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РЕЦЕНЗИЯ 

на дисертационния труд „Проблемът за Dasein във фундаменталната онтология на 

Мартин Хайдегер” на , Цветелин Ангелов Ангелов, докторант в катедра „История на 

философията” на СУ „Св. Климент Охридски” за придобиване на образователната и 

научна степен „доктор” в професионално направление 2.3. Философия 

 

от проф. д-р Христо Петков Тодоров (НБУ) 

 

Дисертационният труд  „Проблемът за Dasein във фундаменталната онтология 

на Мартин Хайдегер” на Цветелин Ангелов е в обем от  250 страници и се състои от 

предговор, въведение, пет глави, заключение и библиография.  Списъкът на 

литературата съдържа общо 118 заглавия на български, английски, руски и немски 

език.  

 Дисертацията на Цветелин Ангелов представлява изследване върху една от 

централните категории във философията на Мартин Хайдегер. Авторът е избрал да не 

превежда на български немската дума Dasein, с която в основното си произведение 

„Битие и време“, както и в редица други свои по-късни съчинения, философът 

обозначава специфичната за човека форма на съществуване. От това става видно, че 

авторът не смята за достатъчно добри предложенията за превод на тази несъмнено 

важна дума на български, направени както в превода на „Битие и време“ на Димитър 

Зашев, така и в преводите на други Хайдегерови произведения, а също и в 

интерпретативната литература. Приемам, че поради сложността на контекста и 

своеобразието на Хайдегеровия език този избор е оправдан. Той обаче съвсем не е 

безспорен. С него със сигурност се печели вярност към оригинала. Заедно с това обаче 

такъв един избор предполага, че потенциалният читател има познания по немски и е 

добре запознат с идейния контекст на Хайдегеровата философия, което неизбежно 

ограничава публиката, за която трудът би бил достъпен. 

  Самият факт, че съществуват сериозни затруднения с превода на думата Dasein 

вече подсказва, че тя не е част от обичайния набор от понятия на философията и че при 

нея става дума за високо контекстуално понятие. И наистина, за да разберем какво 

значи Dasein, без което няма как да разберем замисъла, целите и съответно 

постиженията и слабостите на дисертацията, е необходимо да имаме предвид 

специфичния контекст на „Битие и време“. Положенията, от които изхожда философът, 

могат да се обобщят така: 1) единственият легитимен въпрос на философията от 
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нейното възникване до наши дни е бил и си остава въпросът за битието; 2) по силата на 

определени исторически развития от древността до днес този въпрос е бил изоставен, 

подменен и забравен; 3) в наши дни той следва да бъде припомнен и поставен наново 

като се подложи на ревизия цялата философска традиция с нейните начини на 

поставяне на въпроси, с нейните методи и понятия и 4) извеждането на въпроса за 

битието от забравата може да стане само след като предварително се изясни битието на 

онова същество, за което битието представлява интерес и което изобщо е в състояние 

да пита – това същество е човекът. Хайдегер схваща своето усилие да изясни битието 

на човека с оглед на по-големия въпрос за битието изобщо като много радикално 

начинание, с което решително се преодолява цялата традиция на европейската 

метафизика, в това число и нейния категориален език. Ето защо, поставяйки въпроса за 

битието на човека като единственото заинтересовано от битието същество, философът 

се стреми да избегне всички, дори и най-малко напомнящи на обичайните категории и 

похвати на философската антропология понятия. Това е една от съществените причини, 

поради които Хайдегер избира за обозначение на човешкото битие формалния израз 

Dasein – израз, който е по-близък до всекидневната реч отколкото до специализираната 

философска лексика.  

 Имайки пред очи всички тези неща, смятам за напълно основателно това, че 

Цветелин Ангелов започва с изясняване на водещия въпрос на дисертацията, а именно 

на въпроса в какъв смисъл следва да се разбира проблема за Dasein. Той правилно е 

разбрал и показал, че човешкото битие е проблематично в поне три важни отношения. 

Първо, познанието и разбирането на човешкото битие е проблематично, доколкото 

поради своята динамичност и несамотъждественост то не може да се схване като 

външен предмет на опита с трайни характеристики – човекът е „ек-зистенция“, която 

трансцендира своите състояния.  Второ, в своето битие човекът е проблем сам по себе 

си поради това, че поведението му е непълно детерминирано, че той има свободна воля 

и решава сам кои възможности да избере и реализира с действията си. Човекът живее 

като проектира своето битие и е открит към неговите възможности. Трето, неразделна 

част от битието на човека е това, че той се отнася рефлектиращо към битието си и е в 

състояние да постави проблема за смисъла на битието изобщо. Внимателният читател 

на дисертацията със сигурност ще открие тези три аспекта на проблема за човешкото 

битие. Струва ми се обаче, че до голяма степен поради стриктното придържане към 

Хайдегеровия начин на говорене и използването на херметичния Хайдегеров речник за 
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обяснение на идеите на философа, те не са достатъчно добре разграничени един от 

друг. 

