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Цветелин Ангелов завършва специалност Теология с втора специалност 

Философия в СУ „Св. Кл. Охридски” през 2001 г. През 2002-2005 г. е редовен 

докторант по специалността Християнска философия в Богословския факултет 

на СУ. През 2006 г. защитава дисертация на тема: Трансценденталната 

диалектика на Имануел Кант и нейното отношение към теологията. Бил съм 

рецензент на тази дисертация и мога да кажа хубави думи за нея. От 2009 г. 

Ангелов е докторант на самостоятелна подготовка към Катедра „История на 

философията” на Философския факултет на СУ. Бил е хоноруван асистент в 

Богословския факултет на СУ, има опит като учител по философски 

дисциплини в средния курс. 

Дисертацията е в обем от 250 стр., вкл. библиография на български, руски, 

английски и немски език, която съдържа 118 заглавия. В библиографията не е 

посочено нито едно съчинение от Gesamtausgabe на произведенията на 

Хайдегер, посочен е обаче един том от Husserliana. Дисертацията е придружена 

от автореферат и съпътстващи документи. Авторефератът в обем от 36 стр. 

стриктно следва структурата на дисертацията и напълно възпроизвежда 

нейното съдържание. В автореферата коректно са отразени приносните 

моменти на изследването и е приложен списък с публикациите на докторанта 

по проблематиката на дисертацията. Съпътстващите документи са пълни 



съгласно изискванията на закона и другите нормативни документи, които 

уреждат процедурата. Ангелов има 3 публикации по темата на дисертацията. 

Списъкът с негови публикации по философски и богословски проблеми е 

значително по-дълъг. Той съдържа 19 заглавия. 

Дисертацията е структурирана в предговор, въведение, пет подразделени 

на параграфи глави, заключение и библиография. Прави впечатление 

балансираната и хармонична архитектоника на дисертацията. Това говори за 

промисленост на проблематиката, обработеност на текста и, най-важното, 

дисциплинираност на философското мислене. 

Днес философстването върху Хайдегер е само по себе си принос. Във 

време, когато във философията се толерират и стимулират необоснованото 

мнение, фриволното разсъждаване, анализирането на житейски ситуации, 

всекидневното диалогизиране и оживените дискурси в стил Ганковото кафене, 

заниманието с фундаменталната онтология на Хайдегер предизвиква симпатия 

и съпричастност у отстояващите традиционната Европейска философия. Мога 

само да приветствам работата на дисертанта и неговия научен ръководител 

върху трудното философстване на Хайдегер. 

Трябва да се има предвид, че Хайдегеровата философия може да се 

подраздели на два (или три) основни етапа, като при това се пренебрегнат най-

ранните работи на философа, които отразяват криволичещия път на формиране 

на неговата оригинална концепция и следват противоположни идеи и системи. 

Казвам това, защото фундаменталната онтология съставлява първия основен 

етап на Хайдегеровата философия. По-късно Хайдегер не се отказва от 

фундаменталната онтология, но в концепта за събитието, което фугово 

феноменологизира историята и истината на битието, фундаментализира нов, 

по-силен вариант на битийно философстване, фиксирайки „края на 

философията“. „Край на философията“ не е измирането, оглупяването или 

замразяването на всички философи, изличаването на всички философски 

съчинения по модела на Оруел или окончателното изчерпване на цялата 

философска проблематика, а са принципите (началата) на философията, от една 



страна, и интерпретациите на нейните резултати, от друга. Всяко друго 

разбиране на „края на философията“, вкл. на провъзгласения от Хайдегер „край 

на философията“ граничи с глупостта, или е просто глупост. Впрочем Хайдегер 

почти не се интересува от философските интерпретации, които оформят 

цялостна и систематична философска обхватност, но ревностно, педантично и 

неотклонно нахвърля мисловни проекции отвъд края (принципите, началата) на 

Европейската рационална метафизика. Може да се спекулира, че зад сакралната 

„Kehre“ Хайдегер философира именно отиване отвъд края на фундаменталната 

онтология. Ала това е обект на специфична интерпретация. 

Важното в тази ситуация е, че по философския си път Хайдегер не само не 

се отказва от Dasein, а винаги базисно го вплита във фундаменталната 

онтология и нахвърлящо-захвърлящата херменевтична феноменология. 

Ангелов си дава много ясна сметка за това (с. 4 и мн.др.), но в амбицията си да 

не пропусне някой от аспектите на Dasein, често смесва неговите различни 

смисли, съответно в по-ранните и по-късните съчинения на Хайдегер. А според 

темата на дисертацията Ангелов би следвало да се ограничи само върху 

съчиненията до 1932-36 г. (в зависимост от тяхното интерпретиране). В случая 

не искам да оспорвам петата глава на изследването (точно обратното: тя има 

обосновано място като финална глава), а само отбелязвам множеството 

прескоци и отнасяния в предишните глави, които по различен начин ек-

зистенциализират Dasein в зависимост от съответните възгледи на Хайдегер и 

които биха объркали недостатъчно подготвения читател. 

Основният принос на дисертацията се заключава в цялостното 

философиране на Dasein в Хайдегеровата философия. Ангелов настоява, че 

последната „е преди всичко специфична онтология“, която е различна от 

познатите в историята на европейската философия онтологии. Тезата е 

приемлива, особено след като акцентът на дисертацията е върху Dasein. Тя е 

защитима и по-отношение на късната философия на Хайдегер, разбира се след 

прецизни интерпретации на das Ereignis, die Wesung, die Wahrheit des Seyns и 

пр. 



