ и „вътрешен човек“. Чрез нея е възможна схемата като мета-
фора: постоянното Аз при всички възможни последователни негови състояния, 
спрямо които се подреждат съответните им представи. Всеки времеви момент 
е като всеки друг поради трансценденталната идеалност на времето и заедно с 
това не е като никой друг поради уникалната среща във всеки от тях на конкретни 
модуси на разположението и релевантни на тях светови представи.
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ГЛАВА VІ
МЕТАФОРИЧНОТО КОНСТРУИРАНЕ В КРИТИЧЕСКИТЕ 

ОНТОЛОГИИ

ОТНОСНО ХАРАКТЕРА НА МЕТАФОРИЧНОТО КОНСТРУИРАНЕ

Известно е Хайдегеровото разграничение между херменевтичното като и 
апофантичното като и важността му от трансцендентално-логическо гледище. 
Пред-структурата на разбирането, както беше разгледано по-горе, може да се 
разглежда като същностен пласт на хабитуса в проследяването на успешно осъ-
щественото схематизиращо предвиждане. Подръчността със своята безвъпрос-
ност и особено основаното върху нея изказване в апофантичен план скриват 
обаче метафоричния характер на схематизиращото предвиждане: структурата 
нещо като нещо се разгръща благодарение на свързаната с употребата на едно 
пособие схема-образ и именно така в понятието се удържа сходството по силата 
на тази схема между много различни неща. По този начин именно нещо като 
Витгенщайновото „семейно сходство“ основава екстензията на едно понятие по 
силата на схема-образ. В близост до позицията по този въпрос на Майкъл Арбиб 
и Мери Хес, автори на така наречената „мрежова“ теория за метафората, горното 
може да се нарече „тезис за фундаменталната метафоричност на езика“ [срв. Arbib 
& Hesse 1986: 152]. Така по метафоричен в горния смисъл начин едно понятие 
се отнася до сходни неща, а в пред-структурата на разбирането много подръч-
ни пособия се оказват феноменно сходни и оттам – назовани с общо понятие. 
Метафоричността се намесва в условието за възможността, т.е. на трансценден-
тално равнище спрямо логическата пропозиция. С други думи, херменевтичното 
като е изцяло „заразено“ с метафоричност, която не е видима на равнището на 
апофантичното като на логическата пропозиция. Скритата метафоричност обаче 
става явна тогава, когато нещо загуби цялостно или частично подръчността си 
(например при счупване) и нашите телесно въплътени предразположения към 
схеми-образи (кинестези) не сработват и така не се осъществява по успешен 
начин едно схематизиращо предвиждане. Необходимо е изработване на нови 
типове кинестетична активност и съответни предпредикатни очевидности на 
мисленето, или, при Бурдийо, на „усет към играта“, което е връщане на стартова 
позиция и започване съвсем отначало. В тази ситуация субект-обектното отноше-
ние се е стопило и остава да видим нещо по експлицитно метафоричен начин в 
термините (и, разбира се, съответните на това кинестетични активности) на нещо 
друго. Това друго нещо, обаче, доколкото в собствената си построеност служи 
като схема („леща“, „филтър“), чрез която да бъде видяно загубилото яснотата 
си вече неподръчно и потънало в себе си като съпротивляваща се материя, не 
е схванато в неизчерпаемостта си, а собствената му схема-образ (доколкото 
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не ни е неподръчно и от него изскача такава) е медиумът на сходството между 
две иначе различни неща. Така между схематизиращото и схематизираното на-
стъпва взаимодействие, чрез което се установява една релация на подобие. Но 
тъй като принудата нещо да се види като друго нещо не би дала резултат, ако 
схематизираното не би се оказало податливо спрямо такъв опит за ново схема-
тизиращо предвиждане, то може да се каже, че имаме колкото „изобретяване“, 
толкова и „откриване“ на подобието. „Съзерцаването на приликата“ е възможно 
чрез схемата като „проявител“ на подобие в точно определено отношение, но 
прилагането на схемата е възможно само при условие, че поддаде преди това 
съпротивлявалата се материя:

„Няма епифора без диафора, няма интуиция без конструкция. ...няма никакво противоре-
чие да си дадем сметка за метафората последователно в езика [langage] на аперцепцията, 
т.е. на визията, и в този на конструкцията. Тя е едновременно „дар на гения“ и умението 
на геометрика...“ [Рикьор 1994: 278-279].

Противопоставянето между схематизиран образ и схема като диафорично 
отношение се уравновесява от подобието, асимилирано в метафоричното кон-
струиране като епифорично отношение.

От схема към символ. При липса на схема-образ, която да изскача от обекта, 
успешното осъществяване на схематизиращо предвиждане зависи от изобретя-
ването на подходяща такава. В Кантов смисъл, липсата на пряк кореспондентен 
наглед за едно понятие може да се компенсира с косвен, като един предмет става 
символ на друг предмет. Последното е условие за изобретяване на метафоричен 
схематизъм (това ще рече: елемент от метафоричното конструиране, който се 
явява спомагателен субект, схематизиращ главния субект на метафората). Когато 
се срещнем със специфична неподатливост на предмета, такава, че от него не 
изскача схема-образ, нашето изобретяване на схема (примерно, когато подат-
ливостта на един камък като познаван предмет се състои в неговото мислене и 
съответно виждане като планета с оглед на траекторията на хвърляне по аналогия 
с планетарна орбита) става при условието, че един предмет е станал символ на 
друг предмет, и така се е задвижило едно специфично метафорично конструира-
не. Например, мисленето и виждането на един камък като планета се изразява 
в метафората „камъкът е планета“, като в този случай образът на планета симво-
лизира камък като негово „косвено изображение“ (тук се предполага изяснение 
на общите черти и разликите между метафора и символ). Именно представата 
за планета като символ на камъка позволява да открием (а не по-малко може 
да се каже: да изобретим) приликата между траекторията на хвърляне на камък 
и планетарна орбита посредством метафорично конструиране. Аналогични 
примери са тези, които дава Кант в Критика на способността за съждение: 
„една монархическа държава се представлява от едно одушевено тяло, ако се 
управлява според вътрешни закони на народа, но от една проста машина (като 
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например ръчна воденица), ако се управлява от една отделна абсолютна воля, но 
и в двата случая само символично“ [Кант 1993b: 249]. Въпреки подчертаването 
от страна на Кант, че „между една деспотична държава и една ръчна воденица 
няма никаква прилика“ [пак там], правилата на рефлексия върху тях с оглед на 
тяхната каузалност се идентифицират по аналогия и с това се създава прилика. 
Но именно така действа метафоричната конструктивност – една ирелевантна 
предикация в метафората се разрешава в конструирането като релевантност от 
втори порядък при повторното описание на реалността. Интуитивното на позна-
нието според Кант, когато е „символично като представа“, се основава на „проста 
аналогия“ [пак там]. Но аналогията става „очевидна“ едва когато сме видели в 
съответната светлина на метафоризиращия термин (спомагателен субект) ме-
тафоризирания такъв (главен субект). Например човекът е вълк в метафоричен 
смисъл благодарение на „вълчата светлина“, в която се вземат под внимание 
съответните черти на човека така, че „вълчевостта“ изпъква пред всичко останало 
от неговите проявления. По този начин се оказва, че на равнището на понятието 
може да се „мисли повече“ и да се изобретява аналогия в границите на метафо-
ричното конструиране.

 
„ВИЖДАНЕ-КАТО“ И МЕТАФОРИЧНО НАПРЕЖЕНИЕ

Прокарванено на различие между „виждам“ и „виждам като“ във Витгенщай-
новите Философски изследвания има важно значение за теориите за метафората, 
които я разглеждат като имаща информативна стойност и като нередуцируема 
до буквален израз чрез изчерпателна парафраза, защото при този автор специ-
фичната визия към определен предмет по силата на едно „виждане-като“ не 
почива нито на онтологично предустановено подобие между метафоризиращо 
и метафоризирано, нито на фиксирана референция, спрямо която има прагмати-
чески уместни или неуместни отклонения с чисто орнаментална цел. Метафората 
като продукт на специфично „виждане-като“ играе ролята на схема в процеса 
на асимилативно конструиране, което е показано с оглед на теорията за мета-
форичното взаимодействие на Макс Блек и близката до нея теория за метафо-
ричното напрежение на Дъглас Бергрен. В крайна сметка уравновесяването на 
диафоричния момент в метафоризирането чрез епифоричния момент става на 
онтологично равнище: приликата се схваща като релация между конститутивно 
предложения достъп от страна на предмет спрямо метафоричния схематизъм 
в акта на взаимодействие, при който се достига до „онтологично съучастие“ на 
извършителя на схематизиращо предвиждане с податливостта на предметите 
към схематизиране.

Витгенщайновото „виждане-като“ във Философски изследвания ІІ, хi. Вит-
генщайн различава два вида употреба на думата виждам – от една страна, когато 
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обозначаваме непосредственото възприятие и, от друга – когато обозначаваме 
начина, по който възприемаме нещо. Когато казвам „Виждам това“ и „следва 
описание, скица, копие“ [Витгенщайн 1988: 355], тогава очевидно съм намерил 
начин да съобщя нещо, което наблюдавам така, че моят начин на наблюдение 
остава тематично незасегнат – описанието, скицата или копието в този случай 
пряко се отнасят до възприеманото нещо и като такива „угасват“ в него, защото 
нямат за цел нищо извън съобщението на наблюдението. Напротив, когато казвам 
„В тези две лица виждам подобие“, очевидно съм превърнал в тема начина, по 
който възприемам чертите на двете лица така, че забелязаното подобие между 
тях за мен е станало очевидно. Но последното не е пряко наблюдение, макар и 
да се отнася към него – съгласно Витгенщайн, първоначално разглежданото лице 
преди установяването на подобието „не се е изменило“, въпреки че „все пак го 
виждам различно“; в това се състои така нареченото от автора „забелязване на 
аспект“ [пак там].

Текстът, придружаващ дадена илюстрация, представлява нейна „интерпре-
тация“, която ни кара „да видим илюстрацията веднъж като едно нещо, а друг 
път като друго“ [пак там]. Това означава, че самата илюстрация извън придру-
жаващия я текст не представлява нито аспект или схема, нито пълен образ на 
наблюдаван предмет. Текстуалната интерпретация тепърва ни дава ориентир как 
да си представим предмета, към който можем да отнесем забелязан аспект на 
предложената илюстрация. Така нарисуваните във въображението „стъклен куб“, 
„преобърнат отворен сандък“, „телена конструкция“ със съответна форма или 
„три дъски, образуващи пространствен ъгъл[22]“ [пак там] се родеят по силата 
на определен забелязан аспект на въображаемо допълнената до образ илюс-
трация. Схващането на родство между различни термини следователно изисква 
позоваването на „пред-концептуален модус“ [Рикьор 1994: 284], вътре в който 
се движим, докато схващаме организирано по определен начин възприятие. 
Самото забелязване на аспект става функционално зависимо от нещо като Кан-
товото „продуктивно въображение“, способно да произведе схеми, подходящи 
за схващането на идентичността в различието. В тази връзка Рикьор напомня, че 
връзката между „виждане-като“ и въображение се изяснява чрез предложено-
то от Витгенщайн преминаване към императивната форма [пак там: 303] „Има 
заповед: „Представи си това!“, и: „Сега виж фигурата така!“; но не и: „Сега виж 
този лист като зелен!“ [Витгенщайн 1988: 377–378]. За Витгенщайн „виждане-
то-като“ е „ехото на мисълта във виждането“ („The echo of a thought in sight“ 
[Wittgenstein 1963: 212]), то е „сплав“ от „виждане плюс мислене“ [Витгенщайн 
1988: 360]. Тук е мястото да си припомним, че Кантовата трансцендентална схема 
е, „от една страна, интелектуална, от друга страна – сетивна“ [Кант 1992: 226]. 
При Витгенщайн очевидно „виждането-като“ е нещо подобно и недвусмислено 
е определено от самия него като представа, която е продукт на въображението 
22 В английския текст – „solid angle“ [Wittgenstein 1963: 193], докато в българския превод на същото 
място стои „паралелепипед“.
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(„Понятието ‘сега го виждам като...’ е сродно със ‘сега си представям това’“ – [пак 
там: 377]). Освен това определен начин на виждане, доколкото е само една наша 
представа, подлежи на верификация толкова малко, колкото и Кантовата схема. 
Рикьор, анализирайки рецепцията на понятието за „виждане като“ от Маркъс 
Хестър, казва в тази връзка, че „‘да се вижда като’ играе тъкмо ролята на схема, 
която обединява празния концепт и сляпото впечатление; със своя характер 
на полумисъл и полуопит то съединява светлината на смисъла с пълнотата на 
образа“ [Рикьор 1994: 305].

Ролята на „виждането-като“ в метафоричното конструиране. Важ-
ността на ролята, която имплицитно или експлицитно играе Витгенщайновото 
„виждане-като“ при създаването на метафори, ще бъде показана по отношение 
на теорията за метафоричното взаимодействие на Макс Блек и близката до нея 
теория за метафоричното напрежение на Дъглас Бергрен.

Представянето на метафората като „филтър“ във теорията на Блек изисква, 
при анализ на съдържащо метафорично употребена дума изречение, да отгра-
ничим два субекта (референта) – главен и второстепенен; метафоричната дума 
е „лингвистичен фокус“ на метафората в „рамката“ на изречението. В просло-
вутия пример за такова изречение: „The chairman plowed through the discussion“ 
(„Председателят си проправи път в дискусията“) глаголът plowed, съгласно Блек, 
представлява фокална дума, вместена в „рамката“ на изречението, в което ос-
таналите думи са употребени в обичайния смисъл [Black 1962: 26–27]. В послед-
ния случай главният субект (референт) на метафоричния фокус е дейността на 
председателя в една определена дискусия (в която трудно се въвежда ред), а 
второстепенният му референт, играещ ролята на филтър, представлява обичай-
ната дейност на фермер, който оре на нивата [вж. Berggren 1962: 238]. Филтърът 
организира визията, определя начина „да се види като“ еди-какво-си главният 
субект. Това става възможно, съгласно Блек, благодарение на така наречената 
от него „система от асоциирани общи места“ – това са нещата, които обичайно 
приписваме към един термин като „множество от стандартни вярвания“ за него 
[пак там: 40]. Метафоричната ефективност не зависи от това дали тези „общи 
места“ са истинни или не спрямо визирания термин, а дали могат да бъдат при-
зовани с лекота и готовност [пак там].

Нека разгледаме друг пример – метафоричния израз „човекът е вълк“. „Вълча-
та“ система от съответни общи места трябва да бъде призована така, че „вълчата 
система от импликации да конструира кореспондираща система от импликации 
за главния субект“, които „да не бъдат онези, включени в общите места, нормално 
имплицирани от буквалните употреби на [думата] ‘човек’“; за целта е необходим 
„образец от импликации, асоциирани с буквалните употреби на думата ‘вълк’“ 
[пак там: 41]. Така говоренето за човека на „вълчи език“ се прилага избирателно 
към подходящи негови черти: едни детайли биват преувеличени, други – омало-
важени, чрез което метафората „организира нашата визия за човека“ [пак там].
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Предимствата на теорията за метафората като динамично взаимодействие 
между „фокус“ и „рамка“ са несъмнени: тя успешно опровергава тезиса, че мета-
фората може да бъде заместена с изчерпателна парафраза, с което Ј се приписва 
единствено орнаментална стойност – субституцията на термини не обяснява 
взаимодействието, чрез което метафората става носител на нова информация; 
също така въпросната теория опровергава и тезиса, че метафората е съкратено 
сравнение – експлицитното сравнение между термини не поражда напрежение 
между „виждам“ и „виждам-като“, каквото имаме между филтъра и организи-
раната чрез него визия за нещо коренно различно, и затова не изисква никаква 
сила на въображението. И двата тезиса разглеждат метафората в редукционистки 
аспект, затова Блек приема компаративистката теория за метафората за частен 
случай на субститутивната теория [пак там: 31].

Проблематичен е обаче силният акцент върху чисто лингвистичния характер 
на системата от асоциирани общи места и свързаното с нея построяване на съ-
ответни импликативни системи. Поне един въпрос според мен остава нерешен 
в рамките на тази теория и той е следният: как организирането на определена 
визия чрез филтриране на определени страни от реалността може да остане 
само в рамките на езиковото разглеждане без риск за метафорична неумест-
ност? Защото речниковите значения или лингвистично закрепените културни 
кодификации в системата от асоциирани общи места съвсем не без помощта 
на практическия сетивен опит правят възможно приложението на специфичен 
филтър и основаващото се на него „виждане-като“. Няма как да разберем, така 
да се каже, „откъм самите неща“, възможността за проекция на главния субект 
в полето на второстепенния, ако основанието, поради което решаваме напри-
мер кои човешки черти „без излишно насилие“ могат да станат част от „вълчия 
език“, е чисто лингвистично [пак там: 41]. Във визията на Блек метафорите биват 
по-скоро изобретявани, отколкото откривани, доколкото липсва разглеждане на 
приликата между две неща – метафората, припозната като диафора, в този случай 
пренебрегва ролята на епифората. Един от собствените примери на Блек рисува 
картина, потвърждаваща превеса на диафоричното разглеждане на метафората 
над епифоричното:

„Да предположим, че гледам към нощното небе през силно опушено стъкло, върху което 
определени линии са оставени чисти. Тогава аз ще видя само звездите, които могат да се 
нагласят да легнат върху предварително приготвените на екрана линии, и звездите, които 
виждам, ще се видят като организирани от структурата на екрана. Можем да мислим за 
метафората като за такъв екран и за системата от „асоциирани общи места“ на фокалната 
дума като за мрежата от линии върху екрана“ [пак там].

Очевидно подредбата на звездите в небето по никакъв начин няма родство с 
мрежата от линии върху екрана, така че „подобието“ между звездната подредба 
и мрежовата структура върху екрана се явява изцяло конструирано и няма как 
да бъде антиципирано преди осъществяването на наблюдението.
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Дъглас Бергрен, с оглед на изискването да се приеме „някакъв принцип за аси-
милация, който значещо свързва двата референта“ [Berggren 1962: 240], въвежда 
епифората, която съгласно Уилрайт представлява „надхвърляне и разширение 
на значението чрез сравнение“ [цит. по Berggren 1962: 241], като присъстваща в 
трансфера на „асоциирани общи места“ при Блек. Така с оглед на „трансфери-
раната асимилация“ на главен и второстепенен субект епифората се оправдава 
от принципа за асимилативно конструиране, докато на противоположния по-
люс стои „стереоскопичната визия“, удържаща напрежението между „фокус“ 
и „рамка“, респективно между двата референта на метафоричната дума, чрез 
настояване на диафоричния аспект. Очевидно в тази компенсаторна спрямо тази 
на Блек визия нещо остава недоизказано, а именно – произходът на приликата. 
В едно херменевтично разширение на теорията за метафоричното напрежение 
Витгенщайновото „виждане-като“ отново може да намери място като схема, 
съединяваща „светлината на смисъла с пълнотата на образа“. Защото при Блек 
и Бергрен липсва експлицитно тематизиране на тъкмо тази пълнота и нейната 
способност да оказва съпротивление.

Равносметка. Можем да схванем процеса на асимилативно конструиране 
откъм „онтологичното съучастие“ [Бурдийо 1997: 129] между организираща визия 
за предмета и податливостта на самия предмет да бъде „вкаран“ в тази визия. 
Въпросната предметна податливост има конституираща сила, доколкото нашият 
„практически усет“ за подходящ филтър в метафоризирането не винаги сработва. 
В случая със звездното небе самите звездни констелации се оказват податливи 
за виждането им като различни предмети или животни. Ако прозрачните зони на 
филтъра образуват фигура, която не можем „напълним“ по задоволителен начин 
със звезди, то това е ясен знак за специфична резистентност на метафоризирания 
предмет. В един предимно Кантиански смисъл „виждането-като“ заслужава да 
получи ролята си на метафорична схема, съчетаваща мислене и опит, която по 
този начин позволява „да се мисли повече“ в едно понятие при дадена сетивна 
задача за съчетаване на представи с повишена трудност. Така подобието не може 
да бъде отделено от акта на метафоризиране, в който предметът ни е станал дос-
тъпен и като такъв – подобен на схематизиращата активност. Доколкото в този 
акт ни се разкрива свят, дотолкова ние се оказваме способни да утвърждаваме 
подобия по силата на вече тематизираната в текста „изначална метафорика“.

ПРЕХОДЪТ ОТ ИНТЕНЦИОНАЛНОСТ КЪМ ИНТЕНЗИОНАЛНОСТ В 
СВЕТЛИНАТА НА ТЕОРИЯТА ЗА МЕТАФОРИЧНОТО НАПРЕЖЕНИЕ

За метафората, съгласно Рикьор, може да се говори само метафорично. Тя 
може да се разглежда, съгласно дефиницията на Аристотел, като поставяне на 
една образна прилика „пред очите“ въпреки различието. С метафората, съгласно 
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Рикьор, появата на предикативна ирелевантност се разрешава като изобретяване 
на предикативна релевантност от втори ред. Може да се каже, че „откриване“ на 
прилика между различни неща и „изобретяване“ на метафора взаимно си подават 
ръка,[23] в което виждам основание за обща тематична рамка за разглеждането на 
схематизма и на метафората. Схемата на едно понятие в Кантов смисъл се оказва 
метафорична при превръщането си в схема-образ, защото с това се „потвържда-
ват подобия“ (Гадамер) между различни явления.[24] Метафората, от своя страна, 
може да се разглежда „като схематизъм, в който се осъществява метафоричната 
атрибуция“ и който „превръща въображението в мястото, където фигуративният 
смисъл изплува в играта на идентичността и различаването“ [Рикьор 1994: 285].