 Първата глава е озаглавена „Трансценденталната феноменология на Едмунд 

Хусерл и фундаменталната онтология на Мартин Хайдегер в тяхната съотнесеност (и 

относителна корелативност) въз основа на феноменологията“. В нея авторът прави 

сравнителен анализ между начините, по които Едмунд Хусерл и Мартин Хайдегер 

разбират феноменологията. Този анализ е в основата си коректен. И двамата философи 

схващат феноменологията като опит на философията да се домогне до „самите неща“ 

като се възстановят правата на първичния неподправен опит на мисленето, 

необременен от категориални и теоретични конструкции. Разликата между тях се 

състои в това, че у Хусерл феноменологията  малко или много си остава в руслото на 

традиционната философия на съзнанието, за която първичната даденост на нещата е в 

съзерцанието, докато според Хайдегеровото разбиране за феноменология първичната 

даденост на нещата следва да се търси в дейния практически опит на всекидневния 

живот. Затова и феноменологическият анализ на структурите на човешкото битие има 

характера на „херменевтика на фактичността“, тоест на тълкуване на основните типове 

жизнени проявления на човека. Пренасянето на акцента върху всекидневния живот 

става под влиянието на т. нар. „философия на живота“ и по-специално на философията 

на В. Дилтай, която Хайдегер усвоява активно във фазата на своето формиране като 

философ. 

 Втората глава „Екзистенциалната аналитика на Dasein (като основание на 

фундаменталната онтология) и въпросът за времето“ е може би най-важната част от 

работата, доколкото в нея се разисква анализът на структурите на човешкото битие в 

„Битие и време“. Този анализ е представен разгърнато, последователно и с разбиране. 

Особен акцент в него представлява изясняването на понятието „екзистенциал“, което се 

откроява на фона на традиционното философско разбиране за категория. Авторът 

напълно оправдано изтъква „ек-статичността“, тоест несамотъждествеността, на 

човешкото битие като основна негова отлика спрямо начина на битие на всички 

останали съществуващи неща. Третият параграф на тази глава, посветен на времето, 

следва главния сюжет на работата – изясняването на човешкото битие, този път не 

статично, а динамично и процесуално. Поставянето на проблематиката на битието не в 

светлината на вечното и повтарящото се, а „в хоризонта на времето“ е може би най-

смелият и важен интелектуален ход в цялата философия на Хайдегер. Той, както е 

известно, е свързан с разработването на оригинална теория за „екзистенциалното 
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време“. Това време се оказва първично спрямо онова хронологично разбиране за 

времето, с което си служим във всекидневието и в науката. Ето защо ми се струва, че 

вероятно отново поради желанието на автора да следва отблизо изложението и езика на 

Хайдегер, се губи мащаба на това учение за времето. Този мащаб би станал по-видим 

ако на теорията на Хайдегер за времето се погледне не само в контекста на неговата 

собствена философия. 

 Третата глава носи заглавието „Хайдегеровата интерпретация на Кантовата 

философия като метафизика (ново основополагане на метафизиката) и поставеността на 

въпроса за битието в нея“. Оригиналната интерпретация, която Хайдегер предлага на 

Кантовата теоретична философия в своята книга „Кант и проблемът за метафизиката“ 

(1929), е много тясно свързана с учението за времето, за което току-що стана дума. 

Известно е, че големия принос на Хайдегер към усвояването на Кантовото философско 

наследство се състои в изтъкването ролята на способността за въображение като 

решаваща познавателна способност в синтетичната дейност на съзнанието. Непреходна 

стойност в това отношение има Хайдегеровата интерпретация на ключово важната част 

за „схематизма на чистите разсъдъчни понятия“ в „Критика на чистия разум“. Не мога 

да упрекна автора, че е разбрал погрешно или е представил неадекватно тези две неща, 

но и тук, както и при предишната глава, някак си се губи мащаба на Хайдегеровите 

философски открития. Този мащаб става много видим когато Хайдегеровите 

интерпретации на Кант се съпоставят с най-влиятелните интерпретации на Кант от 

онова време в рамките на неокантианството. Нали все пак Хайдегер води публична 

полемика с огромен резонанс с Ернст Касирер, защитавайки своята смела и иновативна 

интерпретация на Кант. Тази ограниченост на подхода не е преодоляна и при анализа 

на по-късната работа на Хайдегер върху Кант „Тезисът на Кант за битието“. 