Ангелов обобщава своите основни тези в седем пункта. Те не 

предизвикват непосредствени възражения, въпреки моето различно осмисляне 

на някои от тях. Ала това осмисляне има изключително интерпретативен 

характер и не се отнася към постановките на дисертанта в смисъла на 

контрарност или контрадикторност. Напр. по отношение на пункт 7 аз силно се 

съмнявам в рационалната възможност за философиране на способността, респ. 

събитийността на битието в езика и, особено, в поетическия език. Според 

Хайдегер поетичният език на изкуството е постановъчен език, но в ек-

зистенциален смисъл. Изкуството е постановка, поставяне (Aufstellen) и 

производство (Herstellen).  Но докато науката и техниката констатират и 

заздравяват, поезията разкрива и така следва да е феноменологична в буквален 

смисъл. Поезията нахвърля и изказва истината при из-казаното, т.е. по битиен 

начин. Поставянето, производството, постановката всъщност про-из-веждат 

Lichtung за разкриване на истината на битието. Това изглежда 

феноменологично грабващо и защитимо, но поети са не само Тракл и 

Хьолдерлин. Накратко: за съжаление Хайдегер не успява да разкрие битийното 

медииране на езика, въпреки че тезата за битийния език е философски и ек-

зистенциално очевидно по-мощна и по-релевантна спрямо въпроса за истината 

в сравнение с тезата за рационалния език. 

В рубриката „забележки“ ще отбележа, че субект-обектната релация не е 

адекватна позиция за осмисляне на Хайдегеровото философстване. Не казвам, 

че Ангелов я преекспонира, или че залага само, респ. основно на нея. Според 

мен тази позиция следва изцяло да отпадне, защото тя само замъглява 

херменевтичното феноменологизиране. Страниците с компаративен анализ 

Ницше-Хайдегер (с.89-99) са разочароващи. Ангелов очевидно не познава том 

6.1 и том 6.2 от Gesamtausgabe. 

Да се пише върху Хайдегер е трудно, защото той прави усилие да промени 

рационалния език на хилядолетното философстване в Европа. Друг въпрос е 

доколко това усилие на Хайдегер е успешно. Проблематично е самото 

философстване, което залага на битийния език. Не е ясно как той може да бъде 



търсен, респ. каква е неговата медиация, въпреки захода на Хайдегер към 

определена поезия. В цялата тази усложненост трябва да се отбележи, че 

дисертацията е написана ясно и разбираемо. Това показва справяне с 

тематиката и проблематиката. На места има типично рационални 

саморефлексии, които не би следвало да са релевантни на Хайдегеровия 

концепт, но те намират оправдание в стремежа на Ангелов за изясняване и 

уточняване. Не бих желал да дискутирам въпроса за Dasein и превода му на 

български език. Споделям тезата на проф. Зашев, че отказът от превод не дава 

концептуално предимство, ала аз също предпочитам да говоря за Dasein с 

цялата му неблагозвучност спрямо българското философско ухо. Впрочем 

същинското философско хайдегерстване на български език би следвало да 

разгърне екзистенциална аналитика на бъденето-ето-на, или, още по-добре, на 

ест-е-ство и др.под. типични български слова с огромен философски потенциал. 

Дисертантът пестеливо формулира приносите на своя труд в четири 

пункта. Те са реални. Освен тях в дисертацията могат да се откроят още 

множество интерпретативни постижения. Философията на Хайдегер е особено 

благодатна в това отношение и Ангелов успешно се възползва от това. Нека не 

забравяме, че философската херменевтика е следствие преди всичко на 

битийното, а не толкова на рационалното философстване. Все пак трябва да 

отбележа, че названието „херменевтична феноменология – онтология“ (пункт 2) 

е ограничено интерпретативно и, строго казано, не кореспондира с 

Хайдегеровата постановъчност. Но пък от гледище, през и посредством Dasein 

дисертантът има основания за такава формулировка. Аналогично стоят нещата 

и със схемите (пункт 3). Известно е отношението на ранния Хайдегер към 

Кантовия схематизъм. Но, собствено казано, Хайдегер не успява с битийния 

схематизъм. Поне аз смятам така. Дисертантът настоява на това, че използва 

схемите „логически кохерентно“, холистично-контекстуално и херменевтично-

систематично. 

Нямам принципни забележки към постановките на дисертацията. 

Нямам съвместни публикации с колегата Ангелов. 



Заключение: като имам предвид фундаменталната типика на 

теоретизираната философска проблематика, приносните теоретични резултати 

на докторанта в хоризонта на изконното Европейско философстване, прецизния 

историкофилософски анализ, вписаността на текста в съвременното същинско 

философстване и подчертаната релевантност на изследването за 

университетски четения по онтология и история на философията, предлагам на 

уважаемите колеги от научното жури по защитата на дисертацията на 

Цветелин Ангелов Ангелов на тема Проблемът за Dasein във 

фундаменталната онтология на Мартин Хайдегер да я гласуват за успешно 

защитена и да му присъдят образователната и научна степен „Доктор” по 

научната специалност Съвременна философия в професионалното направление 

Философия. 

 

София, 07. 04. 2015 г. 

………………………….. 

(проф. дфн Валентин Канавров) 