Такова изваждане на показ на „потвърждаването на подобия“ има важни 
последствия за логиката от гледище на възможността чрез интензионални ино-
вации да се обяснят екстензионални разширения на обектни области, към които 
отнасяме съждения.

Възможността метафората да може безпроблемно да се замени с изчерпа-
телна парафраза не е състоятелно от гледище на вече казаното. Както съгласно 
тезиса за интензионалността, ясно изразен в становището на Кун, че „нито един 
език, ограничен … да описва свят, който предварително е напълно познат, не 
може да даде просто неутрални и обективни описания на „получените данни“ 
[Кун 1996: 144], така и от гледище на теорията за метафората на Дъглас Бергрен 
„всяка жива метафора ... имплицитно включва процес на асимилативно констру-
иране, чийто когнитивен принос не може да бъде изцяло разтворен в буквални 
или ненапрегнати [non-tensional] твърдения“ [Berggren 1962: 244].

По-горе беше показана важността да се изтъкне само възможното позитивно 
структурно отношение между схема и схема-образ и исторически релативния 
характер на неговата реализация спрямо определен хабитус и съответен хаби-
тат. В такъв случай е важно удържането на разликата между схема и образ чрез 
една „стереоскопична визия“ въпреки асимилативния процес, при който става 
тяхното съединяване според „така както“ нещо би могло да изглежда в светли-
ната на схемата на едно понятие. При Хайдегер бихме говорили за връзката на 
схематизирането и схематизиращо предвиждане с пред-предикатния характер 
на феномена в дадено „обкръжение“ при имането на работа с нещо и провежда-
нето на херменевтично-процесуалната по характер структура „нещо като нещо“. 
От гледната точка на виртуалисткия трансцендентален проект стереоскопич-

23 В този пункт е важно разграничението между диафоричната и епифоричната метафора: „диафорич-
ната метафора не просто сравнява антецедентно дадени подобия между главен и подчинен субект, но 
въвежда ново значение чрез конструиране на единия в термините на другия“ [Berggren 1962: 242], докато 
епифората се състои в разширяването на значението по прилика. Диафората, конструирайки прилика 
в напрежение (tension), прави възможна епифората. Но пък податливостта на материята към потвър-
ждаване на подобията от своя страна показва епифората като възмож-ност за диафорично напрежение.

24 Съгласно Колин Търбейн метафори могат да бъдат наречени и „конкретни физически модели на 
учените в приложни области, диаграмите на черната дъска на учителите“; метафора в този разширен 
смисъл е дори „повдигнатата вежда на актьора“ [Turbayne 2005].
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ната визия е важна в следния смисъл: чистата форма при девиртуализирането 
си достига до независим опит и не поражда от себе си съдържания, т.е. тя е 
чисто безобектна форма на мисленето въпреки своята насоченост към опита и 
неговото обосноваване. Радикалното затваряне на всеки подстъп към прякото 
онтологизиране на категориите изисква непрекъснато да удържаме дистанци-
ята между трансценденталните схеми на времето и многообразното на опита 
въпреки „асимилативното конструиране“, по израза на Бергрен, при което се 
получава изпълнено време като чист образ на категорията (или: онтологизира-
но време като чист образ на категорията). Без подобна „стереоскопична визия“ 
спецификата на схематизиращото конструиране би останала непромислена и 
неправомерно заменима с идеята за онтология, изводима пряко от структурите 
на чистото мислене.

Така, съгласно възможността да приложим в нашия случай теорията за ме-
тафоричното напрежение на Бергрен, думата категория става фокус на мета-
фора, чийто главен и подчинен субект са съответно многообразното на опита 
и трансценденталната схема. Това е конкретен случай на говоренето за нещо 
в термините на нещо друго, схематизиране, поради което става възможно да 
се задвижи процес на асимилативно конструиране. Аналогично, като фокус на 
метафора изразът „сетивно понятие“ има два референта: схемата на сетивно 
понятие и образа. Удържането на разликата между тях чрез стереоскопичната 
визия е гарант, че асимилативното конструиране, при което получаваме една 
„онтологизирана“ схема-образ (която именно поради това, съгласно Хайдегер, 
„изскача“ от предметността), ще бъде неизменно придружавано от мисълта за 
релационния, а не субстанциален характер на това „изскачане“ (вж. параграф 
Схематизиращо предвиждане и девиртуализация на схемата).

МЕТАФОРИЧНОСТТА НА АБСТРАКТНИТЕ ТЕОРЕТИЧНИ КОНСТРУКТИ В 
КРИТИЧЕСКИТЕ ТЕОРЕТИЧНИ ОНТОЛОГИИ

Нека вземем вземем като пример израза „спин на електрона“ и го разгле-
даме в аспекта на метафоричното конструиране като фокус на метафора с два 
референта: нагледната представа за въртящ се около собствена ос електрон 
(подчинен субект) и електронът като структурен елемент в концептуалната кар-
тина на квантовата теория (главен субект). В резултат от едно асимилативно 
конструиране, съгласно постановката на Бергрен, би следвало в резултат от този 
процес на схематизиране да получим абстрактен теоретичен конструкт. В този 
модел стереоскопичната визия има неоценимо значение, защото предпазва от 
заблудата да бъдат схващани субстанциално като онтологични същности такива 
ненаблюдаеми обекти като получените в резултат от теоретификационна кон-
структивна активност абстрактни теоретични конструкти. Това е особено важно 
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тогава, когато се натъкваме на „феноменални сюрпризи“, какъвто ни предлага 
„вълново-корпускуларният дуализъм, който не търпи пряко онтологизиране, 
поради несъвместимостта на модусите на прекъснато (партикуларно) и непре-
къснато (флуидоподобно) съществуване на квантовия обект“ [Стефанов 1999: 
160]. Стефанов представя хипотеза-разширение на атомистичната идея, при която 
електронът се представя като „генерация от квантони“ [пак там: 161]. С оглед на 
възприетия тук структурен модел на метафоричното конструиране, приложен 
към теоретичното конструиране на абстрактни обекти, фокус на метафората се 
явява изразът „електронът като генерация от квантони“, като съответните му 
референти са схемата на електрона като структурирана цялост в четиримерно 
пространство-време (подчинен субект) и електронът като теоретичен концепт в 
границите на разглежданата теория (главен субект). В резултат на метафоричното 
конструиране се получава абстрактен теоретичен конструкт. Това е в известен 
смисъл аналогично на повторното описание на реалността, за което говори 
Рикьор, но тук може да бъде наречено, според израза на Стефанов, „вторично 
онтологизиране“. Теоретичното обяснение, което се отнася до този конструкт, 
също може да се представи, по модела на Бергрен, като фокус на метафорично 
напрежение между експериментални доказателства и „схемата“ на чистата ма-
тематика [вж. Berggren 1963: 464]. Показанията на апаратурата, в която постъпват 
експериментални данни, следва да бъдат „схематизирани“ от математически 
израз, в който фигурират неограничено краткото време на поява на квантони 
в дадена точка от пространството, безкрайно голямата маса на квантон, абсо-
лютната скорост и константата на Планк; така теоретичното обяснение при едно 
метафорично асимилативно конструиране придобива като онтологичен корелат 
теоретичната истина и теоретичната същност на въпросния квантов обект в гра-
ниците на разглежданата тук теоретична хипотеза [вж. Стефанов 1999: 161; срв. 
Berggren 1962: 464]. С това абстрактният теоретичен конструкт се е превърнал в 
елемент на една строго научно изградена критическа онтология.

ОТНОСНО ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА КРИТИЧЕСКИ 
ОНТОЛОГЕМИ НА ДУХОВНОСТТА

Конституирането на критическите онтологии е възможно благодарение на 
дейността на трансценденталната синтеза, която при своето разгръщане реали-
зира първоначално само възможното позитивно структурно отношение между 
схема и схема-образ така, че достига до „херменевтизираното многообразно“ 
[Канавров 2006: 44] на исторически херменевтизирания опит, изкристализира-
ло в групи нагледи и групи емпирични понятия. Тези групи нагледи и понятия, 
благодарение на свързани с тях и „изскачащи“ от съответната им предметност 
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схеми-образи (които също могат да се разглеждат като обединени в съответни 
на понятийно-нагледната структура групи), са гарант за реализирането на „пре-
дметното условие“ за развитие на трансценденталната синтеза в парадигмата 
на виртуалистката метафизика, гласящо следното: въпреки че „в критическата 
метафизика теоретичното движение изхожда от виртуалистката метафизика 
на познанието, а не от многобройните форми на обобщаване, редуциране или 
абстрахиране на опита, т.е. не от сетивно даденото многообразно на света“, „оп-
итът винаги стои на хоризонта на това дискурсивно движение и представлява 
неговата крайна цел“ [пак там].

Също така обаче въпросните схеми-образи на нагледно-понятийно обобщения 
опит гарантират и така нареченото инструментално условие за успешна девир-
туализация на чистата форма посредством трансценденталната синтеза. Защото, 
съгласно това условие, изискването за „строг трансцендентален схематизъм и 
в частност за ясна и трансцендентално разчленена методологическа схематика, 
която по пътя на девиртуализация на формата на познанието с помощта на син-
тезата да я отведе в съдържателен план до съответната на предметния сектор на 
опита критическа онтология“ може да се изпълни при плавен преход към опита, 
осъществим отново чрез методологическата схематика на свързване на ясно 
разграничените схема и схема-образ. Без такова свързване трансценденталният 
схематизъм не би могъл по категоричен начин да достигне типиката на херменев-
тизираното многообразно така, че да става дума за конкретни съдържания на 
множество трансцендентални логики. Тоест, плурализмът на трансценденталния 
схематизъм е постижим чрез множеството възможности за реализация на пози-
тивното структурно отношение между схема и схема-образ.

Възможно е обаче и да се натъкнем в опита на ситуация, при която не сме 
в състояние да осъществим успешно схематизиращо предвиждане (и така про-
тенциите ни да останат разочаровани) – понякога материята ни изненадва 
с неподатливост към схематизиране и се отдръпва в себе си. В такъв случай, 
според мен (и то доколкото въпросът опира до границите на познаваемост и с 
това – до сферата на практическото и следователно до духовността), не би било 
неприемливо да се потърси изход от ситуацията във възможността за свободна 
употреба на продуктивното въображение (във виртуалисткото осмисляне става 
дума за концепт), чрез която да бъде компенсиран познавателният дефицит. 
Тук обаче възниква методологически трудността как въпросната свободна упо-
треба да се схване във връзка със свободата като особен схематизъм, както е 
според виртуалистката трактовка на Канавров, и как такова едно решение да 
намери пътя към такъв аспект на духовността, позволяващ изход от интуитив-
ното Ј разбиране за сметка на ясното Ј експлициране с цел достигане до нейни 
онтологеми – „първоначалните, схематично изведени и откроени онтологични 
категориални единици, които са трансцендентално дедуцирани на основата 
на виртуалистки схващаната критическа метафизика на познанието“ [Канавров 
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2006: 60]. Съгласно същия автор, духовността е експлицируема от историята на 
философията „като интерсубективен и интрасубективен концептуален опит“ 
[пак там: 59], но към това би могло да се добави, че духовността е определима 
също така и като екзистенциално самоосмисляне, което надхвърля границите 
на възможния опит (в Кантов смисъл), но въпреки това не остава откъсна-
то от него. Точно в този аспект на духовността може да се осмисли ролята на 
продуктивното въображение и възможността за неговата свободна употреба. За 
целта ще използвам теоретична постановка, която се опира изключително върху 
§ 49 и § 59 от Критика на способността за съждение.

В §49 на това съчинение Кант „в естетически смисъл“ нарича „душа“ „оживя-
ващия принцип в духа“, а заемания от природата за употребата на този принцип 
материал, който „не е нищо друго, освен способността за изобразяване на есте-
тически идеи“, „е това, което привежда целесъобразно в полет способностите 
на духа, т.е. в една такава игра, която се поддържа от само себе си и сама под-
силва способностите за това“ (и която в такъв случай е свободна) [Кант 1993b: 
205]. Под „естетическа идея“ Кант разбира „онази представа на способността за 
въображение, която дава повод да се мисли много, но без някаква определена 
мисъл, т.е. понятие, да може да Ј бъде адекватна“ [пак там: 205–206].

Чрез продуктивното въображение става възможно такова преобразуване 
на опита, при което, според Кант, свободата в приложението на закона на асо-
циацията при емпиричната употреба на продуктивното въображение може да 
бъде „почувствана“ [пак там: 206]. Чрез способността за въображение може да 
се дава „сетивна форма на идеи на разума за невидими същества, за царството 
на блажените, ада, вечността, творението; или дори това, което наистина на-
мира примери в опита, например смъртта, завистта и всички пороци, както и 
любовта, славата и т.н.“ [пак там]. Поетичните изрази съответстват на даването 
на такава сетивна форма чрез естетически идеи, при което границите на опита са 
прекрачени с помощта на продуктивното въображение. Ако се спре обаче дотук 
и способността за естетически идеи се разглежда сама по себе си, т.е. без оглед 
на това дали родството между представи, постигнато от въображението, е повод 
за сродяване на съответното понятие с други такива, съгласно Кант въпросната 
способност за естетически идеи е определима само като „талант (на способността 
за въображение)“ [пак там: 207]. Схващането на способността за въображение 
като „творческа“ (и като такава може да бъде отнесена към гения) „поставя в 
движение способността за интелектуални идеи (разума), а именно по повод 
на една представа да се мисли повече“, и то така, че се извършва разширяване 
на съответното понятие „естетически по неограничен начин“, което означава 
присъединяване към (сродяване с) последното на „вторични представи“ или 
„естетически атрибути“ [пак там].

Дадените от Кант по-горе примери за идеи на разума могат да се отделят 
в две групи: такива, които не намират примери в опита, и такива, които нами-
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рат съответни примери. Разликата между тях обаче не е съществена с оглед на 
това, че и двете групи идеи могат да се разглеждат като включени в духовен 
опит. По този начин те се превръщат в такива елементи на екзистенциалното 
самоосмисляне, които надхвърлят опита, но все пак се съотнасят с него (а с това 
те биха могли да претендират за възможното им превръщане в онтологеми на 
духовността). Например, в Библията адът е наречен „огненото езеро“, с което 
неговата неизобразимост в наглед е частично снета и така той се превръща в 
съотносим с опита, макар и трансцендентен спрямо него; също така, да се нарече 
заедно с Данте нечия душа „ледено езеро“ означава да се има предвид подоб-
но сродяване на представи, при което родството между последните изразява 
родство между понятия. „С една дума, естетическата идея е присъединена към 
дадено понятие представа на способността за въображение, която в свободната 
употреба на способността за въображение е свързана с такова многообразие 
от частични представи, че за нея не може да се намери никакъв израз, който 
отбелязва определено понятие, която значи позволява към едно понятие да се 
мислят прибавени много неизразими неща, чувството за които оживява позна-
вателните способности и свързва езика като проста буква с духа“ [пак там: 209; 
к.м.]. Обаче, тази употреба на способността за въображение и произведеният по 
силата на такава форма на проява на свободата метафоричен схематизъм е с цел 
да се съобщи едно според Кант „субективно разположение на духа“ („subjective 
Gemüthsstimmung“ – [Kant 1999: 452]) чрез израза на присъединени към дадено 
понятие идеи [Кант 1993b: 209]. Така се оказва, че разположението направлява 
способността за въображение. „Свободата“ за метафоричен схематизъм се със-
тои именно във възможността за съобщимост на разположението „без принуда 
на правилата“ [пак там: 210].

Според казаното по-горе в глава V, на точно определена социална реал-
ност отговаря специфична за нея типика на стоящите в основата на постъпките 
максими и производен от тази типика морален дефицит. Това има значение за 
създаването на критически онтологеми в следния смисъл. Там беше приведен 
пример за метафоричен схематизъм при сравняването на грешника пред Бога с 
длъжник пред лихвар. Грехът като идея на разума (доколкото не му съответства 
пряко изображение) има корелат в опита под формата на вина и съпътстващото 
я чувство. Съгласно Кантовата терминология, свързаното с вината чувство като 
„subjective Gemüthsstimmung“ следва да бъде съобщено по някакъв начин (с оглед 
на връзката с идеята за греха). Именно посочената в примера на Вебер „схема“ 
на търговско предприятие може да послужи за това. Тук способността за въ-
ображение, чрез която се създава връзка на родственост между представи, 
е изразима при девиртуализирането Ј като определено „социално въображе-
ние“.[25] По този начин се оказва, че модифицираното в чувство или настроение 

25 Тук е важно да бъде направено разграничението между „социологическото въображение“ като 
„способността да превключиш от една перспектива към друга“ [Mills 1959:7], като нещо „непрекъснато 
разширяващо хоризонта на социолога“, и „социалното въображение“ като „конституиращ социалния свят 
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разположение се съобщава от израза на една идея чрез сродено с нея понятие, 
прибавено към последната по силата на социалното въображение.

елемент“ [Фотев 1996: 8]. Това, че въображението като социологическа категория може да притежава 
„метафоричен смисъл“ [пак там: 9] (а доколкото онтологизирането на категориите във виртуалистки 
смисъл е неприемливо, метафоричното напрежение между техни-те „схеми“ и обхванатото от тях 
типологизирано емпирично многообразно е задължително), е съществен момент за възможността в 
рамките на социологическата теория то да се превърне в теоретификационен способ, чрез който да 
имаме адекватно разширен социологически хоризонт. Тоест, ако чрез такъв способ е възможно въвеж-
дането на абстрактни теоретични конструкти, какъвто например е любопитството, теоретифицирано 
като „социално субективно смислова конституираща сила“ [пак там: 261], то социалното въображение 
става разбираемо чрез едно „вторично онтологизиране“ на социалната реалност на равнището на 
критическите (теоретични социологически) онтологии. Дали това се осъзнава от самия упражняващ 
въображение социолог, е друг въпрос, който стои извън обсега на настоящия текст.
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ГЛАВА VІІ
ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА

МЕТАФИЗИЧНО-ИНТЕНЗИОНАЛНИЯ ПОДХОД

А. ИНТЕНЗИОНАЛНОСТ И ЛОГИЧЕСКА ПРОЗРАЧНОСТ

Това, което за Карнап представлява „описание на състоянието“, за Хинтика е 
единственият естествен начин за отстраняването на неопределеност в дадена 
информация. При формално равнище на третиране на проблема за ограничаването 
на алтернативи за описания на състояния е от значение степента на информа-
ционна дълбочина. В този смисъл може да се говори, съгласно определени нива 
на логическа „прозрачност“, както за относително „дълбинно“ противоречиви, 
така и за относително „повърхностно“ непротиворечиви твърдения. Проблема-
тизирането на прозрачността в горния смисъл спрямо познавателни способи 
дава възможност за преразглеждане на Куайновото учение за стимулите в ме-
тафизично-интензионална посока, в каквато се явява ход и виртуализирането на 
виртуалната импликация на Хинтика.

1. Хинтика: квантификационна дълбочина 
и логическа компетентност

1.1. Монадични първопорядкови езици. В един избран случай езиковите 
средства за изразяване се състоят от:

• определен брой едноместни предикати (свойства): P1(х), Р2(х), ..., Рк(х);
• безкраен брой свързани променливи: x, y, z ...;
• квантори: (∃-) и (-);
• връзки: ∼, &, ∨ и дефинируеми чрез тях.
Хинтика отстранява неопределеността при получаване на дадена информация 

чрез това, което Карнап нарича „описание на състоянието“ – за всеки индивид 
се определя кой предикат го удовлетворява и кой – не. По този начин се получа-
ват „сложни предикати“ (Q-предикати в терминологията на Карнап): (±) P1(х), (±)
P2(х),..., (±)Рк(х), като тяхното упорядъчаване Хинтика представя ето така: Ct1(x), 
Ct2(x),..., CtK(x). Конюнкциите от сложни предикати съставят конституенти: (±) (∃х) 
Ct1(х) & (±) (∃х) Ct2(х) &...& (±) (∃х) CtK(х), с което става възможно да се описват 
видове възможни светове, като от горния израз получаваме производни на него 
с оглед изпълнимостта на Q-предикатите.