 В четвъртата глава “Метафизиката и въпросът за нищото при Мартин Хайдегер“ 

се отделя внимание на един от важните мотиви в творчеството на Хайдегер – критиката 

на метафизиката. Акцентът тук основателно пада върху темата за нищото, развита от 

Хайдегер в неговата встъпителна лекция като новоизбран професор в университета във 

Фрайбург „Що е метафизика?“ (1929) Анализът на това произведение и на темата за 

нищото е адекватен на темата на дисертацията и допринася за изясняването на 

определен важен аспект на човешкото битие. Въпросът за метафизиката обаче е много 

по-голям от този за нищото и играе огромна роля в мисленето на Хайдегер както преди, 

така и след т. нар. „обрат“. И лекциите върху Ницше от 30-те години, и следвоенните 

съчинения на философа върху древногръцката философия, и произведенията му за 
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настоящето и бъдещето на философията от 60-те години по един или друг начин опират 

до проблематиката на метафизиката. За съжаление те не са влезли в полезрението на 

автора. 

Заглавието на пета глава е „Обратът” във философията на Мартин Хайдегер в 

контекста на поставеността на въпросите за истината, изкуството и езика в нея“. Ако се 

следват собствените свидетелства на Хайдегер, някъде през 30-те години на ХХ век той 

започва да преосмисля приложения в „Битие и време“ подход в усилието си за 

реабилитация на проблема за битието. Теоретичните резултати, до които се достига в 

„Битие и време“ с анализа на онтологията на човека, не откриват очаквания „подстъп“ 

към въпроса за битието и философът постепенно започва да разбира, че не може да се 

очаква от онази идея за динамичното и исторично битие на човека да се намери път към 

битието като такова. Битието не може да се схване чрез особен вид познавателна 

активност на човека, а може да се открие за него само ако той съумее да си създаде и да 

подготви за действие една особена пасивна усетливост, с която евентуално да долови 

обаждащите се на човека знаци на битието. Тази радикална смяна на нагласата от 

познавателна активност към очакваща готовност за долавяне променя съществено 

както съдържанието, така и формата на философията. Цветелин Ангелов следва 

Хайдегер в неговите твърдения, че в две негови произведения – „Платоновото учение 

за истината“ и „Писмо за хуманизма“ – се е състояла такава именно радикална смяна. 

При това, би следвало непременно да се отбележи, това не е просто смяна на неговата 

идейна ориентация, а е „обрат“ в самото философско мислене като такова, тоест то има 

мащаба на нещо като епохален обрат. Основателно авторът отделя основно внимание 

на споменатите две произведения. В своя анализ на „Платоновото учение за истината“ 

той сполучливо демонстрира как европейското философско мислене започва да се 

„преобръща“ чрез изоставянето и забравянето на онтологическата теория за истината. 

Изобщо смятам за основателно и полезно съсредоточаването върху проблематиката на 

истината в тази глава. Все пак обаче към тази глава имам две критични препоръки. 

Първо, тук непременно следва да се подчертае дебело, че смяната на перспективата на 

мисленето след „обрата“ силно ограничава значимостта на проблематиката на 

човешкото битие във философията на Хайдегер и я поставя в нова светлина. И второ, 

след „обрата“ в творчеството на философа се появяват нови значими теми каквато е 

например темата за техниката и за съдбата на мисленето в техническата епоха, които би 

следвало поне да бъдат споменати.  
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Какво е постигнато в дисертационния труд на Цветелин Ангелов? Формулиран е 

и е разгледан аналитично важен проблем във философията на Хайдегер. Изяснени са 

съществени теоретични мотиви и понятия главно в ранното творчество на философа. 

Демонстриране е с разбиране и задълбоченост спецификата на подхода на Хайдегер 

към проблематиката на човека. Оценени са правилно и по достойнство част от главните 

следствия на Хайдегеровата онтология на човешкото битие. Направените по-горе 

критични бележки към отделни части на изследването не омаловажават неговата 

стойност. Посочените слабости според мен се дължат най-вече на стремежа на автора 

към максимална вярност към разискваните текстове и максимална близост до техния 

език. Убеден съм, че в полза на изследването би било както отварянето на езика, така и 

отварянето към съпътстващи проблеми, теми и автори, които очертават по-ясно 

цялостния контекст на Хайдегеровото мислене. 

Авторефератът е с обем от 28 страници. Изготвен е според изискванията и 

отразява точно съдържанието на труда. В него се съдържа също така списък на 

приносите като приносите са формулирани точно. Посочени са 3 публикации на 

български език по темата на дисертацията.  

Нямам съвместни публикации с автора на изследването. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Дисертационният труд на Цветелин Ангелов „Проблемът за 

Dasein във фундаменталната онтология на Мартин Хайдегер” отговаря на изискванията 

за придобиването на образователната и научна степен „доктор” в професионално 

напрвление 2.3. Философия и като член на Научното жури аз ще гласувам ЗА 

присъждането на автора на тази степен. 

  

Подпис: 

(проф. д-р Христо П. Тодоров) 

София, 31 май 2015 г.  

 

 


