
СТАНОВИЩЕ 

 

за дисертацията на  

 

Цветелин Ангелов Ангелов 

 

на тема  „Проблемът за Dasein във фундаменталната онтология на Мартин 

Хайдегер”  
 

за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално 

направление 2.3. Философия  

(История на философията – Съвременна философия) 

от проф. дфн Александър Кънев 

 

       Дисертационният труд на д-р Цветелин Ангелов Ангелов „Проблемът за 

Dasein във фундаменталната онтология на Мартин Хайдегер”, представен за 

придобиване на образователната и научна степен „доктор”, е в обем от 250 

страници и се състои от предговор, въведение, пет глави, заключение и 

библиография. Последната съдържа общо 117 заглавия на български, руски, 

немски и английски езици.  

 

     Цветелин Ангелов Ангелов е роден на 18.11.1968 г. Следва и завършва 

теология, а по-късно като втора специалност и философия в СУ Св. Кл. 

Охридски“. Става докторант в Богословски факултет и защитава успешно 

дисертация на тема „Трансценденталната диалектика на Имануел Кант и 

нейното отношение към теологията“. След завършването на магистърска 

програма по съвременна философия става свободен докторант към катедра 

„История на философията“. Има преподавателски опит в Богословския 

факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, както и в различни училища. 

 

     Хайдегер продължава да бъде сред най-влиятелните мислители на миналия 

век и това се дължи до голяма степен на актуалността на задачата, която се 

опитва да реши със своята концепция за Dasein, а именно да преосмисли 



същността на човешкото битие по начин, който позволява да се разбере то 

отвъд традициите на натурализма и идеализма. В контекста на възхода на 

естествознанието през 19. век,  в частност на Дарвиновата теория на 

еволюцията, традиционните схващания за разликата между човек и природа, 

респективно между тяло и съзнание, започват да изглеждат в една или друга 

степен дълбоко проблематични или дори анахронични. Така натурализмът се 

превръща в естествен избор за голяма част от учените и философите и тази 

тенденция се засилва през 20. и 21. век. Този избор  обаче е неприемлив за 

немалко мислители, тъй като натурализмът не изглежда способен да отдаде 

дължимото на спецификата на човешкото битие. Същевременно за тях е 

несъстоятелен и традиционният антинатурализъм, който се опитва да осмисли 

природата на човешкия живот в менталистки категории. Така търсенето на 

алтернатива както на натурализма, така и на ментализма, продължава да бъде 

от особено значение във философията, а с това и онтологията на Dasein на 

Хайдегер. В този смисъл темата на дисертацията е напълно актуална. 

 

   Начинът, по който е разработена темата, има своите достойнства и заслужава 

според мен положителна оценка. Първо, очертан е контекстът на поява и 

развитие на онтологическите прозрения на Хайдегер, като са тематизирани 

линии на континуитет и дисконтинуитет между неговата философия и 

възгледите на Хусерл. Представени са основните положения на Хусерловата 

феноменология, като акцентът е върху нейната зряла трансцендентална версия 

и свойствения ѝ идеализъм в разбирането на отношението между 

трансцендентална субективност и свят, а след това са разгледани начините, по 

които Хайдегер ги подлага на критика и отхвърля. Второ, представена е доста 

подробна реконструкция на първия раздел на Битие и време, като са 

дискутирани по коректен начин основните определения на битието на Dasein и 

тяхната взаимовръзка. Трето, хвърля се допълнителна светлина върху проекта 

на Хайдегер и неговата еволюция чрез изследване на връзките му със 

схващанията на Кант и Ницше. Четвърто, изследва се и проблемът за т. нар. 

поврат в мисленето на Хайдегер и природата на отношението между ранните и 

късните му възгледи за Dasein. Пето, показано е добро познаване на 



първичната и вторичната литература, особено на преводите и изследванията на 

Хайдегер на български език.  

 

    В дисертационния труд на Цветелин Ангелов има и някои слабости и 

неточности. Хусерловата феноменология е представена доста схематично, без 

да се отчитат съществени разлики между отделните стадии в нейното 

развитие. Вместо за фактичност се говори за фактологичност, а по някаква 

причина Dasein нееднократно се  характеризира като Wassein, което, 

доколкото съм запознат, няма основание в текстовете на Хайдегер. Той 

превежда с Was-sein на немски термина essentia и използва този израз, и то не 

без известни уговорки, само веднъж  в Битие и време, при това с цел да 

противопостави своето разбиране за човешкото битие на това на традицията. 

Представянето на концепцията на късния Хайдегер като феноменологично-

херменевтична онтология също не ми се струва сполучливо. Първо, още 

онтологията на Битие и време по метода си е феноменологично-

херменевтична, така че по този начин няма как да се определи продуктивно 

разликата между нея и късната му концепция за Dasein. Второ, Хайдегер 

определено не смята, че в късните си работи развива онтология, а по-скоро се 

опитва да мисли връзката между човек и битие отвъд концептуалното - в това 

число и философското - мислене. Като цяло големи части от дисертацията 

сякаш имат по-скоро реферативен, отколкото изследователски характер. Това 

впечатление се засилва от факта, че Цветелин Ангелов невинаги разграничава 

ясно своите позиции от тези на Хайдегер и неговите коментатори. Разбира се, 

като научен консултант на дисертанта аз също нося отговорност за някои от 

тези недостатъци на работата. 

 

     Според мен авторефератът правилно отразява съдържанието на 

дисертационния труд и направените в него приноси. Дисертантът има 

необходимите публикации по темата на дисертацията. Спазени са законовите 

изисквания по документацията и процедурите.  

 

       Заключение: дисертационният труд на Цветелин Ангелов допринася към 

изследванията на философията на Хайдегер у нас и притежава необходимите 



достойнства, за да бъде положително оценен. С оглед на това препоръчвам на 

уважаемото жури да присъди на Цветелин Ангелов Ангелов образователната и 

научна степен „доктор” по професионално направление 2.3. Философия 

(История на философията – Съвременна философия). 

 

24.05.2015, гр. София                 проф. дфн Александър Кънев 

      

 