Доколкото не е реалистична претенцията, както смята Хинтика, че знаем по 
име всеки индивид, принадлежащ към даден възможен свят, така също не е ре-
алистично да приемат неограничен брой Q-предикати, които са екземплифици-
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руеми от индивиди. Структурата на конституентите ще придобие „по-прозрачна“ 
форма, ако приемем, че „всеки индивид от разглежданата област удовлетворява 
един от тези Q-предикати“ [Хинтикка 1980a: 186–187]. В такъв случай можем да 
ограничим множеството от всевъзможни Q-предикати до някое негово подм-
ножество, например {Cti1(x), Cti2(x),..., Ctiw(x)}, и така конституентната схема ще 
придобие следния вид: (∃х) Cti1(x) & (∃х) Cti2(x) &...& (∃х) Ctiw(x) & (x) [Cti1(x) 
∨ Cti2(x) ∨...∨ Ctiw(x)]“ [пак там: 187].

Дистрибутивната нормална форма, която е важно понятие с оглед на пред-
стоящото разграничаване на дълбинно и повърхностно равнище на информаци-
ята, респективно тривиална и нетривиална противоречивост, е дефинирана от 
Хинтика по следния начин:

„... всяко непротиворечиво изказване s в разглеждания език (...) може да бъде представено 
във вид на дизюнкция от някои (а може би и всички) конституенти:

(8) s = Ci1 ∨ Ci2 ∨...∨ Ciw(s),

където {Ci1, Ci2,.., Ciw(s)} е някакво подмножество от множеството на всички възможни 
конституенти (7). Да наречем множеството {i1, i2, ...,iw(s)} множеството от индекси s и да 
го обозначим с I(s). При това числото w(s) ще го наричаме ширина на s. Дясната част на 
равенството (8) ще наричаме (дистрибутивна) нормална форма на s“ [Хинтикка 1980a: 
188].

1.2. Полиадични първопорядкови езици. Разгледаното във връзка с мона-
дичните първопорядкови езици може да бъде обобщено за полиадични пър-
вопорядкови езици, като в последните фигурират освен примитивни предикати 
за свойства (монадични предикати) също и/или примитивни отношения между 
индивиди (полиадични предикати). При формално равнище на третиране на 
проблема за ограничаването на алтернативите за описания на състояния се 
налага да се определи горна граница на броя квантори, образуващи „кортеж“ с 
определена дължина. Така според Хинтика се определя степента на дълбочина 
на дадено изказване, което от интуитивно гледище представлява отбелязване 
на горна граница за броя индивиди в дадена „позволена“ релационна структура 
[вж. Хинтикка 1980a: 189].

Обобщаването на така очертаната картина за специфицируеми „възможни 
видове светове“ минава през дефинирането на така наречените от Хинтика ат-
рибутивни конституенти (като множеството от предикати се полага да бъде 
крайно и фиксирано). Става дума за следното:

„...вместо да се съставя пълно описание на конституентите, т.е. описание на всички „въз-
можни видове светове“, които можем да специфицираме, ние първоначално рекурсивно 
определяме описанието на всички видове индивиди x, които могат да бъдат специфици-
рани с помощта на d слоя квантори и някакъв фиксиран набор от първоначални индивиди, 
например наречени а1, а2,..., аm. Да предположим, че тези индивиди се описват с изрази 
Cti (d) (а1, а2,..., аm; x). Ще ги наречем атрибутивни конституенти“ [Хинтикка 1980a: 190].
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Схема на възможни светови описания представлява изразът:

„(11) (±) (∃х) Ct1 
(d) (а1, а2,..., аm; x) &

(±) (∃х) Ct2 
(d) (а1, а2,..., аm; x) &

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
&(±) A1(am) & (±) A2(am) & ...,

където A1(am), A2(am), ... представляват всички атомарни изказвания, които могат да се 
образуват от нашите предикати и константи а1, а2,..., аm и които непременно съдържат 
аm“ [пак там: 191].

Ако една от константите, участващи в дадена атрибутивна конституента, 
например аm, се замени със свързана променлива, която можем да означим с 
y, то тогава първоначалният брой на индивидите ще намалее с един, но кванти-
фикационната дълбочина ще се увеличи с една степен.

Нека анализираме следната ситуация. Като логическо следствие от (11) 
можем да получим контрадикторна конюнкция от „снети“ в сложни предикати 
атрибутивни конституенти, нека ги означим като Ct1(аm) и Ct2(аm), в които кванти-
фицирана променлива е заменена (като едно от възможните замествания при 
определен набор от индивиди) с една и съща константа, която нека означим с 
аm. Квантификационната дълбочина е намаляла, а вследствие на увеличаването 
на повърхностната информация е възможно установяването на противоречие. 
Защото, ако Ct1(аm) представлява съкращение на ∼ Р1(аm) & ∼Р2(аm) &...& ∼Рк(аm), 
а Ct2(аm) – съкращение на ∼ Р1(аm) & ∼Р2(аm) &...& Рк(аm), то в описващата някакъв 
вид възможен свят конституента C1 се появява конюнкцията Рк(аm) & ∼Рк(аm). 
Тъй като тази конюнкция става част от конюнктивна верига, целият израз C1 се 
превръща в контрадикция. Обратната стъпка, при която става премахването на 
константата чрез замяната Ј със свързана променлива, води до увеличаване на 
квантификационната дълбочина и заедно с това до „поглъщане“ на равнището 
на прозрачност, върху което е приложима логическата компетентност за 
установяване на въпросното противоречие. Очевидно е, че един логически не-
възможен свят в тази перспектива може да бъде идентифициран като еписте-
мично възможен, защото степента на информираност е релативизирана спрямо 
определена дълбочина.

Самата процедура по опрозрачняване очевидно предполага, че епистемич-
ният субект е в състояние да определи на дадено равнище на квантификацион-
на дълбочина съвместимостта на вярването си относно даден (реалния) свят с 
определено множество от възможни светове (доксически алтернативи); пред-
поставена е логическата му компетентност да елиминира квантори относно 
областта на краен брой индивиди, като по този начин увеличава съдържанието 
на информацията, която той получава за даден свят. Поради това и имплицира-
нето на едно твърдение от друго в даден интензионален контекст, например „а 
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вярва, че p → q“, изисква да отхвърлим логическата за сметка на епистемичната 
възможност на имплицираното твърдение: „хората (...) въобще не се стремят да 
извеждат всички логически следствия ad infinitum от това, което знаят, те могат 
да си представят картини, които само изглеждат възможни, но съдържат в себе 
си скрити противоречия“ [Хинтикка 1980b: 233]. Именно поставянето на граница 
на квантификационната дълбочина позволява да се каже, че в съдържанието на 
вярванията могат да влизат както относително „дълбинно“ противоречиви, така 
и относително „повърхностно“ непротиворечиви твърдения.

Сериозният въпрос, който следва да бъде поставен във връзка с това, е: дали 
така разбраната логическа компетентност, оперираща на повърхностно равнище, 
е безусловно достояние на всеки езиков носител? Формалната елегантност на 
избрания от Хинтика подход е за сметка на това, че се пренебрегва възможността 
да бъдат изграждани и прилагани когнитивни структури от различен тип. Не е 
безвъпросно ясно защо тази възможност следва да бъде еднозначно редуцирана 
до семантичния информационен модел на дистрибутивните нормални форми.

Адекватна осмисленост на прилагането на формално-логически правила 
Хинтика вижда в непосредственото приложение на квантификацията „в някак-
ва сфера от реалността дотолкова, доколкото сме способни в нея да извърш-
ваме дейността по търсене и намиране“ [Хинтикка 1980c: 293]. Що се отнася 
до локализацията на дейността спрямо определен клас от обекти, въпросното 
приложение се отчита „в тази степен, в която те се явяват потенциални обек-
ти на търсене и намиране“ [пак там; к.м.]. Цялостното сравнение (а не само 
на отделни ходове) и поставянето в релация на два типа игри, обозначени от 
същия автор като „стайни игри“ ((А)–игри) и „игри на открито“ ((G)-игри), дава 
основание да бъдат направени следните два стратегически важни извода. Пър-
во, значението на формалнологическите езикови игри се определя от връзката 
им с дейността по търсене и намиране, „и в този смисъл логическите истини 
отразяват само структурата на този вид човешка дейност“ [пак там: 296]. Второ, 
тъй като действителните перспективи на търсенето на обекти не са обвързани с 
гаранции за сигурен успех, има смисъл да се постави въпросът за „широтата“ на 
тези перспективи. Според Хинтика това означава, че „(А)-игрите на формалната 
логика ми помагат в (G)-игрите в този смисъл, че те показват границите на моите 
възможности в тези игри“ [пак там]. Ако езиковите игри на формалната логика 
се водят по правила, отнасящи се за най-добрите възможни случаи, които се 
появяват в „игрите на открито“, то тогава правилото за премахване на квантора 
за съществуване в (А)-игрите (вж. § 2 и § 6 от цит. съч.) се отнася за оптималния 
случай, в който винаги намирам търсения индивид. Този оптимален случай обаче 
не показва как ефективно може да се ограничи една (G)-игра така, че диапазонът 
на възможните развития да бъде стеснен с оглед на нарастване вероятността за 
спечелването Ј. Тук логично идва мястото на трансцендентални разсъждения за 
едно възможно антиципиране на индивидите като възможни обекти на търсене. 
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Нетривиалността на горните изводи Хинтика отъждествява с интерпретираното 
от него понятие синтетичност във връзка с „основния трансцендентален въпрос“ 
на Кант. Доколко това е правомерно, предстои да бъде проверено чрез анализ 
на тези постановки.

Дейността по търсене и намиране в езиковите игри Хинтика свързва с Кантовия 
трансцендентализъм по начин, силно модифициращ някои негови постановки, 
като следствията от това водят до възникването на съществени проблеми. Кога-
то в Пролегомени Кант формулира своя „основен трансцендентален въпрос“ по 
отношение на възможността за чиста математика, той изрично подчертава, че 
„всяко математическо познание има тази особеност, че трябва да представи поня-
тието си в нагледа, и то в априорния наглед, следователно в такъв наглед, който 
не е емпиричен, а чист, без което средство математическото познание не може 
да направи нито една-единствена крачка“ [Кант 1993c: 47]. Затова приведеният 
от Хинтика цитат от Критика на чистия разум, според който построяването на 
едно понятие „означава да се представи a priori съответстващият на него наглед“ 
[Кант 1992: 657], до голяма степен неправомерно е използван като основание 
за твърдението, че „това определение за построяване означава, че Кант вижда 
същността на математическия метод във въвеждането на представител на ин-
дивиди, които заменят общи понятия“ [Хинтикка 1980c: 300]. В Кантов смисъл 
не става дума просто за обикновен „индивиден представител“, а за самата 
форма на сетивността, „която предхожда в моя субект всички действителни 
впечатления, чрез които се афицираме от предмети“ [Кант 1993c: 49]. Хинтика 
смесва априорната нагледна определеност по форма на предметите с дадената 
при афицирането ни от тях материя в усещането, защото от Кантовото опреде-
ляне на априорно познание за предметите като само онова, което самите ние 
влагаме в тях, той стига до заключението, че „самите ние по някакъв начин сме 
вложили в тях съответстващи свойства и отношения“ [Хинтикка 1980c: 301]. Тази 
възможност – да влагаме в предметите свойства и отношения – Хинтика свързва 
със стадия на познаване на индивидуални обекти. По странен начин тук отново 
идва една препратка към Кант, но този път към казаното в § 1 на Трансценден-
тална естетика – че нагледът като непосредствено отнесен към предмети „се 
получава само доколкото предметът ни е даден“, а това е възможно „само чрез 
факта, че предметът афицира по известен начин духа“ [Кант 1992: 99]. Но в същия 
параграф Кант прави разлика между мислените в представата свойства (субстан-
ция, сила, делимост), онези, които принадлежат към усещането (непроницаемост, 
твърдост, цвят), и чистите свойства на сетивната форма – протяжност и форма 
[пак там: 100]. Подредбата на многообразното обаче не може да принадлежи 
на никакъв отделен индивид, доколкото се дължи на самата чиста форма, в коя-
то са дадени явленията. И в крайна сметка онова, което самите ние влагаме a 
priori в познанието за нещата, Кант в никакъв случай не го отнася до материята, 
на която съответства усещането: освен протяжността и формата не остава нищо 
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друго, което да влагаме в обектите на познание като свойства според априорни 
познавателни структури или принципи. Ето защо от такава гледна точка изглежда, 
че Хинтика греши, когато казва, че Кант смята за eдинствено възможно обясне-
ние относно априорния наглед (което за Хинтика е равносилно на процедурата, 
с която се въвеждат нови индивиди) антиципацията на свойства и отношения в 
този наглед по необходимост да се създава от самите нас в процеса на сетивно 
възприемане [вж. Хинтикка 1980c: 302].

1.3. Виртуалната импликация на Хинтика. Хинтика дефинира защити-
мост (defensibility) и незащитимост на изреченията, като вместо за валидни 
говори за самоподкрепящи се (self-sustaining) изречения [Hintikka 1962: 32]. Но 
извън възможните според правилата за изводимост в една логическа система 
следствия, имплицирането на едно изречение от друго може да не е осъщест-
вимо в границите на проследимост на възможните логически следствия от 
страна на даден субект. Но според Хинтика такава импликация е виртуална, 
т.е. възможна според прилагането на определени правила за изводимост [пак 
там]. Опрозрачняването в случая е аналитично предопределено от процедурата, 
предполагаща логическа компетентност от идеално положен езиков носител. 
Но едно конкретно познание, чиято специфика дава основания за критика към 
аналитично-екстензионалния подход в логиката, е открито откъм възможни 
съдържателни присъединявания само в случай че интенционираността към 
познавателни съдържания изобщо не е безотносителна към техния произход. 
При Хинтика става въпрос по-скоро за „“нормативно-асимилативната функция 
на разсъдъка“ върху материята на опита“, отколкото за „активната мисловна 
дейност за обхващането от концептуалната система на външните по отношение 
на нея данни“ [Стефанов 1999: 133]: случаят е типологично сводим до „общата 
логика“ на Кант, за която няма значение дали се отнася до чисти или емпирич-
ни познания на разума. Доколкото трансценденталната логика се отнася само 
до законите на разсъдъка и разума, то търсенето на единство в познанието по 
отношение на частните емпирични закони изисква посредническата функция 
на непреки референти, каквито са сродствата от фигурни синтези, осъществени 
от хипотетичния разум като проекции. Трансценденталното условие за възмож-
ността на предметите като наши представи предзадава свободното отнасяне към 
произволни съдържателни типики като сила за потенциалното им синтезиране. 
Затова метафизицирането на трансценденталната логика във виртуалистки план 
означава тя да се динамизира и „да търси в самата себе си условията на една 
възможна синтеза“ [Канавров 2003: 202].

„Виртуализирането“ на виртуалната импликация означава знаниево обосно-
ваване на всяко логическо свързване въобще преди всяка негова конюнктивна 
верига като насоченост спрямо възможна предметност. С това се разкрива въз-
можността за разширяване на познанието без ограниченията на онтологични 
структури, диктуващи формалната адекватност на логиката.
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2. „Назад“ към интензиите

2.1. Каноничност и парциалност на логическата нотация. За Куайн 
преодоляването на многозначността на естествените езици при всекидневната 
им употреба чрез парафразиране се прави с цел осъществяване на успешна 
комуникация, докато парафразирането на изречения от всекидневен език в 
логически конструкции става с цел приложение на логическа теория. В първия 
случай различаването на езикови терми и оператори не е налице; затова да бъде 
правена разлика между „споменаване“ (mention) и „употреба“ (use) на изрази, в 
смисъла, който влага Куайн, не би имало сериозни основания. Във втория случай, 
особено когато става въпрос за модални или интензионални (в най-общ смисъл) 
конструкции, тази разлика придобива особена важност: приложимостта на ин-
тензионалните оператори към изрази за Куайн е нещо коренно различно от 
терми, които са предицируеми за изрази [вж. Quine 1960: 196]. Например, ако 
„е аналитично“ и „имплицира“ са общи терми (general terms), предицируеми 
към имена на изречения (получени чрез поставянето на изреченията в единични 
кавички), тогава парафразирането от Кл. Люис на ‘p строго имплицира q’ (получе-
но в резултат на изискването му за аналитичност на материалната импликация) 
като ‘Необходимо не-(p и не-q)’ лишава двата израза от взаимозаменяемост – 
модалната логическа необходимост, присъстваща като оператор в последния, 
представлява приложение на оператора за необходимост към цял израз, и като 
такава не е сводима до „обичайното говорене за аналитичност“[26] [пак там]. В 
случая с ‘p строго имплицира q’ ‘строго имплицира’ се явява двуместен релацио-
нен общ терм, в който p и q влизат екстензионално; докато при парафразата с 
модален оператор тяхното участие е интензионално.[27]

Споменатите в началото на параграфа два типа цели не са разделени с пропаст, 
както се вижда и в горния пример на замяна на пропозиционалната с атрибутив-
на конструкция. „Механичните експанзии“ в естествените езици дори понякога 
и да водят до „необичайни фрази“ и „необичайна монотонност на многократно 
итерирани елементи“, Куайн все пак счита, че „целият речник и конституентните 
граматически конструкции ще са обичайни“ [Quine 1960: 159]. В същия този дух 
той продължава:

„Значи да се парафразира едно изречение от обичайния език в логически символи е все 

26 Ако заедно с Куайн се опитаме да преодолеем частично непрозрачността на подобни модални кон-
струкции чрез интензионална абстракция, „превключването“ от пропозиционалната конструкция ‘[9 
> 4] е необходимо’ [Quine 1960: 199 – (8)] към атрибутивната конструкция ‘x [x > 4] е необходимо за 9’ 
[пак там – (9)] изисква да приемем, че има „разлика между необходими и случайни атрибути на един 
обект“; обаче Куайн счита това следствие за неприемливо, доколкото въпросната разлика не притежава 
субстанциалност [пак там].

27 В тази връзка интересно решение за различаването на екстензионално и интензионално участие 
като „два семантично различни способа на приложение на функтори към аргументи“ дава Е. Смирнова 
в своята Интензионална първопорядкова логика (ИПЛ) [Смирнова 2000: 204–207].
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едно то да се парафразира в специална част от все още обичаен или полу-обичаен език; 
защото формата на отделните компоненти е маловажна. Така виждаме, че парафрази-
рането в логически символи в края на краищата не е нещо много по-различно от онова, 
което правим ежедневно при парафразирането на изречения с цел избягване на двус-
мисленост“ [пак там].

Приведеният пасаж хармонира с тезата на Куайн за каузалната зависимост 
на концептуалните системи от естествения език: „усвояването на логиката 
върви заедно с усвояването на езика“, а последното е представимо като „усвояване 
на определена система от репрезентации, посредством която езиковият носител 
изразява мислите си“ [Павилëнис 1983: 99]. Очевидно с това Куайн плаща данък 
на схващането за езика като „картина на света“, което според Рорти „той насле-
дява от Карнап и в крайна сметка от Витгенщайновия Трактат – схващането, 
че светът може да бъде „напълно описан“ от един екстензионален език“ [Рорти 
1998: 227–228]. „Тезисът за екстензионалността“ подхранва в концепцията на Ку-
айн размиването на границата между изкуствени и естествени езици, но заедно 
с това утвърждава границата между „истината според удобството“ и „истината 
като кореспондиране“, между „устойчивост на екстензията“ и „неустойчивост на 
интензията“ [пак там: 217, 221; срв. Carnap 1956b: 221].

Употребата на логическия език като „канонична конструкция“, управлявана 
от практическа полезност, означава, от една страна, да бъдат допуснати в тази 
конструкция „в ролята на логически прости компоненти... терми от обичайния 
език без ограничения за вербална сложност“ [Quine 1960: 160]. От друга страна, 
това означава „надмощие на една максима за повърхностен [shallow] анализ“, 
която гласи: „не експонирай повече логическа структура, отколкото изглежда 
полезно за дедукцията или друго налично изследване“ [пак там]. Това означава, че 
ако опростяването и проясняването на една логическа теория с принадлежащата 
Ј канонична логическа система от означения е процес, който бива задвижван от 
практическата цел да бъдат достигнати „общите характеристики на реалността“ в 
практически достатъчна степен, тогава „физичната конституция и поведението на 
организмите“ ще бъдат репрезентирани в логическата теория само дотолкова, 
доколкото прояснението Ј е достигнало до феноменално определени езикови 
единици от първоначалния етап на усвояване на езика, свързани с определени 
„стимулационни значения“ [срв. Quine 1960: 161, 221; Рорти 1998: 223].

Обаче приложението на стимулационните значения за Куайн е допустимо 
в определени граници, отвъд които може да става дума само за практическо 
удобство. Невъзможността да вземем стимулационните значения за базис при 
дефинирането на стимулационна синонимия, която да прилагаме като преводен 
критерий към контексти, в които се приписват пропозиционални нагласи, води 
Куайн до идеята за „безпочвеността на интенционалните идиоми и празнотата на 
една наука за интенциите“ [Quine 1960: 221]. Тази невъзможност се дължи отчасти 
на това, че целите на приписващия вяра в дадено непряко позоваване могат да 
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бъдат независими от актуални стимули. Ако непреките позовавания (belief 
reports) не са податливи на редуциране до бихевиорални термини, остава те да 
бъдат счетени за допустими само при такава употреба на каноничната нотация, 
при която практическите цели са отнесени до „премахване на вербални неясно-
ти или характеризиране на логически дедукции“ [пак там]. Тоест, толерирането 
на интенционални идиоми е допустимо тогава, когато целите на каноничната 
логическа нотация не се отнасят до очертаване на някакви особени черти на 
хипотезираната най-първична реалност.

2.2. Интенционални идиоми и стимулационна неопределеност. Преходът 
от равнището на стимулационната синонимия към равнището на конструиране 
на терми изисква, според Куайн, постулирането на аналитични хипотези, които 
не са определени от вербални диспозиции; обаче „това е стъпка, която интенцио-
налният речник би репрезентирал като определена“ [Quine 1960: 220]. Защото 
становището на Куайн е, че полагането като синонимични чрез аналитична хипо-
теза на принадлежащи към различни езици вербални изрази, каквито например 
са изразите ‘Gavagai’ и ‘Rabbit’, не е възможно като пряк корелат на присъствието 
на зайци, а само като корелат на вярването относно това присъствие; обаче 
– което е особено важно – „вярването е интенционално“ [пак там]. Вярванията, 
от своя страна, не са безусловно редуцируеми до стимули; отказът от аналитични 
хипотези и приемането на стимулационните значения като по-добро основание 
за преводимост, следователно, е отказ от интенционалните речници и заедно с 
това – от непрозрачните езикови контексти на вярвания.

Допускането, че обекти на пропозиционалните нагласи могат да бъдат неиз-
менни изречения (eternal sentences) с пропозиции като интензии, би ни отправило 
към възражение (1) спрямо утвърдителен отговор на въпроса в §42 на Дума и 
обект: дали структуралната синонимичност[28] на неизменните изречения е дос-
татъчно основание те бъдат приети в каноничната нотация така, че да означават 
една и съща пропозиция? [Quine 1960: 204]. Възражението на Куайн е следното:

„Трансформируемостта на едно изречение в друго чрез кванторната логика и истннност-
ни функции може да затрудни дори специалист по логика за неопределен период; не 
съществува общ лимит за широтата на изследване, което може да бъде изисквано. Оче-
видно тогава идентификацията на пропозиции на тази основа би ги дисквалифицирала 
като обекти на вярване“ [пак там].

Нотацията в § 35 на Дума и обект позволява на Куайн да локализира непро-
зрачността на пропозиционалните нагласи в интензионалната абстракция. Замя-
ната на интензионалните обекти (като обекти на пропозиционалните нагласи) с 
незменни изречения, но вече взети не като такива, чиито интензии са про-

28 Дефиницията на Куайн за структурална синонимия е следната: „изреченията в тази канонична форма 
на нотация са синонимични ако едно може да бъде трансформирано в друго чрез трансформации на 
кванторната логика и истинностни функ-ции заедно със субституцията на стимулационно синонимични 
общи терми с общи терми“ [Quine 1960: 204].
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позиции, а като сами по себе си истинностни носители, дължи възможността 
си именно на интензионалната абстракция; за разлика от нея, екстензионалната 
абстракция (под каквото тук се разбира абстракцията, определяща класове) не 
може да бъде използвана в услуга на тази замяна, защото в условието си за иден-
тичност разчита на коекстензивност[29] и като такава следва да бъде разглеждана 
спрямо ограничения върху диапазона на изследване и времевия интервал.

Вземането на неизменни изречения като обекти на пропозиционални нагласи 
притежава предимството да може да се съгласува с възможността позоваванията 
(quotations) да бъдат считани за имена „само по силата на формата“, „безотно-
сително спрямо езика, към който принадлежат“ [пак там: 213]. Във връзка с това 
вместо релациониране на непреките позовавания спрямо език Куайн предлага 
релациониране спрямо смисъла, влаган в тях от автора на изказване, като об-
щата схема е:

(2.2 – 1) “w вярва истинно s в смисъла на z“[30] [пак там: 215].

Квадратните скоби на интензионалната абстракция поглъщат интензионал-
ните глаголи, като играят ролята на оператор за свързване на променливи, и 
при приложението им към изречения със свободни променливи произвеждат 
съставни общи терми (composite general terms) – абсолютни и релационни. 
Така интензионалните абстракти, доколкото стават неотделими части от сложни 
общи терми (и като такива тези абстракти не са терми) стават принципно нере-
дуцируеми – което се и изисква поради ролята им на „топоси“ на непрозрачност. 
В хода на преобразуване едно от друго на Куайновите изречения:

(2.2 – 2) „Том вярва [Цицерон е разобличил Катилина]“,

(2.2 – 3) „Том вярва x [x е разобличил Катилина] за Цицерон“,

(2.2 – 4) „Том вярва xy [x е разобличил y] за Цицерон и Катилина“,

получаваме абсолютния съставен общ терм ‘x [x е разобличил Катилина] за’ 
и абсолютния съставен релационен терм ‘xy [x е разобличил y] за’ [Quine 1960, 
§44]. Така получените изречения следва да бъдат анализирани и във връзка с 
изказване „от втора ръка“ – според горната схема последното от изреченията 
ще придобие вида:

(2.2 – 5) „Том вярва xy [x е разобличил y] за Цицерон и Катилина в смисъла на z“,

29 Два класа са идентични тогава и само тогава, когато техните членове са идентични.

30 В нотацията на Куайн изразът ‘w believes-true s in z’s sense’ е равносилен на ‘w believes [s] in z’s sense’, 
като съюзът „че“ е погълнат от квадратните скоби. Тромавостта на израза „вярва истинно“ е опит да се 
следва максимално точно въпросната нотация.
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където z е променлива, покриваща областта от възможни автори на изказва-
нето. Точно в този пункт разликата, която Куайн прави между „споменаване“ и 
„употреба“ на изрази, е решаваща: „(в) „референциално непрозрачен“ контекст 
по-скоро споменаваме езиковите изрази, отколкото ги употребяваме“ [Павилë-
нис 1983: 216; срв. Quine 1960: 196]. Проблемът за адекватността на каноничната 
парафраза спрямо съдържанието на вярването, отбелязан от Павильонис, дава 
основание заедно с Кент Бах да обявим „Случая Падерюски“[31] за присъстващ 
имплицитно и в изречения от типа на разгледаните тук: „ако предлогът „за“ 
позволява да бъде идентифициран Цицерон вън от областта на действие на опе-
ратора за вярване, т.е. „прозрачно“ в терминологията на Куайн, тогава въобще 
не бива да се споменава Цицерон при разкриване на съдържанието на онова, 
което вярва Том“ [Павилëнис 1983: 218].

2.3. Скритата автопроекция в приписаната вяра. В каква степен може 
да се счита за позволено отклонението на непряко позоваване в един език от 
предполагаемо съответстващо пряко позоваване в друг език? Еднозначен отго-
вор трудно може да бъде даден. Частично приемлив критерий за преводимост 
от едното в другото важи за случаите на превод на изречения за наблюдение 
(observation sentences) при наличие на стимулационна синонимия. Онзи, който 
приписва вяра, се намира в позиция, в която се предполага, че субектът, на кой-
то бива приписвана вяра, би бил склонен да приеме някакво изречение, което 
има за него същото стимулационното значение[32], каквото има изречението 
на говорителя, използвано за непряко позоваване. Предположението би било 
правилно, следователно, при наличието на „стимулационна синонимия“ между 
двете изречения, която би осигурила основа за превод на едното в другото.[33]

Ето обаче какво показва анализът на такъв тип предположение. В §12 на 
Дума и обект Куайн дефинира стимулационната синонимия на обстоятелствени 
изречения, доколкото последните могат да бъдат разглеждани като терми, по 
следния начин:

„Два терма ‘F’ и ‘G’ са стимулационно синонимични като терми за даден говорител в 
момент t, ако и само ако като обстоятелствени изречения (occasion sentences) имат 
за него едно и също стимулационно значение в t и той би се съгласил с ‘Всички F-ове са 
G-та и обратно’ (или: ‘За всяко x, ако x е F, то x е G, и обратно’ – К. Е.), ако бъде попитан 
в t“ [Quine 1960: 54].

Опростяването на тази дефиниция (и същевременно подсилването Ј), според 

31 Вж. [Bach 1997].

32 От §8 на Дума и обект може да бъде извлечена следната дефиниция: стимула-ционното значение е 
стимулация σ с коефициент (modulus) n секунди, достатъчни да се възпроизведе склонност у говорител 
a за съгласие с изречение S в момент t.

33 Куайн дава следния пример за подобен превод: „‘Той вярва, че там има заек’ е приемливо интер-
претирано като като ‘Той би се съгласил, ако е бил питан, с някое изречение, което има за него стиму-
лационното значение, което ‘Там има заек’ има за нас’“ [Quine 1960: 217].
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точното указание на Куайн, би я променило ето така:

(2.3 – 1) 1-ва стъпка: „Два терма ‘F’ и ‘G’ са стимулационно синонимични като терми за 
даден говорител в момент t, ако и само ако като обстоятелствени изречения (occasion 
sentences) имат за него едно и също стимулационно значение в t“;

(2.3 – 2) 2-ра стъпка: „и той би останал съгласен, ако е съгласен изобщо с нещо, с [изре-
чението] ‘Всички F-ове са G-та и обратно’, следвайки произволен стимул, който би могъл 
да се окаже наличен в t“ [пак там].

На тази основа можем да построим дефиниция за стимулационна съвмес-
тимост, гласяща следното:

(2.3 – 3) Изречението ‘Всички F-ове са G-та и обратно’ е стимулационно съвместимо с 
множество от изречения, получени при следването на произволен стимул в момент t и с 
които даден говорител има стимулационно оправдано съгласие в този момент.

Ако с помощта на тази дефиниция модифицираме правило (А.СВВ*) на Хин-
тика от „Познание и вяра“, като вместо ‘а вярва, че р’ (в нотацията на Хинтика 
Вар) имаме ‘а е в стимулационно оправдано съгласие с р’ (което ще записваме 
SAар) и вместо ‘всичко, което знае/вярва а, е съвместимо с р’ (при Хинтика – Сар) 
– ‘всичко, с което а е в стимулационно съгласие, е стимулационно съвместимо с 
р’ (SСар), ще получим следното правило:

(2.3 – 4) Ако едно множество λ е непротиворечиво и ако ‘SAар1’∈λ, ‘SAар2’∈λ, ..., ‘SAарк’∈λ, 
‘SСаq’∈λ, тогава множеството {‘SAар1’, ‘SAар2’,..., ‘SAарк’, q} също е непротиворечиво. (срв. 
Hintikka 1962: 24)

Така модифицираното правило на Хинтика, приложено към 2-ра стъпка (2.3 
– 2) от дефиницията за стимулационна синонимия, показва, че говорителят би 
останал съгласен с изречението ‘Всички F-ове са G-та и обратно’, доколкото 
следването на произволен стимул, който би могъл да се окаже наличен в t, не би 
го довело до стимулационно оправдано съгласие с противоречиво множество от 
изречения. Поради това, ако ‘Всички F-ове са G-та и обратно’ е стимулационно 
съвместимо с всяко изречение, с което е съгласен говорителят, то може да се 
приеме като отговарящо на възможно състояние, което при актуализация не би 
довело до необходимост за говорителя да престане да бъде съгласен с което и 
да е от стимулационно приемливите за него изречения.

3. Заключителни бележки

Правилото за непротиворечивостта на множества от изречения, основани на 
стимулационна синонимия, дава насока за отправяне на следните критики към 
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схващането на Куайн за стимулите. Първо, водещата роля, която за Куайн имат 
актуалните стимули при дефинирането на стимулационна синонимия, пречи 
за осмислянето на възможна поява на стимули не като нещо дадено, а като 
свързани с определен способ за получаването им.[34] Второ, стимулационната 
синонимия като условие за превод изключва позицията на конкретен външен 
наблюдател, чието знание за множеството от изречения, с които е съгласен 
онзи, на който говорителят приписва вяра, може да се окаже ограничено само 
до дадена непротиворечива част от това множество.

Самото прикрепване обаче към неврофизиологична конституция е непри-
емливо от метафизично-интензионално гледище. В идеята за виртуализиране-
то на виртуалната импликация беше очертана възможността за превключване 
от разглеждането на конюнктивни вериги като насоченост спрямо възможна 
предметност към едно фундаментално, метафизично-интензионално знаниево 
обосноваване на всяко логическо свързване. Аналогично, преразглеждането 
на стимулите като нещо възможно по силата на знаниеви способи е ход теоре-
тификационен план отвъд обрамчването от онтологизирана неврофизиология, 
явяваща се типичен случай на „блоково мислене“.

В. ПРОПОЗИЦИОНАЛНИТЕ НАГЛАСИ И ПРОБЛЕМЪТ ЗА ТЯХНАТА 
ИСТИННОСТ В ЛОГИКАТА

1. Вярвания и интензионален изоморфизъм: Карнап [1947]

Контексти, които според § 13 на Карнаповото съчинение Значение и необхо-
димост [1947] не са нито екстензионални, нито интензионални, биха могли да се 
получат, ако при замяна на едно изречение, влизащо като подчинено в сложно 
изречение, с друго, което е L-еквивалентно на първото, се променя истинностната 
стойност, а заедно с това и интензията на цялото сложно изречение [вж. Carnap 
1956a: 53]. Като сравнява изреченията:

(1 – i) ‘Джон вярва, че D’ [пак там – [i]]

(1 – ii) ‘Джон вярва, че D’ [пак там – [ii]],

Карнап предполага възможността ‘D’ да е L-истинно изречение, за което Джон 
няма съмнение в истинността му, например ‘Скот или е човек или не е човек’, 
а ‘D’ да е също L-истинно, но такова, за чиято истинност Джон, поради своите 
„ограничени способности“, не може да даде с категоричност нито положителен, 

34 Тук проличава  ясно необходимостта от една виртуалистка постановка, според която, както беше вече 
казано, интенционираността към познавателни съдържания изобщо не е безотносителна към техния 
произход.
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нито отрицателен отговор [пак там: 54]. В такъв случай (1 – i) ще бъде истинно, 
докато (1 – ii) – неистинно. Следователно появата на ‘D’ в (1 – i) не позволява нито 
L-взаимозаменяемост, нито взаимозаменяемост с ‘D’. От друга страна, само от 
това, че ‘D’ и ‘D’ са L-истинни, следва както тяхната L-еквивалентност, така и тяхната 
еквивалентност, поради което те са освен L-взаимозаменяеми също и само вза-
имозаменяеми. Но тогава дефинициите за екстензионалност и интензионалност 
на един израз спрямо друг, изложени в §11 на същото съчинение, не са в сила за 
(1 – i), поради което Карнап заключава, че това изречение е неекстензионално:

(1 – 1) „Изразяващото вяра изречение (1 – i) [при Карнап – (i) в §13] не е нито екстензи-
онално, нито интензионално спрямо своето подчинено изречение ‘D’ “ [Carnap 1956a: 
54 – (13–4)].

Това означава, че ако заменим ‘D’ с произволно F-истинно изречение ‘D’, в 
чиято истинност е убеден Джон, отново ще е в сила (1 – 1), защото тогава двете 
подчинени изречения ‘D’ и ‘D’ няма да са дори еквивалентни, а само F-еквива-
лентни [вж. Carnap 1956a: 6, 12; деф. [1–9] и [2–11]].

От вземането на решение по въпроса дали анализираното изречение (1 – i) 
да се счита за отнасящо се към съдържанието си като към пропозиция или като 
към изречение зависи търсенето на начин за преодоляването на трудността с 
неекстензионални изречения в горния смисъл. Карнап избира второто решение, 
което в крайна сметка довежда до идеята за интензионалния изоморфизъм като 
приемлив начин за справяне с въпросната трудност. Във връзка с последното ут-
върдителният отговор на Джон следва да бъде релативизиран спрямо определен 
език, на който е съставено изречението. Тогава (1 – i) имплицира:

(1 – iii) ‘Джон е склонен към утвърдителен отговор за някое изречение в някой език, което 
е L-еквивалентно на ‘D’ [Carnap 1956a: 55 – [iii]].

Тази експликация обаче не е достатъчна с оглед на бикондиционална връзка 
между изречения (1 – i) и (1 – iii), защото участието на ‘D’ като подчинено в пър-
вото би означавало (1 – i) да се превърне в (1 – ii), което изречение е неистинно. 
Необходимо е да се въведе някаква релация, по-силна от L-еквивалентността, 
която да компенсира съдържателния дефицит в (1 – iii), и по този начин да се 
стигне по-адекватната му интерпретация. Такава релация е интензионалният 
изоморфизъм, който за двете подчинени изречения следва да се зададе чрез 
изикването ‘D’ и ‘D’ да бъдат „разбрани по един и същ начин“ в смисъл, че „те 
трябва не само да бъдат L-еквивалентни в цялост, но и да се състоят от L-еквива-
лентни части, (от които – К. Е.) и двете трябва да бъдат изградени ... по един и същ 
начин“ [пак там]. Семантичната интерпретация на (1 – iii) придобива следния вид:

(1 – iv) ‘Съществува изречение Σi в семантичната система S` такова, че (а) Σi в S` е интен-
зионално изоморфно на ‘D’ в S и (b) Джон е склонен към утвърдителен отговор за Σi като 
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изречение от S`.’[35] [пак там: 62 – (15–1)].

1.1. Ограниченията на интензионалния изоморфизъм.

Изглежда, че така проблемът с изречение (1 – ii) е разрешен: то може да е 
L-еквивалентно на (1 – i), но да се различава от него по интензионална структу-
ра. Въпреки това в решението на Карнап има „подводни камъни“, които могат 
да доведат до сериозни проблеми: тази трактовка позволява да бъдат считани 
за интензионално изоморфни две изречения от два различни естествени езика, 
поради което Карнап пренася склонността на Джон за утвърдителен отговор 
към изречение, формулирано на немски език, към интензионално изоморфния 
му английски близнак. Ако разликата в прагматичните аспекти при употребата 
на тези изречения бъде игнорирана, както се получава в този случай, то остава 
възможността за чисто семантична сравнимост между структурните компоненти 
на двата езика на основата на лексикографска подредба. Приемането на подобна 
възможност за третиране на неекстензионални контексти в смисъла на Карнап е 
следствие от приемането на тезиса за екстензионалността: емпиричните обстоя-
телства на езиково поведение са погълнати от екстензионално пълното описание 
на света в положените като интензионално сравними езикови структури.

Хипотетично може да се приеме, че два езика, които подлежат на сравнение, 
могат да бъдат моделирани като напълно идентични дървовидни структури. Ва-
риантите са два: или постулатите на значението да бъдат подредени в йерархична 
структура от „хипоними“ и „хипероними“ чрез създаването на „краен списък от 
семантични примитиви“ и така да се стигне до търсеното „речниково описание на 
езиковата ни способност, което да не зависи от знанието ни за света“ [Еко 1993: 
61], или да следваме принципа на Аристотел за създаване на пълна реципрочност 
между определяемо и определител, които „могат да се заместват взаимно във 
всеки един контекст“ [пак там: 63]. В първия случай няма как да отчетем както 
значенията на семантичните фигури, така и явлението синонимия, а по този 
начин ще се загуби основата за съпоставяне между двете дървета; „парадоксът 
на анализа“, описан от Карнап, ще остане неразрешен поради повърхностните 
съпоставяния, зад които лежат съществени семантични и прагматични различия. 
Във втория случай, ако се стигне до таксономична степен на строгост в изоморфи-
ята, би се получила такава структурна „стерилност“, при която съответствието би 
означавало „нещо“ толкова, колкото според Кл. Люис би означавало, изразено 
в неговата терминология, сравнението между два сложни израза с „универ-
сална“ или „нулева конотация“ (интензионал) без оглед на структурата им [вж. 
Carnap 1956a: 60–61]. Доколкото тук става дума за структурен анализ, при който 
изследовател изисква проверка на изречения „доколко те са семантично после-

35 Във връзка с гарантирането на понятието за интензионален изоморфизъм при поява на изрази с  ин-
дивидни променливи Карнап дефинира и интензионален изоморфизъм на матрици, при което въвежда 
семантичната система S` [вж. Carnap 1956a: 58].
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дователни, тавтологично или аналитично истинни, без да обяснява значенията 
на съставящите ги думи на някой, който не е запознат с някакво съответстващо 
състояние на света“ [Еко 1993: 67], то загубата както на референциалната им 
„яснота“, така и на семантичната им значимост следва да бъде компенсирана с 
практически указания, при което обаче би се загубила „семантичната чистота“ 
на интензионалния изоморфизъм.

Неприемливостта на този подход подсказва, че е резонно да бъдат проверени 
подходи, реабилитиращи връзката между смисъла и информацията, която дава 
запознанство със съответстващи на езикови компоненти (и техни съчетания) 
състояния на света, определими като модуси на презентация.

2. Фрегеанското решение: смисъл и модуси на презентация

Авторите на различни опити за разрешение на проблемите, свързани с 
пропозиционални нагласи (интензионални контексти) посочват за свой първо-
източник Фрегевата статия Върху смисъла и значението [1892] – съчинение, в 
което той за пръв път експлицира различието между понятията смисъл (Sinn) и 
значение (Bedeutung). Фрегевото решение се основава изключително на прин-
ципа за композиционалност. Чрез езика можем да разпознаваме значенията на 
неограничен брой нови изречения, които чуваме или конструираме за пръв път, 
така че способността ни да разбираме даден език изисква да сме способни да 
получаваме значението на едно изречение чрез значенията на отделните му части, 
които сме свързали по определен начин. Така, когато свързваме изреченията с 
познаващ, вярващ, предполагащ или притежаващ други типове нагласи субект, 
можем да отчитаме различната когнитивна значимост (смисъл) на компоненти-
те на тези изречения и така да различаваме например семантичния принос на 
различни имена, влизащи в състава им, въпреки възможността за съвпадение на 
всички останали компоненти и начина на свързването им. Ако даден познаващ 
субект знае само някои от имената на едно и също лице, то тогава две имена с 
общ референт могат да се окажат с различен семантичен принос като влизащи 
в състава на интензионално контекстуализирани спрямо този субект изречения.

Фреге поддържа становището, че изразяващите вяра изречения са корект-
ни, ако показват по какъв начин референтите на имената са репрезентирани 
(МакКей) за субекта на вярата или са модус на презентация (Залта) за дадени 
обекти. В такъв случай, при наличие на имена в пропозиция, свързана в когни-
тивна релация с даден субект, тези имена са неговия модус на презентация за 
обектите-референти на имената. В определени случаи можем да употребява-
ме две различни имена с цел да изразим два различни способа, с които някой 
репрезентира съответните индивиди (при модусите на презентация на Залта 
конкретните индивиди са репрезентирани от абстрактни индивиди), дори и в 
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действителност да става дума за един и същ индивид, репрезентиран в съответ-
ствие с двата способа. За Фреге обичайният смисъл на един израз се превръща 
в част от условията за истинност на едно изречение, в което се появява изразът, 
ако този израз е употребен в контекста на дадено убеждение. Обичайният сми-
съл и начинът на репрезентиране на един обект могат да бъдат обединени в 
дефиниция, която ги полага като идентични, чрез което може да се обясни защо 
е възможно два израза да се различават по истинностна стойност, въпреки че 
съответните им конституенти имат едни и същи референти.

Проблем възниква обаче при запазване на идентичността на обичаен смисъл 
и модус на презентация при опит да разпрострем Фрегевото решение над всички 
типове пропозиционални подчинени изречения, появяващи се в контексти на 
вярвания. При използването на демонстративи („това“, „тя“, „те“) и индексикалии 
(„аз“, „ти“, „сега“) в такива контексти е възможно да възникне двусмисленост[36]. 
Например, ако моята съпруга Светла каже, посочвайки ме:

(2 – 1) „Той ще изключи печката преди да излезе от къщи“
и някой констатира:

(2 – 2) „Светла вярва, че той ще изключи печката преди да излезе от къщи“,

употребата на „той“ от нейна страна не показва начина, по който тя репре-
зентира имания предвид индивид, т.е. мен. Още по-очевидно в направеното от 
мен изказване:

(2 – 3) „Светла вярва, че аз ще изключа печката преди да изляза“, 

моята употреба на „аз“ не говори нищо за начина, по който Светла ме ре-
презентира, а освен това нейният вид репрезентация не е ясно по какъв начин 
следва да отговаря на нещо, което би могло да се нарече смисъл на „аз“. В такъв 
случай, според проиграваната по-горе гледна точка, не може да се приписва общо 
вярване на множество субекти, защото различните начини за репрезентиране на 
индивиди няма как да бъдат отчетени от някой, който приписва това вярване в 
изказано от него твърдение. В тази връзка МакКей отбелязва, че „ако различни 
хора притежават различни модуси на репрезентация, асоциирани с едно име, 
тогава приписващият убеждение не може да поеме отговорност за различните 
модуси на репрезентация тогава, когато приписва една обща вяра“ [McKay 2000: 5].

В тази линия на интерпретиране на теорията на Фреге изискването начинът 
на даденост[37] да се отнася единствено до референти води до нееднозначност 

36 Във връзка с получаването на индексикални референти съобразно характера на контексти, в които 
са употребени, виж в текста обсъждането на теорията за скритата индексикалност на Джон Пери.

37 Във Върху смисъла и значението на Фреге изразът е „der Art des Gegebenseins“ [Фреге 2000a: 6], 
докато в [McKay 2000] изразите „a way of representing“, „mode of presentation“, „mode of representation“ 
са употребени като равнозначни. Залта говори за „modes of presentation“ както в по-широк смисъл, така 
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при случаи, в които е налице приписване на общи вярвания в нечия пропози-
ционална нагласа.[38]

3. Ръселианското решение: модуси на презентация и прагматика

В Знание по запознанство и знание по описание Ръсел дефинира релацията 
запознанство като „директна когнитивна релация“ от такъв тип, с който не се 
конституира съждение, а „презентация“; запознанството представлява „конверс“ 
на релацията, конституираща презентацията [Russell 1917: 209–210]. Ръсел обаче 
предпочита вместо „P е презентирано за S“ да се казва, че „S има запознанство с 
P“, защото се опасява от загуба на визия за субекта, а така според него може да 
се стигне или до материализъм (ако се каже, че няма субект), или до идеализъм 
(ако се каже, че представеното е част от субекта) [пак там: 210]. С това Ръсел не 
само отхвърля възможността за нееднозначност на представянето, разбирано 
като начин или способ за познание, а се отнася негативно дори към новата упо-
треба на това понятие в собствената теория на познанието.

Ръсел се отличава от Фреге както в становището относно схващането за това 
какво представлява пропозицията (под „Фрегеанска пропозиция“ се разбира 
онова, което Фреге нарича мисъл – Gedanke), така и в становището си за това 
какво представляват конституентите на пропозицията. За Фреге конституентите 
на мисълта са смисли (Sinne), докато за Ръсел пропозиционални конституенти 
могат да бъдат онова, което той нарича „терми“ (неща или концепти). В най-общ 
порядък Ръселианското становище за семантичния принос на пропозиционал-
ните конституенти е, че начините на представяне на обекти и техните свойства 
не участват в условията за истинност на приписващи вяра изказвания, а в тези 
условия се включват само въпросните свойства и обекти без каквито и да било 
техни начини на представяне. Независимо от това, че поради нечие незнание 
за две имена като имащи общ референт може да бъде игнорирано едното от 
тях от даден субект на изказване, от Ръселианска гледна точка това е въпрос на 
прагматична уместност, а не на семантична истинност. Ако начините на 

и с оглед на спецификите на неговата теория за абстрактните обекти, в която това понятие, за разлика от 
Фрегевия смисъл (Sinn), се свързва с когнитивно съдържание, което е разграничено от обективното 
съдържание [вж. Zalta 2001b: 333–357].

38  Едно крайно и в много случаи незадоволително решение на проблема със същностно интензионалните 
контексти е оставането в границите на екстензионалните логически решения. Според така наречения 
„екстензионалистки тезис“ на Рудолф Карнап, „за целите на която и да е логическа или емпирична област 
на изследване една екстензионална логическа система може да бъде конструирана; с други думи, ... за 
всяка неекстензионална система съществува екстензионална система, в която първата може да бъде 
преведена“ [Carnap 1956a: 141]. Но, съгласно проведния в т. 1 анализ, въвеждането от Карнап на поня-
тието интензионал с цел намиране на адекватно условие за взаимозаменяемост на изрази не върши 
работа в контексти, изискващи да се вземат под внимание информационни ограничения от страна на 
познаващия субект.
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представяне бъдат допуснати, то тяхната роля ще бъде единствено на индикато-
ри за подвеждащи съобщения за вяра, в които се употребява име, неприемливо 
за субекта на вярването. В още по-радикален начин на третиране на проблема 
може да се каже, че съобщенията за вяра (belief reports) не съобщават съдър-
жанието на вярата (reported beliefs), а само утвърждават съответната релация 
между субект и непълна спрямо релевантния на вярването контекст пропозиция. 
Но именно с разкриването на контекста, в който се осъществява референция на 
имена при приписване на вярвания, става видимо пренебрегването на специ-
фични субективни начини на представяне, които иначе остават скрити. Лесно 
може да бъде показана уязвимостта на Ръселианската гледна точка, ако горните 
аргументи се допълнят с предложение за анализ на следните приписвания на 
вяра [McKay 2000]:

(3 – 1) „Луис вярва, че Супермен е по-силен от Кларк Кент.“

(3 – 2) „Луис вярва, че Супермен е по-силен от Супермен.“

(3 – 3) „Луис вярва, че Кларк Кент е по-силен от Супермен.“

От тези примери се вижда, че трудно може да бъде допуснато третирането на 
(3 – 2) и (3 – 3) като само неприемливи от гледище на прагматиката модификации 
на (3 – 1) без да бъде поставен въпросът доколко е правомерно да бъдат считани 
за истинни. Разглеждането на тези аргументи дава възможност да се преосмисли 
въпросът за допускането на модуси на презентация, имащи семантичен принос 
в пропозиции и с чиято помощ е възможно понятието смисъл да се разглежда 
като субективен начин на представяне на обекти и свойства (и/или релации). 
От друга страна, като че ли независимо от субективни начини на представяне 
при всяко приписване на вяра, би могло да се утвърждава пропозиционално 
съдържание, което е в някакъв смисъл обективно и има „официален“ характер 
(вж. по-долу т. 4).

Една възможна кантианска гледна точка може да се разглежда като истори-
чески предшестваща търсенето на синтез между субективни модуси на презен-
тация, т.е. такива, които преформулират Фрегевото понятие Sinn, и обективната 
референциалност. Аз-ът като проясняване за самия себе си, като саморазбира-
не, може да се разглежда по начин, подобен на онзи, по който Кант разглежда 
представянето във вътрешното сетиво „на нас самите само както се явяваме 
на себе си“, а не „както сме сами по себе си“ [Кант 1992: 200]. Разсъдъкът създа-
ва, а не намира като пред-зададена връзката на многообразното, афицирайки 
вътрешното сетиво (времето). Така синтетичното влияние на разсъдъка върху 
това сетиво като трансцендентално действие на способността за въображение 
е основанието чрез вътрешното сетиво да „представяме нагледно себе си само 
така, както вътрешно се афицираме от самите себе си, т.е. че що се отнася до 
вътрешния наглед, ние познаваме собствения си субект само като явление, а не 
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според това, което е той сам по себе си“ [пак там: 205]. Психологическият уклон 
в това разглеждане е преодолим по линията на възхождане към условията, спря-
мо които обусловеното може в съдържателно отношение да не им съответства 
еднозначно, но е формално обвързано с идеята, регулативно приложима към 
единството на познанието. Субективните модуси на (само)представяне имат 
реален смисъл само при предпоставката на едно най-висше синтетично обек-
тивно единство на трансценденталната аперцепция. Но подходи, които третират 
начините на представяне на нещата като явления в нашите познавателни способ-
ности, променят съществено Фрегевото схващане за относителна обективност 
на смисъла, което критиците на Фреге преосмислят по начин, който исторически 
води до Кант [вж. Haaparanta 2001].

В късното Кантово съчинение Какъв е действителният напредък, който е 
направила метафизиката в Германия от времето на Лайбниц и Волф? четем 
следното:

„Все пак е необходимо да мислим такова (съзерцаване на обекти- те не според сетивността, 
а според разсъдъка), за да не приписваме формата на собствените си нагледи на всички 
същества, притежаващи способност за познание. Защото е възможно някои същества от 
този свят да могат да съзерцават същите предмети под друга форма…“ [Кант 2000: 90].

В такъв случай фигурната синтеза, чрез която създаваме връзка, може да се 
отнася към различни форми на опит, в които са дадени (реално) основанията на 
мислените като логически възможно и необходимо свързваеми или несвърз-
ваеми предикати на един субект. Защото ако в реалността е дадено нещо, на 
което са присъщи предикати, които „вкупом се мислят“ като логически свързани 
в понятието за нещото [Кант 1998: 184], то, поотделно взети, предикатите са раз-
бираеми само като отнасящи се за нещо, дадено в опита, и така при различни 
употреби на фигурната синтеза са производими различни логически форми на 
свързваемост на даденото.

4. Смесени теории: „скритата индексикалност“ на Джон Пери

Смесените теории отчитат в еднаква степен Ръселианското схващане за про-
позиционалното съдържание и начините на представяне на това съдържание във 
вярванията. Привържениците на тези теории от една страна споделят схващането 
на Фреге за неистинността на съобщения за вяра, които не представят адекватно 
начина, по който са репрезентирани обектите за субекта на вярването, а от друга 
страна се различават от него по това, че приемат Ръселианската пропозиция като 
част от съдържанието на приписваната вяра. В Теорията за скритата индекси-
калност на Джон Пери, която е частен случай на такава теория, индексикалните 
термини се разглеждат като асоциирани с модуси на презентация на обекти по 
силата на езикови конвенции. Обаче индексикалните термини привнасят към 
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официалното съдържание не модуси на презентация, а самите десигнирани от 
тях обекти, доколкото когнитивният дефицит, който носят индексикалиите, не се 
свързва с пропозиции, а с особености на изказванията и свързаната с това въз-
можност за изпълняване на скрити намерения поради когнитивното въздействие 
на тези изказвания в различни ситуации на тяхната употреба.

Рефлексивно и допълващо съдържание. Нека разгледаме следните две 
твърдения:

(4 – 1) „Аз съм компютърен специалист“ (казано от Дейвид Израел)

(4 – 2) „Дейвид е компютърен специалист“ (казано от някой, рефериращ към Дейвид 
Израел с „Дейвид“)

Пери твърди, че (4 – 1) изразява сингуларна пропозиция, която е истинна при 
положение, че с това се има предвид определен човек – Дейвид Израел, който е 
компютърен специалист. Тази пропозиция може да бъде означена като Р [Perry 
1997: 1]. Но тази пропозиция не изисква, с оглед на нейната истинност, да е на-
лице изказването на (4 – 1), при положение, че Израел не казва нищо: защото 
Р продължава да е истинна, независимо от неговото мълчание, защото той в 
действителност е компютърен специалист. Ако на мястото на индексикалния 
израз поставим собствено име, кореференциално на този израз, ще се окаже, че 
(4 – 2) изразява същата пропозиция [пак там]. Ако се търси референциалност на 
изрази от определен тип, каквито са например индексикалиите и собствените 
имена, то в твърденията, изразяващи тези пропозиции, бива привнесен по-скоро 
обектът, а не модусът на презентиране на този обект. В тази връзка Пери 
твърди следното: „тезисът, че индексикалиите и имената са референциални, по-
ражда предизвикателството да се обясни разликата в когнитивната значимост 
(significance) между твърдения като (4 – 1) и (4 – 2), които изразяват една и съща 
пропозиция“ [пак там]. С оглед на разгръщането на този проблем в определена 
методологична перспектива, Пери прави едно важно разграничение: между 
когнитивна мотивация и когнитивно въздействие:

„Проблемът за когнитивната мотивация се състои в това, че в много случаи вярванията и 
желанията, които биха могли да доведат компетентния езиков потребител (competent 
user of English) до утвърждаване на ([4] – 1), се различават онези, които биха могли да го 
доведадо утвърждаване на ([4] – 2)[39]. Проблемът за когнитивното въздействие се състои 
в това, че в много случаи вярванията и желанията, които компетентният слушател би по-
лучил (и би се очаквало да получи) от чуването на ([4] – 1), се различават от онези, които 
би получил от чуването на ([4] – 2)“ [Perry 1997: 2].

Основания за горното разграничение са лесно приводими въпреки привидна-
та несъгласуваност с предпоставката, че (4 – 1) и (4 – 2) изразяват една и съща 
пропозиция. При положение, че Дейвид Израел иска да увери някого в своите 

39 В оригинала на текста съответните номерации са (1) и (2).



-99-

от интенционалност към интензионалност•кристиян енчев

професионални умения, то не би било естествено да използва (4 – 2), а (4 – 1) 
(наричано по-нататък в текста „Случай 1“). Ако обаче иска в телефонен разговор 
да увери някого, че лицето Дейвид Израел е специалист в дадената област, рабо-
тещ еди-къде си, без да разкрива самоличността си в актуалната комуникативна 
ситуация, то той без съмнение би използвал (4 – 2), но в никакъв случай (4 – 1) 
(освен ако е езиково некомпетентен в горния смисъл) (аналогично: „Случай 2“). 
Същественото и в двата случая е това, че изборът на Дейвид между възможност 
(4 – 1) и възможност (4 – 2) не е продиктуван от онтологични съображения, а от 
съображения за ефекта, който той цели да постигне върху даден интерло-
кутор – онова, което беше наречено по-горе когнитивно въздействие.

Основната теза на Пери в разглеждания текст е, че разбирането на разликата 
в когнитивната значимост между (4 – 1) и (4 – 2) изисква „признаването на някол-
ко различни типа съдържание“ (пак там: 3). Пери разграничава рефлексивно и 
допълващо съдържание (incremental content), като само първото е релевантно на 
когнитивната значимост. Пренасянето на когнитивната значимост върху имената 
може да стане според Пери така, че те да останат разграничени от индексика-
лиите. Това би изисквало да бъде показано как е приложима рефлексивността 
върху изрази, които не са индексикални.

Можем да построим пропозицията Q, която да даде условията за истинност 
не на пропозицията, изразена от изказване (4 – 1), а на разбраното от езиково 
компетентен слушател при чуването на същото. Познанието, получено от такъв 
слушател, притежава следното условие за истинност: „Това изказване е истинно, 
ако и само ако неговият говорител е компютърен специалист“ [Perry 1997: 3]. 
Пери построява Q по следния начин:

„(А) обхваща повечето от онова, което компетентният езиков говорител [competent 
English speaker] знае за думата „Аз“:

• (А) Употребата от А на u с „Аз“ десигнира x, ако и само ако x е говорителят на u. От 
това се вижда, че ([4] – 1) ще бъде истина, ако и само ако:

• Q: Съществува някое x такова, че i) x произнася ([4] – 1); ii) x е компютърен специа-
лист“ [пак там].

Условията за истинност, определени от Q, са такива, че слушателят ги асоциира 
с (4 – 1); според констатацията на Пери, те са рефлексивни дотолкова, доколкото 
Q се отнася до самото (4 – 1). Обаче, позицията на слушателя е такава, че той 
изпитва, така да се каже, когнитивен дефицит: само от чуването на (4 – 1) не 
може да се стигне до пълните условия за истинност на (4 – 1), защото това не е 
достатъчно с оглед на въпроса: „Кой всъщност е говорителят?“. Необходима 
е информация, която може да бъде осигурена само чрез допълващо условие за 
истинност. Според това условие, ако Израел е този, който произнася u, допълни-
телната информация, която се изисква за истинността на u е, че Израел трябва 
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да бъде компютърен специалист. Това всъщност е пропозицията P, изразявана 
както от (4 – 1), така и от (4 – 2); тази пропозиция е взетото предвид от говори-
теля. Пери нарича всяко взето предвид от авторите на изказвания „официално 
съдържание“ (official content) [пак там].

Както по-горе беше отбелязано, за Пери разликата в избора на „Случай 1“ 
или „Случай 2“ се състои в планирано въздействие върху слушателя, при това 
въпросът е кой от двата модуса на презентация, каквито се явяват (4 – 1) и (4 – 2) 
като предмет на избор в тези случаи, да бъде асоцииран с вярването на слуша-
теля, че Дейвид Израел е компютърен специалист, така че да е налице успешно 
осъществяване на планираното намерение от страна на говорителя, в случая 
Израел.

За тази цел е особено важно разграничението, прокарвано от Пери, между 
рефлексивно и официално съдържание. Последното е едно и също, както вече 
беше казано, в изказвания (4 – 1) и (4 – 2). Следователно официалното съдържание 
по никакъв начин не може да помогне за осъществяването на планирани наме-
рения в горния смисъл. По друг начин стоят нещата с рефлексивното съдържание 
– пропозицията Q. С нейна помощ е построимо задоволително обяснение на 
различния избор между (4 – 1) и (4 – 2) в Случай 1 и Случай 2 от страна на Израел.

Едно доста сериозно възражение към тази постановка, промислено и описа-
но от самия Пери [пак там: 4], се състои в следното. Ако вземем под внимание 
различното когнитивно въздействие на (4 – 1) и (4 – 2), то тогава първото също 
може да има различни модуси на презентация в зависимост от параметрите на 
ситуацията, в които е направено изказването (например: яснота или неяснота 
на говора, наличие или неналичие на ехо, разстояние между говорителя и слу-
шателя и др.). От друга страна, може да се счита, че Q съдържа по-скоро (4 – 1) 
като своя конституента, отколкото негов модус на презентация; в такъв 
случай не е възможно да се отчете разлика в когнитивното въздействие, ако сме 
игнорирали ролята на Q като рефлексивно съдържание на (4 – 1).

Решението на Пери, обезсилващо горния аргумент, изисква осмислянето 
на Q като рефлексивно съдържание на (4 – 1), но не и на (4 – 2) в съответствие с 
планирани намерения за успешното осъществяване на когнитивно въздействие. 
Проблемът е как едно изказване, имащо различно когнитивно въздействие в 
зависимост от параметрите на ситуациите, при които то се осъществява, е въз-
можно да бъде успешно осъществено в условията на процедурна прозрачност 
с оглед на намеренията на неговия автор. Според Пери преодоляването на този 
проблем се състои в построяването на различни изказвания, имащи като свое 
съдържание Q, по следния начин:

• “α ‘Съществува някое x такова, че i) x е произнасящият това изказване и ii) x е ком-
пютърен специалист’, където ‘това изказване’ реферира към [4] – 1).

• β ‘Съществува някое x такова, че i) x произнася ([4] – 1) и ii) x е компютърен специа-
лист’ (пак там: 5).
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Ако „това изказване“ в α може да представлява различни модуси на пре-
зентация на (4 – 1), следва да знаем как успешно да осъществяваме желано 
когнитивно въздействие върху различни слушатели, т.е. да имаме контрол върху 
многообразието от емпирични и психологически особености на ситуацията, в коя-
то осъществяваме въздействието. С оглед на това следва да отчетен въпросните 
особености по ясен и еднозначен начин в съответните им условия за истинност 
на изказванията. Пери смята, че се е справил с решението на тази задача.

Пери определя два вида дистинкции в термина десигнация. Едната, която е 
между рефериране и описване, е по отношение на приноса, който даден терм 
има към официалното съдържание на твърдението като негова част; другата – 
между денотиране и именуване – е по отношение на типа езикови конвенции, 
асоциирани с терми от различни видове:

• “Термите реферират, ако привнасят (contribute) по-скоро обекта, който десигнират, 
отколкото някакъв негов модус на презентация, към официалното съдържание, така че 
техните официални съдържания са сингуларни пропозиции относно десигнираните обекти.

• Термите описват, ако привнасят модус на презентация, условие за обекти, които те 
инкорпорират.

• Термите денотират, ако конвенциите на езика асоциират с тях модуси на презентация, 
условия за десигнираните обекти.

• Термите именуват, (...) ако конвенциите, осигуряващи им десигнация, директно ги 
асоциират по-скоро с обекти, отколкото с условия за обекти“ [пак там: 6].

Пери представя тези особености, прилагайки ги към видовете терми, по след-
ния начин: собствените имена именуват и реферират, индексикалиите денотират 
и реферират, дескрипциите денотират и описват [пак там].

Случаят с индексикалиите е интересен: те денотират, но и реферират, което 
ще рече, че с даден индексикален терм биват асоциирани, по силата на езикови 
конвенции, модуси на презентация на обекти, но това не е пречка същите терми 
да привнасят към официалното съдържание самите десигнирани от тях обекти. 
Имената, за разлика от индексикалиите, привнасят към официалното съдържа-
ние десигнираните обекти, но при установяването на разрешаваща конвенция 
за десигнативната употреба на името. Имената се различават от индексикалиите 
и по това, че притежават нееднозначност, която може контекстуално да бъде 
елиминирана и в крайна сметка да се стигне до онова значение, което би се при-
ело като релевантно. Значението на изрази, съдържащи индексикалии вместо 
собствени имена, детерминира контекстуално специфицираната взаимовръзка 
на израза с определен говорител, отправящ изказване към определен слушател, 
в определено време, и т.н. Различният начин, по който функционират имената, 
се проявява в това, че дадени езикови конвенции стесняват сигнификативния 
им обхват до степен, удовлетворяваща планирани сигнификативни намерения, 
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при това без различните имена да са в специфични взаимовръзки чрез техните 
значения с даден автор на изказване, което е същностно положение при ин-
дексикалиите [пак там: 7]. Ролята на езиковите конвенции относно съдържащи 
имена твърдения е необходима за достигането до официалното съдържание, 
взето предвид от някого, чрез построяването на рефлексивни условия за истин-
ност на такива твърдения.

За да се изясни как може да стане такова построяване, нека разгледаме 
следния пример. Върху стената на сграда забелязваме следния графит g: „Петър 
се занимава с уеб дизайн“. Нямаме, да речем, никакво понятие за официалното 
съдържание, взето предвид от автора на този графит. Въпреки това, съгласно 
Пери, можем да определим неговото условие за истинност, което е рефлексивно 
и се състои в следната пропозиция:

R: Съществува някое лице x и конвенция C такава, че

i) C е експлоатирана от g;

ii) C разрешава на някого да десигнира x с „Петър“;

iii) x се занимава с уеб дизайн [срв. пак там: 8].

В означения от Пери като Случай 2 се оказва решаваща ролята на ограниче-
ното познание от страна на слушателя, което се дължи на непълното схващане 
на значението на твърдение (4 – 2) по отношение на името – Дейвид Израел. 
Ограничението се състои в схващането на името като асоциирано с определен 
модус на презентация на Дейвид по силата на определен чрез конвенция начин 
на употребата му. Слушателят не научава всичко за лицето Дейвид – най-вече 
остава скрит модусът му на презентация като „лицето, с което някой има връзка 
в даден момент t по телефона“ спрямо актуалния слушател.[40]

И така, в горния случай знанието на слушателя е частично в следния смисъл: 
„той не познава конвенцията като една конвенция за извикване на определен 
човек по име, но само като конвенцията, управляваща определена употреба на 
името“ [пак там: 9]. Пример, за който Пери посочва условието за истинност, е 
изказването, обозначено от него с h, „Дейвид Израел работи в SRI“. Нека заедно 
с Пери предположим, че онзи, който го чува, не знае нищо за Дейвид, освен 
конвенцията, асоциирана с „работи в SRI“, и типа конвенция, асоциирана с упо-
требата на името „Дейвид Израел“. Тогава слушателят знае, че h е истинно, ако 
и само ако:

„S: съществува някое лице x и конвенция C такава, че

40 За Пери индексикалността (в случая свързана с израза „в даден момент“), като че ли винаги – 
експлицитно или имплицитно – присъства в контекстуалното определяне на сигнификацията на имената; 
това неизменно изисква отчитане на времевата и/или пространствената локация на десигнираните 
обекти.
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i) C е експлоатирана от h;

ii) C разрешава на някого да десигнира x с „Дейвид“;

iii) x работи в SRI“ [пак там].

Нека допуснем, че бюрократът, който говори с Дейвид Израел по телефона 
(както е в оригиналното описание на „Случай 2“), е такъв, че вторият не иска да се 
разкрива пред събеседника си дотолкова, доколкото да стане ясно на отсрещната 
страна, че той именно е търсеният специалист. Тогава на въпроса на бюрократа 
„С какво точно се занимава Израел?“ Дейвид удовлетворява една специална 
комбинация, състояща се от неговото желание да скрие информацията, че той 
е на телефона, и вярването на бюрократа относно останалата получена инфор-
мация, с изказване (4 – 2): „Дейвид Израел е компютърен специалист“. Отново, 
следвайки Пери, можем да определим рефлексивните условия за истинност на 
това изказване със следната пропозиция:

„Т: съществува някакво лице x и конвенция C такава, че

i) C е експлоатирана от (III.4.2);

ii) C разрешава на някого да десигнира x с „Дейвид“;

iii) x е компютърен специалист“ [пак там].

По този начин планът на Дейвид е осъществен с оглед на допускането, че ком-
петентен говорител се обръща към компетентен слушател и така е осъществено 
еднозначно съответствие между когнитивна мотивация и когнитивно въздействие. 
Рефлексивността на условията за истинност на изказвания, съдържащи собствени 
имена, се основава на езиковата компетентност по отношение на определени 
езикови конвенции. Но освен рефлексивното е налице и допълнително съдър-
жание, което е важно при търсенето на една когнитивна теория за езика.

Тъй като дистинкцията рефлексивно съдържание – допълнително съдържа-
ние, както смята Пери, е прекалено опростена, то по някакъв начин следва да 
бъде създадена концептуална гъвкавост. Вместо простия въпрос за условията за 
истинност на едно изказване, следва да попитаме следното: „При условие, че 
изказването u притежава характеристиките C1...Cn, какво още е необходимо, за 
да бъде то истинно?“ [пак там: 10]. Въпросните характеристики определят какво 
е дадено, а от даденото зависи какво допълнително съдържание е необходимо 
да се вземе под внимание в когнитивно релативизираните условия за истинност 
на изказването. Ако характеризираме „Случай 1“ с това, че „гостуващият лектор 
чува думите „Аз съм компютърен специалист“, но не е сигурен кой точно от хо-
рата срещу него ги казва“, на основата на този факт условието за истинност на 
(4 – 1) ще бъде: „(4 – 1) е истинно, ако и само ако съществува някой в групата, 
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който изговаря (4 – 1), същевременно е компютърен специалист“ [пак там]. Но 
как разбираме последното? Можем да превърнем този въпрос в трансценден-
тален: при какви условия е възможно предикатното утвърждаване, направено 
в пропозицията?

Нека се върнем малко назад. Преди лекторът в залата да чуе изказването „Аз 
съм компютърен специалист“ той би могъл да познава Дейвид и да го мисли като 
упражняващ друга професия. Но ако за лектора е предпредикатно очевидно, че 
всеки, който се осмелява да разглобява компютър, е компютърен специалист, а 
преди малко някой, който прилича на Дейвид, е влязъл в залата и се е навел пред 
бюро с компютър, би могло да изглежда, че Дейвид е пред бюрото и поправя 
компютъра. Така лекторът първоначално би могъл да идентифицира предпреди-
катно наведения пред бюрото като компютърен специалист, но приближавайки 
се, да види, че това всъщност не е Дейвид, а друг човек, който почиства праха 
върху и под бюрото и така по практико-логически модус толенс да го идентифи-
цира негативно като не-компютърен-специалист и вследствие на самоформиране 
позитивно да го идентифицира като чистача. Така, съгласно Деян Деянов, чрез 
мимезис, чрез „формиране в себе си такива предпредикатни очевидности, ... чрез 
които заявилата за неподатливостта си материя все пак да се поддаде“ [Деянов 
2006: 10], лекторът може да изведе по практико-логически път, че този, който е 
извикал „Аз съм компютърен специалист“, не е наведеният пред бюрото човек. 
Но нито предпредикатното отрицание, нито предпредикатното утвърждение 
могат да станат съставна част от „логическата логика“, експлицираща теорията 
на Пери. За целта е необходима практико-логическа експликация, чрез която да 
се обясни как е възможен практически извод като току-що направения. Като опит 
за подобна експликация предлагам рефлексивните пропозиции, например S и 
T, да бъдат модифицирани по следния начин:

S’: съществува някое лице x и конвенция C такава, че

(1) C е експлоатирана от h;

(2) C разрешава десигнирането на x с „Дейвид“;

(3) x е мислен като някой, който работи в SRI

Т’: съществува някакво лице x и конвенция C такава, че

• C е експлоатирана от (2);

• C разрешава десигнирането на x с „Дейвид“;

• x е мислен като компютърен специалист.

В духа на един некласически трансцендентален подход може да се каже 
още следното. Мисленето-като, преминало през херменевтичната спирала на 
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разбирането, се основава на изработването на предпредикатни очевидности, с 
които се достига до едно ново „онтологично съучастие“ между хабитус и поле 
(Бурдийо). Въпросното съучастие като такова означава „да правиш неща с думи 
без изобщо да ги изговаряш“; то е „социалното условие за възможност на прак-
тическата логика“ [Бурдийо 1997: 130; Деянов 2006: 6, 12]. С това направеният 
по-горе практически извод става трансцендентално обоснован: рефлексивните 
пропозиции биват допълнени с пред-предикатни условия за възможност, като 
по този начин въвличаме в играта пред-предикатността на самото мислене.

4.1. Критични бележки към теорията за скритата индексикалност

За теоретиците на скритата индексикалност модусите на презентация пред-
ставляват само начини на приемане на пропозиции в контексти на вярвания. 
Тези начини могат да дадат различна семантична стойност на съобщения за 
вяра не поради пропозицията, която въпреки различните начини на приемане-
то Ј е една и съща, а поради когнитивния дефицит и възможността за неговото 
допълване със съдържание в различни контексти. Така се оказва, че начините на 
характеризиране на нечия вяра са нещо различно от специфичното Ј съдържание. 
Проблемът е как при два различни модуса на презентация за един индивид, за 
който двама души вярват, че притежава определени черти, може да се говори за 
общата им вяра независимо от различието при представянето на този индивид 
за всеки един от тях. Най-общо казано, при тази теория остава неясно как се 
стига до начина, по който субектът на вярването репрезентира даден индивид, 
принадлежащ към приписваното съдържание, след като този модус на презен-
тация не е част от съдържанието на направеното съобщение за вяра [вж. McKay 
2000: 11; Bach 1997: 4–5]. Според дескриптивистката гледна точка на Кент Бах 
това изисква да се отхвърли „спецификационното предположение“ (Specification 
Assumption) – предположението, че съобщенията за вяра специфицират пропози-
ционално съдържание. Както ще се види, въпреки че решението на Бах показва 
невъзможността за пълно характеризиране на обстоятелствата, при които едно 
съобщение за вяра е истинно, намеренията на автора са да провокира търсенето 
на семантични същности, по-фино структурирани от онези, които само непълно 
характеризират съдържанието на вярата. Теорията на абстрактните обекти 
на Едуард Залта, особено във връзка с приложението Ј към Теорията за претен-
циите, показва едно от възможните композиционално-семантични решения на 
проблема, поставен от Бах.
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5. Отхвърлянето на „спецификационното предположение“ във 
Фрегеанските, Ръселианските и производни на тях решения.

Според дефиницията на Кент Бах спецификационното предположение се 
състои в следното: едно съобщение за вяра от вида: „А вярва, че р“ се счита за 
истинно, ако р влиза in re в множеството от неща, в които вярва А. Проблемите, 
които произтичат от това предположение, могат да бъдат илюстрирани с логи-
чески интерпретираната главоблъсканица, известна като „Случаят Падерюски“.

Въпросният случай, съгласно Бах, е следният. Имаме две твърдения:

(5 – 1) „Питър вярва, че Падерюски притежава музикален талант.“

(5 – 2) „Питър не вярва, че Падерюски притежава музикален талант“ [Bach 1997].

Ако не бъде отхвърлено спецификационното предположение, ще се окаже, 
че Питър си противоречи като вярва и не вярва в едно и също нещо, поради 
което трябва да се приеме, че той просто не знае, че става дума за едно и също 
лице, което той в различни познавателни ситуации възприема по два различни 
и несвързваеми с общ референт начини на представяне. Решението на Бах се 
състои в отхвърляне на въпросното предположение, поради което (5 – 1) и (5 – 2) 
не изразяват релационни пропозиции, в които подчинените изречения влизат 
като конституенти. Ако последните са пропозиции, то тогава те не са това, в което 
Питър вярва, защото „онова, в което вярва, е нещо, което изисква истината на 
тази пропозиция, но тази пропозиция не е онова, в което той вярва“ [пак там]. 
Трудността се състои в отговора на въпроса какво представлява онова, поради 
което (5 – 1) и (5 – 2) могат да се считат за истинни. Все по-прецизното определя-
не на ситуацията, спрямо която става характеризирането в (5 – 1), дава следните 
примерни междинни резултати: 

(5 – 1а) Питър вярва, че Падерюски като пианист притежава му- зикален талант.

(5 – 1b) Питър вярва, че Падерюски като класически пианист притежава музикален талант.

(5 – 1c) Питър вярва, че Падерюски като класически пианист, изпълнител на Рахманинов 
притежава музикален талант.

От това можем да получим ясна представа за следните възможности, показ-
ващи ролята, която могат да играят скрити характеризации:

(А) Въпреки (5 – 1а) Питър може да не вярва, че Падерюски като пианист притежава 
музикален талант в ситуация, в която скритата характеризация е като джаз пианист 
(какъвто да речем той не е);

(B) Въпреки (5 – 1b) Питър може да не вярва, че Падерюски като класически пианист 
притежава музикален талант в ситуация, в която скритата характеризация е като класи-
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чески пианист, изпълнител на Моцарт (ако той не обича да свири Моцарт и го прави 
само в неофициална обстановка);

(С) Въпреки (5 – 1с) Питър може да не вярва, че Падерюски като класически пианист, 
изпълнител на Рахманинов притежава музикален талант в ситуация, в която скритата 
характеризация е като класически пианист, изпълнител на Рахманинов в този-и-този 
концерт (когато да речем Падерюски не е свирил особено виртуозно).

За да не останем само с констатацията, че подчинените изречения не само 
„просто характеризират съдържанията на вярванията, а че „те са постоянно 
неспособни за пълно специфициране“ на тези съдържания [пак там], трябва да 
определим ясно ситуации, за които характеризирането постига в достатъчна сте-
пен спецификата на въпросните съдържания и така преодолява непрозрачността 
на интензионалните контексти, но така, че това да е гарантирано и с оглед на 
логико-епистемологичната норма за ясно и отчетливо познание.

Идеята за фино структурирани семантични същности, съчетана с по-строго 
дефиниране на ситуации или фабули (stories) в разработения от Залта „среден 
път“ между неговата Теория за абстрактните обекти и Теорията за претен-
циите, изглежда (поне от аналитично-екстензионално гледище) приемливо 
решение на поставения, но нерешен от Бах проблем за експлицирането на въ-
просната съдържателна специфика. Третирането на контексти, в които фигурират 
вярвания, в теорията на Едуард Залта е амбивалентно: възможни са вярвания de 
re и вярвания de dicto. В класификацията на Маккей теорията на Залта, поради 
двойственото третиране на вярванията, спада към така наречените теории за 
амбивалентността.

6. Амбивалентност на вярванията: Залта vs. Маккей

В Теориите за амбивалентността интензионалният глагол вярвам (или: 
познавам, смятам, предполагам и др.), от една страна, се използва за връзка 
на субекта на вярването с модуси на презентация на света („Фрегеански пропо-
зиции“), а от друга – със състояния на света („Ръселиански пропозиции“), имащи 
за конституенти индивиди, свойства и релации. Двойният (възможен) прочит на 
вярванията в теорията на Залта може да се разясни със следния пример[41]:

(6 – 1) „Луис вярва, че Руди Санчес е по-висок от Супермен.“

Залта предлага следните два прочита на това твърдение:

(6 – 1a) Believes(l, that-T(rs, s)) de re

41 В анализа, който следва по-нататък, се придържам плътно към разяснението на случая, което получих 
по електронна поща от Залта на 14 May 2003 г.
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(6 – 1b) Believes(l, that-T*(rs*, s*)) de dicto

където „rs“ изразява Rudy Sanchez, „s“ – Супермен, „T*“ изразява смисъла на 
предиката „по-висок от“ за Луис, „rs*“ изразява смисъла на терма „Руди Санчес“ 
за Луис, „s*“ изразява смисъла на терма „Супермен“ за Луис и „Believes“ изра-
зява релацията между Луис и пропозицията. В de dicto прочита „Вярването, че 
Руди Санчес е по-висок от Супермен“ свързва Луис с пропозиция, която има за 
свои конституенти абстрактни обекти. Замяната на обичайни обекти (индивиди 
и релации) с абстрактни индивиди и релации в една пропозиция не променя 
нейната структура. Нека сега разгледаме още едно твърдение:

(III.6 – 2) „Луис вярва, че Руди Санчес не е по-висок от Супермен.“

Залта аналогично предлага и за това твърдение два различни възможни 
прочита:

(6 – 2a) Believes(l, that-Not-T(rs, s)) de re

(6 – 2b) Believes(l, that-Not-T*(rs*, s*)) de dicto.

Според анализа на Залта, „[а]ко приемем (6 – 1a) и (6 – 2a) за правилни про-
чити на ситуацията, тогава Луис си противоречи. Обаче, ако (6 – 1b) и (6 – 2b) се 
приемат за правилни прочити на ситуацията, тогава Луис не изпада в противо-
речие, но, ако искаме да разглеждаме само случаи, в които тя „вярва истинно“, 
трябва да направим селекция в полза само на онези вярвания, които не съдър-
жат модуси на презентация („Фрегеански пропозиции“), а състояния на нещата 
(„Ръселиански пропозиции“)“ [цит. по писмото].

Томас Маккей решително възразява срещу този прочит. Причината за неговото 
несъгласие може да се може да се илюстрира със следния даден от него пример:

(6 – 4) „Луис вярва, че Руди Санчес не е по-висок от Кларк Кент.“

В (6 – 1) и (6 – 4) името „Руди Санчес“, според Маккей, не изразява модус на 
презентация на това лице, а изразява самия него, докато имената „Супермен“ и 
„Кларк Кент“ изразяват различни модуси на презентация за един и същ индивид. 
Ръселианската гледна точка на автора изобщо относно амбивалентното третиране 
на вярвания се изразява в следното:

„Това изобщо не може да бъде амбивалентност, локализирана в глагола „вярвам“. Нашата 
интуиция поддържа идеята, че съществуват два различни вида употреба на сингуларни 
терми (de re и de dicto) в приписването на вяра, но това не разделя приписването на вяра 
на de re и de dicto, защото имената, използвани по различни начини, могат да се появят 
в една единствена атрибуция“ [McKay 2000: 15].
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Маккей използва аналогична аргументация в своя анализ на твърдения (6 – 
1) и (6 – 2):

„Няма същностна разлика [на случая Падерюски] от случая Супермен. Когато казваме 

‘Питър вярва, че Падерюски притежава музикален талант’,

‘Питър вярва, че Падерюски не притежава музикален талант’ то и двете приписвания са 
правилни. Питър притежава вярвания с противоречиво съдържание. Разбира се, защо-
то Питър репрезентира по повече от един начин Падерюски и няма как да свърже тези 
репрезентации, той не разполага с налични ресурси за откриване на противоречивостта. 
(Фактът, че и двете Питърови репрезентации на Падерюски са асоциирани с името „Па-
дерюски“, не променя нищо, доколкото съществуват други неща, които диференцират 
репрезентациите).“[42]

Нека предположим, че разполагаме с теория, в която дори след получаването 
на информация от страна на Питър, че двете репрезентации имат общ референт, 
той продължава да поддържа и двете твърдения. Тогава би следвало тази теория 
да е способна да дефинира различни ситуации така, че последните да могат да 
съдържат определени обекти, спрямо които са дефинируеми абстрактни обекти 
със статут на образци, които са носители на определени характеристики. Специ-
фикационното предположение може се осмисли в теорията на Залта заедно с 
проблемите, които то създава при определянето на модуси на презентация, които 
са в собствения (непрозрачен) контекст на субекта на вярата [вж. Zalta 2001b: 
22–26]. Релативизацията на теорията на Залта спрямо теорията за претенциите 
дава възможност за преодоляване на този проблем, поне доколкото дефинира-
нето на ситуации може да стане по логически прозрачен начин.

7. Метафизично-интензионална интерпретация на фабулите от теорията 
за претенциите

Залта дефинира възможен свят като пълно и непротиворечиво множество 
от пропозиции, ситуация – като множество от пропозиции, за което е възмож-
но да е непълно и/или противоречиво, фабула (story) – като типично непълна 
ситуация, която може и да е противоречива. Съгласно теорията за претенциите 
създаването на фабула е свързано с произвеждането на знаци, звуци или друг тип 
репрезентации, които служат за основания или подпорки (props), принуждаващи 
техния получател (читател или слушател) да си представи определени пропозиции. 
Така една фабула може да се дефинира като абстрактен обект, представляващ 
ситуацията, създадена от конкретен обект, която е индивидуализирана чрез 
кодираните от нея пропозиционални свойства [вж. Zalta 2000: 7–8]. Истинност-
та на една пропозиция в дадена фабула се определя чрез пропозиционалното 

42 Цитатът е от електронно писмо на Маккей до мен от 11 юни 2003.
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свойство фикционалност: една пропозиция е „фикционална“, ако и само ако е 
истинна в дадена фабула. Според дефиницията на Залта, една подпорка при-
надлежи на някаква фабула тогава и само тогава, когато, ако си представяме като 
истинна произволна пропозиция по принуда на тази подпорка, то пропозицията 
е истинна в тази фабула. Или: някой е авторът на дадена фабула, ако съществува 
произведена от него подпорка за тази фабула [пак там: 10].

В [Zalta 2000: 13–14] са въведени рекурсивно следните дефи- ниции:

(1) „x е характер от s =dfсъществува някакво свойство F такова, че пропозицията, че x 
екземплифицира F, е истинна в s“ [формално: „Character (x, s) =df∃F (s╞ Fx)“]

(2) „x възниква в s =dfx е абстрактен обект, който е характер от s и не е характер от никоя 
предишна фабула“ [формално: „Originates (x, s)=df A!x & Character (x, s) &∀y∀z∀s’((Azs’ 
< Ays) → ¬Character (x, s’))“]

(3) „x е фикционален характер =dfx е характер и x възниква в дадена фабула“ [формално: 
„FictionalCharacter (x) =df Character (x) & ∃s(Originates(x, s))“]

(4) Пропозицията F(x) е фикционална =df съществува фабула, в която възниква x и е такава, 
че в нея е истинно F(x) [формално: „Fictional-F(x) =df∃s∃x[Story(s) & Originates (x, s) & s╞ 
Fx]“].

Принципът за компрехензията относно характери, взети като абстрактни 
обекти, важи само когато характерът е фикционален, т.е. когато възниква за пръв 
път в дадена фабула. Това се изразява в следната аксиома:

(5) „Ако характер x възникне във фабула s, x е (идентично с) абстрактния обект, който 
кодира единствено и само свойствата F така, че в съответствие с s, x екземплифицира F“ 
[формално: „Originates (x, s) → x = ιy[A!y & ∀F(yF ≡ s ╞ Fx)]“] [пак там: 15].

Тук е мястото обаче да се направи едно уточнение във връзка с абстрактните 
обекти, които, съгласно обектната теория на Залта, са способни да обективират 
когнитивни съдържания. Според принципа за компрехензията, абстрактните 
обекти от даден тип могат да кодират същите свойства, които обичайните (реал-
ни) обекти от същия тип екземплифицират. Съгласно това абстрактните свойства 
могат да кодират свойствата, когнитивно репрезентиращи обичайни свойства, а 
абстрактните релации – свойствата, когнитивно репрезентиращи обичайни ре-
лации. По този начин модусите на презентация на структурните компоненти на 
приетия за реален свят могат да бъдат интерпретирани като абстрактни обекти. 
Обаче за Залта това, че абстрактните обекти „репрезентират“ реални обекти, не 
означава да се каже, че първите се намират „в главата“ на познаващия субект. 
По-скоро абстрактните обекти биват употребявани така, че да „класифицират 
онова, което е в главата“, т.е. „да обективират когнитивното съдържание на мен-
тални знаци (mental tokens)“ [Zalta 2001b: 12]. Менталните знаци не са нищо 
друго, освен лишени от собствено съдържание носители на схващането на обект 
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или свойство, нещо като „колче“, за което се „връзват“ свойства, постъпващи в 
даден когнитивен апарат. Ако за даден реален индивид d в когнитивния апарат 
на възприемащия субект x постъпват някакви точно определени свойства, кои-
то се явяват когнитивното съдържание, обективирано от съответстващия на d 
ментален знак ‘d’ като негов ментален символ, то срещата на x с някои обектни 
свойства вместо с други „зависи от ситуацията, в която x отчита d, от това колко е 
внимателен x и от неговия капацитет за наблюдение и отграничаване“ [пак там: 
12–13]. Вижда се, че Залта определя когнитивната ситуация психологистично, 
поради което самото езиково изразимо условие за обектни свойства в схемата на 
компрехензията, от което зависи дефинирането на абстрактни обекти, се оказва 
разделител между семантиката на езика като прикована за света и прагматиката 
като нещо „външно“ и логически неопределимо.

В Метафизиката на интенционалността на Залта нещата в света се вземат 
като напълно инвентаризируеми, всички техни качества са обхванати в наглед и 
което и да е свойство, предицирано като нещо общо за множество предмети, се 
взема като реално и в еднаква степен присъстващо във всеки един предмет от 
това множество. Затова онези от начините на представяне, смятани за „погрешна 
информация“, изискват, за да бъдат разграничени от „правилните“, предпоста-
вянето на един ред на реалността, във функционална зависимост от който са 
абстрактните обекти. Така критерият за разграничаване на „правилните“ от „не-
правилните“ репрезентации се състои в съответствието (респ. несъответствието) 
между семантика и онтология.

Ако обаче удържането на вниманието по посока на даден предмет и по-специ-
ално посредством дадено негово свойство (или група свойства) се интерпретира 
като отвличане на въпросното свойство от множеството на свойствата само на 
този предмет, то така последният бива определен като „субект на възможно 
свързване“ и „мислен във връзка с ...“ [Денков 1994: 207]. Едно нещо, мислено 
като еди-какво си, вече е взето като формално свързваемо с абстрахиращо-оф-
ормящи актове на съзнанието. Като отношение в „ето-тази-насоченост“ между 
съзнанието и нещото, сами по себе си непрозрачни, „явеното и абстрахирано“ 
нещо-за-нас се подчинява на една необходимост, която обаче „е винаги фор-
мална и затова – абстрактна, смислена при отказ от една възможност“ – съдър-
жанието [пак там: 207–209]. Така начините на представяне на едно нещо не са 
съдържателно предопределени, а смисълът е интенционален и абстрахиращ, 
доколкото става дума за „удържане по форма, към която могат да се отнесат 
и други неща“ [пак там: 211]. Според същата гледна точка да схващаме един 
оформящ смисъл израз означава езиковата изразимост на свойства на даден 
предмет да е зависима единствено от оформящата нагласа, а не от каквото и да 
било съдържание, което предварително сме сметнали за реално. „Оформяща 
нагласа“ не означава психичен статус на когнитивен субект в дадена ситуация, 
както е при Залта, а онези актове, с които мислим индивиди като принадлежащи 
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към едно понятие по силата на удържàната форма. Това позволява поставянето 
на едно и също съждение в различни форми, на които съответства различна 
абстрахираща насоченост.

Фабулите от Теорията за претенциите могат да бъдат разглеждани като 
обхванати интенционално от форми с определена абстрахираща насоченост. 
Ако се опитаме да виртуализираме метафизически тази тяхна интерпретация, 
следва да се допълни, че тези форми е възможно да бъдат представени „като 
регионализирани априорни знания, които могат да се отнесат към строго фикси-
рани предметни области“ [Канавров 2003: 285]. Няма конструктивно ограниче-
ние спрямо създаването на фабули; доколкото могат да бъдат интерпретирани 
като предметни области, към които се отнасят критическите онтологии съгласно 
развиваната от Канавров Виртуалистка метафизика на познанието, а послед-
ните са „винаги в множествено число“ и „техният брой и специфика се опреде-
лят единствено от възможността за знаниево типологизиране на предметното 
многообразие“ [пак там]. По този начин, вместо да преинтерпретираме заедно 
със Залта инстанциирането на компрехензионния принцип за абстрактни обекти 
„като утвърждаване на съществуването на естествени образци от свойства“ [Zalta 
2000: 26], можем метафизичноинтензионално да обосновем прехода от чисти 
познавателни форми към „типологически разчленения възможен опит“ [Канавров 
2003: 287] на образци от свойства, фиксирани в релационирането на фабулите 
спрямо регионални онтологии (или трансцендентални логики). По този начин се 
осъществява и преход от интенционалност към интензионалност: априорното 
синтезиране, осъществявано от една „съдържателна трансцендентална логика“ 
в едно съждение на субект и чисто понятие, е условието за „екстериоризирането 
на предикативността като основна смислова единица на съждението за същест-
вуване, което финализира метафизическото знаниево постигане на битийността“ 
(пак там). Защото това екстериоризиране предполага интенциониране на чистите 
познавателни форми към типологично подредена предметност, резултиращо в 
организирано по определен начин съдържателно многообразие.

Казаното позволява да се уточни във виртуалистко-метафизически план по-
нятието репрезентация на Залта в контекста на търсения „среден път“ между 
Теорията за абстрактните обекти и Теорията за претенциите. Абстрактните 
обекти, които постъпват в когнитивния апарат на индивида x, следва в този кон-
текст да се определят не като зависими от емпиричния характер на ситуацията, а 
от организираната чрез абстрактни теоретични конструкти вътрешна специфика 
на фабулата като резултат от предикативна екстериоризация в разглеждания 
по-горе смисъл.[43] Така формата чрез екстериоризирането си действа оформящо 

43 “...за критическите онтологии необходимостта на емпиричното познание не се заличава. Невъз-
можността на познанието безпрепятствено да стигне от априорните форми до непосредствения опит 
е достатъчна гаранция за синтетичната активност на съответното априорно понятие или за прежде-
временната му онтологизация, която противоречи на виртуалната природа на априорно формалното“ 
[Канавров 2003: 288–289].
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спрямо предметността. Но самата фабула като вече езиково интерпретирана 
обектна област на равнището на критическите онтологии бива интегрирана в 
едно метафизично-интензионално обосновано единство от понятийност и пре-
дметност. Езиково изразимото условие за абстрактни обекти в компрехензион-
ната схема, следователно, в този план на разглеждане се явява краен резултат от 
девиртуализация на формата и значи не зависи от онтологични предпоставки. С 
това визията на Залта бива метафизически преобърната: обективното съдържа-
ние на един ментален знак става възможно чрез когнитивното му съдържание, 
интерпретирано не като образец за свойства, но такъв, който не е „естествен“, а 
абстрактно-теоретично конструиран и в този смисъл възникващ в на равнището 
на критическите онтологии.

Обаче тук е добре да се направи едно съществено уточнение: възможността 
за „знаниево типологизиране на предметното многообразие“ в една регионална 
област, каквато би могъл в частност да бъде и светът на фабулата, в теоретичен 
критико-онтологичен план зависи от преодоляване на „феноменални сюрпризи“ 
в описанията на характерите във фабулата чрез теоретично обоснован отговор 
на въпроса „защо“. В тази връзка можем да си припомним онова, което Рикьор 
нарича „парадокс на дисхармоничната хармония“: той се състои в това „да се 
вгради дисхармонията в хармонията, с изненадата да се допринесе за смисловия 
ефект, който след промяната представя фабулата като вероятна, дори необходи-
ма“ [Рикьор 1996b: 74]. Или: едно описание (биография) на персонаж в началото 
на роман, което може да доведе до подвеждащо дефиниране читателя, следва 
да бъде финализирано по непротиворечив начин:

„Героят не се държи като лицето, което онази мнима дефиниция ни е обещала. Пър-
воначалният понятиен образ, който ни е даден за героя, е последван от втори, в който 
го виждаме наистина да живее, образ, който вече не е дефиниран от автора и който се 
различава от авторовия. Тогава по пътя на някакъв неизбежен автоматизъм се заражда у 
читателя загрижеността, че георят ще му се изплъзне на кръстовището между тези про-
тивоположни данни, и без да иска, той се мобилизира, за да го проследи, стремейки се 
да изтълкува противоречивите белези, за да постигне една единствена физиономия; с 
други думи, читателят започва сам да дефинира героя“ [Ортега-и-Гасет 1993b: 542–543].

Такава една мобилизация на читателя, разбира се, е все още доста далеч 
от онзи отговор на въпроса, който тук ни вълнува във връзка с преодоляване на 
подобни разсъгласуваности в теоретичните критически онтологии. Интенционира-
нето на чистите познавателни форми в посока към едно типологично подредено 
съдържателно многообразие трудно може да се осъществи, особено в случаи на 
разсъгласуваност между тези форми и наличен опит, без посредничеството на 
абстрактни теоретични конструкти в едно некласическо теоретизиране по при-
мера на изложеното в Способност за теории. На равнището на критическите 
теоретични онтологии фабулите следва да бъдат схванати именно в границите 
една такава теоретично конструираща активност.
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C. ПОДСТЪПИ КЪМ НЯКОИ ТЕМИ И ПРОБЛЕМИ В ТВОРЧЕСТВОТО НА ИВАН 
СОФРОНИЕВ СТЕФАНОВ

Да се говори общо за теми и проблеми в творчеството на Иван Стефанов е 
трудна задача. От една страна, такова начинание означава систематично изло-
жение с немалък обем. От друга страна, опитът да бъдат набелязани само някои 
от ключовите моменти и да бъдат потърсени връзките между тях може да се 
мисли като преамбюл, който също трябва да бъде промислен откъм системност 
и частична изчерпателност. Тематичният ми избор е ограничен с оглед на целта 
да се набележат възможни гледни точки и да бъде направен опит за построяване 
на връзки между някои засегнати теми и проблеми.

Ще започна с темата за прехода от случайността към сферата на целесъобраз-
ността, която неизменно насочва вниманието към преминаването от емпиричния 
ред на явленията към възможността на върховното условие, което лежи извън 
този ред. Поради това се налага тематично разглеждането на опозицията: явле-
ния – неща сами по себе си. Според Стефанов, без приемането на последните в 
практически-догматичен план свободата няма шанс. Поставянето на граници пред 
познанието с цел да спасим свободата изисква, от своя страна, разглеждането на 
въпроса за регулативните принципи на разума. От гледна точка на възможността 
за една практическо-догматична метафизика, в рамките на която да се разглежда 
проблемът за свободата, не може да бъде подмината и темата за отношението 
между спонтанност и рецептивност в структурно-функционалните измерения 
на човешкото познание. А тематизирането на тези измерения може да стане по 
изключително плодотворен начин във виртуалистка перспектива.

1. Преходът от случайност към целесъобразност

Във връзка с въпроса за прехода от сетивно към свръхсетивно познание „по 
практическо-догматичен път“ Стефанов изтъква ролята на Кантовото понятие за 
целесъобразност, по-специално априорното понятие „телеология на природата“, 
„което влагаме в нашата представа за обектите“ [Стефанов 1987: 41]. С оглед на 
осъществяването в света на най-висшето благо като морално-практическа необхо-
димост Кант прави аналогия между „свобода“ и „целесъобразност“, която според 
Стефанов не е произволна. В подкрепа на това би могло да се каже следното въз 
основа на някои пасажи от Критика на способността за съждение.

Прицелвайки се в природната случайност, способността за съждение сама 
си дава закон на рефлексията по аналогия със закона на разума в способността 
за желание. Така възможността от „безкрайно разнообразни емпирични закони, 
които все пак са случайни за нашето разбиране“, и вътрешната възможност на 
субекта за съгласуване с предметите според намерението за „непрекъснат свър-
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зан опит“, се свързват според един „принцип на целесъобразността за нашата 
познавателна способност“ [Кант 1993b: 55].

В механичния ход на природата се открива целесъобразност, доколкото е 
налице човешкият сблъсък с необичайното сред обичайното. Практическото по-
нятие за предопределящ разум в основата на земния ред, нямащо пряк аналог в 
действителността, се ползва от услугите на схематизма, чрез който се осигурява 
материал за рефлексията. Освен това самата претенция на вкуса, доколкото спо-
ред формата на рефлексията поставя субекта в състояние на свобода от емпирич-
ното условие, в което се е появила максимата на вкуса му, показва според Кант 
едно промислено извън човешката воля намерение в основата на природата. 
Така негативното определяне на природния механизъм според иманентния му 
обяснителен дефицит по отношение на случайното извежда към практическото 
понятие за целесъобразност на природата.

В съгласие с гореизложеното Стефанов заявява, че „обективната реалност на 
целесъобразността не може да се гарантира теоретико-догматично“ [Стефанов 
1987: 41], доколкото едно стоящо в основата на природата намерение не може 
да се познае в опита. Необходим е „мост“ над пропастта между случайност и 
целесъобразност, който да гарантира възможността за практически-догматичен 
преход от сетивното към свръхсетивното.

Позицията на Стефанов ми дава основание да набележа следните подстъпи 
към възможен преход от вътрешната недостатъчност на случайното към мисли-
мостта на една върховна каузалност.

Първо. Допускането на една безусловна същност чрез априорно понятие 
съдържа в себе си елемент на принуда, свързан със случайността и ограниче-
нията на отделните същности, за които се търси една обединяваща тоталност. 
Според Кант, както поради ограниченията в познанието за дадени задължения 
легалността принудително компенсира моралния дефицит (приемането на хората 
като че ли не са зли), така и вътрешната недостатъчност на случайното в явле-
нията ни принуждава да приемем, че като че ли крайните същности притежават 
върховна каузалност:

„По-скоро за нас остава открита възможността да разглеждаме всички останали ограни-
чени същности също така като безусловно необходими, въпреки че не можем да изведем 
необходимостта им от общото понятие, което имаме за тях“ [Кант 1992 : 574].

Следователно, понятието за върховна каузалност не притежава, доколкото 
служи за регулатив спрямо т.нар. от Кант „естествени склонности“ на разсъдъка, 
афирмативни белези: от съществуването на една ограничена същност не може 
да се стигне до необходимо извеждане от реда на явленията на нейната обусло-
веност от най-висш порядък. Ограничената същност единствено не противоречи 
на върховното условие, поради което то не е определимо екзистенциално в кон-
ститутивен смисъл другояче, освен негативно: „понятието за духовната природа 



-116-

от интенционалност към интензионалност•кристиян енчев

на „безкрайния дух“ е само негативно, т.е. в него се отричат всички свойства на 
материята, които противоречат на безкрайната и абсолютно необходима суб-
станция“ [Стефанов 2005: 83].

Второ. С оглед на възможния опит според Кант понятието за нещо предхож-
да възприятието му, но според принципа на Основоположения-та на разсъдъка, 
съответстващи на категорията качество, а именно влизащите в рубриката Анти-
ципации на възприятието [вж. Кант 1992: 248–256], реалното във всички явления 
като предмет на усещането има „интензивна величина“ (степен). За Кант обаче 
възприятието е „единственият характер на действителността“ [пак там: 295] не в 
смисъл на екзистенциално обобщение, а в смисъла, в който Аналогии-те на оп-
ита осъществяват по априорен начин връзката на едни възприятия с други (без 
тази връзка да е опитно откриваема). Значи „според формата на един възможен 
опит изобщо“ Аналогии-те като основни положения на емпиричната връзка са 
ръководството за априорния „в известен смисъл“ начин за осъществяването на 
тази връзка по необходим начин в мисленето. Така „законите на сетивността“ 
заедно с „контекста на възприятията“ дават възможност за достигане до същест-
вуването чисто хипотетично: примерът на Кант за познание на съществуването 
на магнетична материя по силата емпиричната Ј връзка с възприятието на при-
влечените от нея железни стърготини предполага една хипотеза, по силата на 
която от отделните случаи на емпирична проверка е възможно да се говори, 
както прави Кант, за тази материя като за „проникваща всички тела“ [пак там]. 
Следователно решаващият ход за разрешаване на проблема с екзистенциал-
ното обобщение принадлежи на „хипотетичната употреба на разума“ (която е 
непременно само регулативна), при която идеи се вземат като проблематични 
понятия така, че спрямо множество частни случаи „общото се приема само про-
блематично и е само идея“ [пак там: 613–614]. Една взета само проблематично 
хипотеза е съждението, представляващо контекстът на асерторичното съдене в 
положенията, отнесени към дадени частни случаи. И ако тази хипотеза е приета 
от съдещия, то всяка емпирична връзка по силата на емпиричен закон се оказва 
вече обусловена от законите на разума, създаващ необходимо единство на всяка 
възможна свързаност при логическата си употреба.

Според Кант разумът не е „извел това единство от случайното устройство на 
природата“, така че онези негови закони, обуславящи емпиричните такива, се 
считат за необходими с оглед на търсенето на „свързана употреба на разсъдъка“; 
ако последната липсва, съгласно Кьонигсбергския философ „не бихме имали 
никакъв достатъчен белег за емпиричната истина“ [пак там: 616–617].

Това означава, че емпиричната истина е възможна единствено по силата на 
мисленето на една тоталност, която надхвърля сферата на опита не в екстензи-
вен, а в интензивен аспект. Теоретично-догматичната непознаваемост на тази 
тоталност, респективно на областта на нещата сами по себе си, се определя от 
границите на познание, а с това сме открили място за свободата.
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2. Нещата сами по себе си и възможността на свободата

За Стефанов съществуването на нещата сами по себе си „е едно метафизично 
допускане, без което спецификата на Кантовата трансцендентална философия 
би се загубила“ [Стефанов 1987: 31]. Във връзка с Кантовата рефлексия, според 
която „ние познаваме всяко нещо в света само като причина, в причината оба-
че само каузалността на действието, следователно само действията, и значи 
не самото нещо и неговите определения, чрез които то поражда действието“, 
Стефанов отбелязва, че „като „гносеологически корен“ на Кантовото учение за 
недостъпността на нещата сами по себе си“ за нашето реално познание би могло 
да се посочи исторически ограниченото абсолютизиране на несводимостта на 
„нещата за други неща“ към „нещата сами по себе си“ в онтологически аспект“ 
[пак там]. Ако се откажем от такова абсолютизиране, следва да приемем, че гра-
ницата между тях „не е непреместваема“ [Стефанов 2005: 171]. Но, доколкото 
говорим за познание от гледна точка на формата, а не на материята, за Стефанов 
е важен Кантовият мотив за „корекция на наивния оптимизъм на класическия 
рационализъм“ [пак там: 172–173]. Всяко конкретно познание, доколкото е a 
priori възможно, не ни поставя в позиция да мислим за нещо като само по себе 
си, доколкото представянето в наглед анулира тази възможност. От такава гледна 
точка въпросната граница е преместваема с оглед на конкретна „степен на про-
зрачност“ в представянето. Обаче с оглед на формалната граница на условието 
за възможно познание изобщо възможното мислене на нещо като само по себе 
си произтича от невъзможността това нещо да бъде познаваем предмет отвъд 
тези граници. Затова Стефанов основателно заявява, че „ако има смисъл да се 
говори за непреместваема граница на познаваемостта“, то тази граница би съв-
паднала с крайната цел на човешкото познание – актуалната абсолютна истина“ 
[пак там: 171].

Отношението между явленията и нещата сами по себе си, определено освен 
чрез мисленето на нещата по двояк начин, също и като пряко въздействие на 
вторите върху първите, крие известни проблеми. Например Стефанов основа-
телно поставя под съмнение правомерността на позицията на Хаймзьот, съглас-
но която можем да определим явленията като „наши представи, афицирани от 
„нещата сами по себе си“ на основание на „въздействието на битуващото върху 
битуващи „интелигенции“, като последните чрез това въздействие могат да имат 
„пряк опит“ за самото битуващо“ [Стефанов 2005: 123]:

„...ако под „пряк опит“ (Erfahrung) се разбира достъп до съществуващите независимо от 
човешкото съзнание „свойства“ на „нещата сами по себе си“, с това по същество се игно-
рира спецификата на Кантовото критическо понятие за опит, което изключва възможността 
да ни бъдат дадени изобщо „свойствата“ на „нещата сами по себе си“ [пак там: 123–124].

Стефанов е категоричен в схващането си, че ако не се разграничат ясно 
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„природни закони“ и „свобода“ с оглед на спецификата на Кантовата критиче-
ска метафизика, тогава именно поради неправомерното абсолютизиране на 
рационалистичния натурализъм царството на целите би изчезнало за сметка на 
неограничеността на познанието – споровете за моралността на дадено действие 
биха отстъпили на безпристрастното „изчисление“ в сферата на една всеобща 
механистична причинност. За да подчертае това, Стефанов основателно посочва 
следния израз на Кант от Критика на чистия разум: „ако явленията са неща сами 
по себе си, тогава свободата не може да се спаси“ [Стефанов 2005: 144]. В Кант 
и проблемът за диалектиката авторът изтъква във връзка с Кантовата трета 
антиномия в космологичната идея, че „една човешка постъпка може временно 
да следва определени природни причини, но да не следва от тях“ [Стефанов 
1981: 74]. Спасяването на свободата, следователно, е възможно само с цената 
на забраната да се третират трансценденталните идеи като конститутивни поло-
жения, т.е. да се разглеждат в теоретично-догматична перспектива.

3. Трансценденталните идеи като регулативни принципи

При разглеждането на антиномиите в космологичната идея в Кант и про-
блемът за диалектиката Стефанов анализира подробно възникването на 
трансцендентална илюзия в тях, „възможна, доколкото разумът изисква от раз-
съдъка, единствената реална познавателна способност, която пряко се отнася до 
обектите от областта на опита, завършено или „абсолютно“ системно единство 
на неговите познания“ [Стефанов 1981: 132]. Трансценденталната илюзия се 
изяснява в регулативната диалектика на Кант; ключова роля с оглед на възмож-
ността на тази илюзия играе разглеждането на трансценденталните идеи като 
регулативни принципи.

Прилагането на разсъдъчни понятия върху трансценденталната идея като 
„схема“ на разума е възможно единствено като правило или принцип на систе-
матичното единство на разума и е реализируемо, както изтъква Стефанов, чрез 
логическите принципи на многообразието, сродството и единството [пак там: 
133]. Относно разгледания по-горе проблем за достатъчния белег за емпирич-
ната истина, за принципа на сродството, чрез който разглежданите във връзка 
с едно правило-хипотеза отделни случаи получават свързаност, има смисъл да 
се отбележи и следното: с оглед на регулативната употреба на идеята за едно 
най-висше единство теоретифицирането като потенция за възможни синтези 
способства за усвояването на разнообразни съдържателни типики.

От тази гледна точка особено внимание заслужава следното твърдение на 
Стефанов:

„Системността е винаги свързана с „крайността“ на обхващането на всеобщата връзка 
в теоретичното познание. Във всяка определена научна система всеобщата връзка се 
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отразява с винаги определено и следователно исторически ограничено съдържание“ 
[Стефанов 1981: 134].

Именно поради връзката на разгледаната тук проблематика с крайността в 
човешкото познание следва да се постави въпроса за границите на познание с 
оглед на опозицията спонтанност – рецептивност.

4. Спонтанност и рецептивност

Във връзка с възможността за практическо-догматична метафизика Стефанов 
задава въпроса: „Ако „сетивността“ е само „рецептивна“, как тогава е възможно 
тя изобщо да има отношение (чрез времето) към „осетивяване“ на категориите, 
сетивното им схематизиране чрез трансценденталната синтеза на способнос-
тта за въображение?“ [Стефанов 2005: 131]. Неговият отговор гласи, че „у Кант 
различията между мислене и сетивност не са собствено различия между „спон-
танност“ и „рецептивност“, а между модификации (и съответните им функции) 
на спонтанно-рецептивни единства, които се допълват“ [пак там: 133]. В тази 
връзка ще направя опит за анализ на пасажи от Кант, които подкрепят изказаната 
от Стефанов теза.

Спонтанността на времето. За Кант чистият сетивен наглед е средството, 
с което мисленето се стреми към познаване на предмети. Към последните са-
мият този наглед се отнася непосредствено – в смисъл на формалната подред-
ба на явлението, не на неговото многообразно, дадено в усещането (неговата 
материя). Според изискването на Кант, понятието за чиста представа изисква 
редукция „отгоре“ и „отдолу“, т.е. отстраняване на емпиричната страна на явле-
нието – усещането, и също отделяне на вложеното от разсъдъка в представата. 
В последствие остава само чистата форма на една интуитивна подредба, „готова 
за всички явления в духа а priori“ [Кант 1992: 100]. Ако тази форма представлява 
просто възможността да се „всмуква“ материалното съдържание от субекта на 
познание, то не е ясно как тази форма като рецептивна би притежавала някакви 
указания за „начина, по който се афицираме от предметите“ [пак там: 99].

Допускането, че нагледът не притежава никаква спонтанност, в определен 
аспект като че ли е в съгласие с Кантовото становище по въпроса. Обаче ради-
кализирането на позицията за безотносителната рецептивност на сетивността 
е проблематично поради едно определение в §6 на секцията За времето от 
Критика на чистия разум, че „всички явления изобщо, т.е. всички предмети на 
сетивата са във времето и стоят по необходимост в отношения по време“ [пак 
там: 113].

Освен чрез отнасяне на явленията към времето – формата на вътрешното 
сетиво, няма друга възможност за интуитивно необходима подредба на частите 
на пространството. Става дума за подредба, която привежда явленията към реда 
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на следване на моментите във времето (който ред не зависи нито от афицирането 
на сетивата ни от явленията, нито от закономерностите, влагани от разсъдъка) и 
с това осъществява „активност“, която ограничава мисленето до опита [Стефанов 
2005: 133].

Активността на нагледа по отношение на възможността за априорно 
синтетично познание. За да има априорно синтетично познание, ни е необходим 
не само чист наглед, в който всички неща са дадени едно до друго като съществу-
ващи в пространството. Необходимо е също частите на това пространство да са в 
коалиционно единство според една „очлененост“, която спрямо континуитетът на 
пространството е изводима от разгръщането в опита на времевата форма – тази 
на „нагледното представяне на самите нас и нашето вътрешно състояние“ [Кант 
1992: 112]. Аподиктичната достоверност на основните положения на геометрията 
изисква безусловна координация на частите на пространството според тоталността 
(като „регулативен принцип“) на моментните единства. Последните са симптом, 
че времевата спонтанност (безусловното на всяко моментно единство, овънш-
ностено като едновременно дадена представа в пространството) е свързана с 
начина на съществуване на многообразното като духовно едновременна даде-
ност: способността за имане-на-съзнание-за-себе-си, афицирайки сетивността, 
бива от своя страна афицирана от нея. Така съзнанието „представя нагледно себе 
си“ според начина (спонтанност на нагледа), по който бива афицирано, т.е. като 
съзнание, съществуващо „едновременно с последователносттта“ на идващите във 
външния наглед сетивни впечатления (рецептивност). Следователно единението 
между пространство и време в постоянното на общото условие: възможността за 
едновременното в пространството и последователното във времето, е формал-
но оправдано като подвеждащо към себе си всеки емпиричен сблъсък между 
различните състояния на съзнанието и последователно сменящите се представи. 
За да определим постоянството на емпиричната (и като такава разпокъсана на 
различни свои състояния) аперцепция не само в явлението (инхеренция), а аб-
солютно (субстанция), трябва да се отнесем към идеята за безусловното, според 
която установяваме трансценденталната идеалност на синтетичното единство на 
аперцепцията като Аз=Аз. По този начин става възможно априорното синтетич-
но познание: аперцепцията и сетивният наглед в априорната формална синтеза 
покриват цялото възможно поле от синтетични априорни съждения.

Разгледаните теми и проблеми в творчеството на Иван Стефанов е възмож-
но до получат, съгласно собствения ми подход към осмислянето на прехода от 
интенционалност към интензионалност, следните виртуалистко-метафизически 
проекции:

• Преходът от случайност към целесъобразност. Това, че от съществуването 
на една ограничена същност не може да се стигне до необходимо извеждане 
от реда на явленията на нейната обусловеност от най-висш порядък, е важно 
положение, чрез чието утвърждаване се гарантира затварянето на входовете 
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към пряко онтологизиране на чистата знаниевост. Обусловеността на всяка 
емпирична връзка от законите на разума по силата на неговата хипотетична 
употреба създава възможност за осмислянето на абстрактните теоретични 
конструкти (наричани още от Ангел Стефанов „кодирани идеи“) като реги-
онални базисни идеализации на критическите онтологии, представляващи 
съдържателни трансцендентални логики.
• Нещата сами по себе си и възможността на свободата. Алтернативното 
на исторически ограниченото онтологично абсолютизиране на несводимост-
та на „нещата за други неща“ към „нещата сами по себе си“ допускане на 
Стефанов за възможната преместваемост на границата между тях може да 
намери виртуалистко продължение в идеята за регионалната релативност 
на всяка типологично обособена предметност, спрямо която процесът на 
девиртуализиране на чистата форма се осъществява по специфичен начин.
• Трансценденталните идеи като регулативни принципи. Както беше 
отбелязано в тази рубрика, с оглед на регулативната употреба на идеята за 
едно най-висше единство теоретифицирането като потенция за възможни 
синтези способства за усвояването на разнообразни съдържателни типики. 
Такъв вид теоретифициране е важен с оглед на виртуалисткото схващане на 
отключващата собствената си употреба трансцендентална синтеза, дости-
гаща до опита на равнището на критическите онтологии и съответните им 
съдържателни типики.
• Спонтанност и рецептивност. Абсолютното определяне на аперцеп-
цията (необходимо доколкото времевата спонтанност е свързана с начина 
на съществуване на многообразното като духовно едновременна даденост) 
чрез идеята за безусловното гарантира трансценденталната употреба на 
виртуалистката метафизика по отношение на установяването на „единството 
на мисленето едно многообразно изобщо“ [Кант 1992: 319; срв. Канавров 
2003: 280].
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ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

Основните понятия и техните определения в направеното изследване на 
прехода от интенционалност към интензионалност са следните:

• Хабитусът въплъщава предразположения към схематизиращи предвиж-
дания;
• Миметичният акт осъществява схематизиращо предвиждане;
• Девиртуализацията на схемата в схема-образ е успешно осъществено 
схематизиращо предвиждане;
• Предперцептивните антиципации на агентите представляват „факт на 
хабитуса като усет към играта“ [Бурдийо 1997: 130] и са налице 1) или когато 
изпреварващо от нещо изскача схема-образ, 2) или когато чрез изработване 
на нови предпредикатни очевидности се предусеща успешното схематизи-
ращо предвиждане, което тепърва създава схема-образ;
• Едно схематизиращо предвиждане е принудено да се осъществи по опреде-
лен начин от изскачаща от предметността схема-образ, когато „въплътените 
и обективните структури са в съгласие, когато възприятието е конструирано 
съобразно структурите на възприетото“ и тогава „всичко изглежда очевидно, 
всичко върви като че ли от само себе си“ [пак там: 131];
• Едно схематизиращо предвиждане е възможно да се осъществи като сво-
бодно, когато са в криза „границите на позициите в полето, а не само грани-
ците, въплътени в хабитусите на агентите, заемащи тези позиции“ [Деянов 
2005: 21];
• Въплътените в хабитусите на агентите граници имат за свое условие за въз-
можност предпредикатни очевидности на мисленето (своеобразно мисле-
не-като), а обективираните граници между позициите в полето имат за свое 
условие за възможност кинестетични предразположения към схеми-образи 
(своеобразно виждане-като);
• Когато схематизиращото предвиждане не се натъква на податлива мате-
рия, от която изскачат схеми-образи, е необходимо изработването на нови 
предпредикатни очевидности, респективно свободно внесена промяна в 
схематизиращото предвиждане;
• Успешно осъщественото схематизиращо предвиждане реализира позитив-
ното структурно отношение на схемата-образ към схемата. Това трасира пътя 
от потенциалната сила за синтеза на чистата форма към обосноваването на 
опита. Превръщайки се в схема-образ, схемата се девиртуализира;
• Девиртуализацията на схемите на сетивни понятия е първата крачка на 
приближаването, на „знаниевото отваряне на чистите форми към независи-
мия опит“ [Канавров 2003: 296]. Така се създава по чисто знаниев път типо-
логизирането наопита – „предварително исторически херменевтизирания 
до подредени структури от емпирични понятия опит“ [Канавров 2006: 11];
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• Опитът е исторически херменевтизиран, когато въплътената история се 
превръща в хабитус, а обективираната история – в хабитат [вж. Деянов 2005: 6];
• Схематизиращото предвиждане (което при успешно осъществяване води 
до разбиране) или предполага, или тепърва създава съгласие (онтологично 
съучастие) между въплътените иобективните структури, следователно е с 
исторически релационен спрямо хабитуса и хабитата характер;
• Появата на исторически херменевтизиран опит почива на вече осъществено 
позитивно структурно отношение на схеми-образи към схеми по силата на 
девиртуализацията на последните;
• Ако се приеме, че „светът не е само конституиран, но и конституиращ“ 
[Рикьор 2006: 93], и че „аспектните представяния на конкретно явяващото 
се във възприятието тяло и кинестезите не са независими един от друг про-
цеси“ [Хусерл 2002: 127], то девиртуализираната форма на чисто мислене 
следва да бъде схваната като своеобразно „мислене-като“, характеризиращо 
се с предпредикатни очевидности в корелация с една „привично близка“ и 
„намираща се на разположение на съзнанието цялостна система на кинес-
тезите“ [пак там: 127–128];
• Виртуалното битие на мисленето, с цел да се избегне непосредственото 
му онтологи-зиране, се явява „чист експликат на реализираната трансцен-
дентална синтеза на мис-ленето и реалния Аз“ [Канавров 2003: 298]; така 
реализираната (девиртуализирана) синтеза свързва реалния Аз със своеоб-
разно мислене-като (в напредване по посока на чистото мислене), на което 
съответстват кинестези;
• Кинестезите разглеждам като продукт на девиртуализацията на времето и 
пространс-твото като чисти форми на рецептивността. Деформализирането 
(респ. девиртуализи-рането) на тези форми и превръщането им в своеобра-
зен възприятиен „орган“ като „цялостна система на кинестезите“ заедно с 
корелативната цялостна система от пред-предикатни очевидности на мисле-
нето е условието за възможността на опит, херменев-тизиран до подредени 
структури от емпирични понятия и групи нагледи.
Едно успешно и свободно осъществено схематизиращо предвиждане прео-

долява съпротивляващата се материя и с това довежда до понятийно единство, 
обхващащо различаващи се предмети, сходни по силата на изобретената схе-
ма-образ. Така пред-предикатността на едно мислене-като заедно със съответ-
ната кинестетична типика, съдържайки предразположение към схематизиращо 
предвиждане, е условието за възможността на апофантичната логическа пропо-
зиция. Схемата в режим на изобретяване потвърждава подобия, поради което 
става възможно трансформирането на предпредикатните в субект-предикатни 
структури и така се пот-върждават в пропозиционален план интензионални ино-
вации. Схематизиращото предвиждане изпълнява важна роля при създаването 
на абстрактни теоретични конструкти, където един „феноменален сюрприз“ чрез 
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успешно изобретяване на схема-образ бива преодолян в грани-ците на „структур-
на теория, която задава вътрешната сглобеност и състояния на „некласическия“ 
обект на изследване и въз основа на това обяснява аномалното му опитно по-
ведение“ [Стефанов 1999: 150]. Така достигането на чистата знаниева форма до 
опит, който не може да бъде съгласуван в разсъдъчно единство, става с помощта 
на абстрактните теоретични конструкти на равнището на теоретичните критически 
онтологии. Именно схемите-образи на тези конструкти са гарант за екстериори-
зиране на предметността в съждения за съществуване като принадлежащи към 
специфична за дадена критико-онтологично обоснована регионална област. По 
този начин преходът от интенционалност към интензионалност дължи своята 
успешност на реализираното чрез схематизиращото предвиждане позитивно 
структурно отношение на схемата към схемата-образ. А разглеждането на ана-
лизирания тук преход в светлината на теорията за метафоричното напрежение 
гарантира методологически както блокирането на всеки опит за пряко онтоло-
гизиране на категориите, така и на опасността от субстанциалистко схващане на 
схемите-образи. Това е гарант за критическата специфика на метафизика, която 
„строи критикоисторическите онтологеми по интензионално-логически път“ и в 
границите на която преходът към критическите онтологии може „да се представи 
като преход от интенционалността на виртуалистки положената чиста форма на 
познанието към интензионалността на трансцендентално-логически изгражда-
ните критически онтологеми“ [Канавров 2006: 65]. Така въпросният преход се 
оказва условие за възможността на логическата интензионалност, поради което 
последната е схваната трансцендентално-метафизично.
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