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Дисертационният труд „Mузикалното сътрудничество от гледна точка на съвременната 

философия“ от Джефри Уорън Дийн е измежду онези рядко правени изследвания, които си 

поставят за задача да хвърлят мост между философската рефлексия и изпълнителските 

художествени практики и които осъществяват среща между теоретични и прагматични аспекти 

на изкуството. Още по-необичайно е във фокуса на тази среща да бъде не изпълнението като 

интерпретация на предзададена творба, а динамиката на „сътрудничеството“ между 

композитор и изпълнител, между изпълнителите, между изпълнители и публика. В този фокус 

възниква и е разработена концепцията на Дийн за „орфеевата интерсубективност“, която 

събира митичното и философски аналитичното, древното и съвременното, образното и 

понятийното в един нов подход към разбирането на действието и въздействието на музиката. 

Собственият опит на Дийн като музикант в различни културни среди (американската и 

българската) с различни традиции е интегрално включен в изследването като един от особено 

интересните му аспекти. Не на последно място, „орфеевата“ перспектива би имала своята 

валидност във всяка епоха, но изглежда особено уместна в днешната ситуация, когато 

промените, предизвикани от новите медии, по нов начин извеждат на преден план 

значимостта на непосредственото съпреживяване на музиката. 

Дисертацията се състои от седем глави като първите две са предимно теоретични, а 

останалите са по-тясно насочени към различни аспекти на прагматиката на музикалното 

сътрудничество. Това деление е, разбира се, до голяма степен условно, тъй като във всяка от 

главите двете перспективи се преплитат, а в последната дори се търси своеобразно съвпадане 

на дискурсивното и музикалното, както и трансформация на естетическата перспектива в 

етическа. Двете философски глави в началото процедират с две контрастни стратегии: едната 

противопоставя двама философи, принадлежащи на една и съща традиция, континенталната 

(Хегел и Хайдегер), докато другата сближава двама философи от различни традиции, 

херменевтиката и прагматизма (Гадамер и Дюи). Така, освен конкретната теоретична работа, 

която извършват с оглед на проблематиката на дисертацията, тези глави задават и 

контрапункта като един от композиционните й принципи. В тези глави своеобразната гледна 

точка на Джефри Дийн като музикант е не по-малко съществена, отколкото в следващите – 

тъкмо на основата на една практика той провежда своята критика на Хегел през Хайдегер и 

през защитата си на изкуството като жизнено важен аспект на човешката социалност, аспект, 

който е след това разгърнат през „херменевтичното тъждество“ и „общността на преживяване“ 

по Гадамер и Дюи.  



В следващите глави, които се насочват по-тясно към централния за труда проблем на 

музикалното сътрудничество, тези изходни позиции са разгърнати и разработени чрез 

инструментариума на постепенно прибавяни понятия (музициране, емпатия, повлияване, 

времево приобщаване и пр.) и чрез практическата си конкретизация. При все че, както Дийн 

отбелязва, темата за музикалното сътрудничество не е нова, нов е неговият подход към тази 

тема през контрапунктното наслагване на хетерогенни философски перспективи. Резултатът е 

разкриване на неочаквани аспекти и нива в това сътрудничество. Несъмнено от първостепенна 

важност е приносното въвеждане на концепцията за „орфеев модел“ и „орфеева 

интерсубективност“, според която „композиторът намира творческо вдъхновение чрез 

идентифициране с реален или въображаем изпълнител като един вид завършване на 

орфеевата си самоличност.“ Освен да свърже акта на композиране с акта на изпълнение, този 

концепт осъществява (включително чрез примерите, предложени от Дийн) връзка между 

музика и слово (Рилке, Бланшо…), както и форма на собственото му парадигматично сдвояване 

с творчеството и фигурата на Лазар Николов. Така музицирането се оказва сложен процес на 

взаимодействие с реалния или виртуален, присъстващ или отсъстващ друг, който трябва да 

бъде предугаждан, изчакван, изслушван, привличан, повлияван, включван, сработван – 

накратко, орфеевата интерсубективност прераства в утопичен хоризонт на съвършената 

човешка заедност, в която индивидуалната изключителност намира реализацията си тъкмо в 

съвместността. Дълбоко се надявам, че това понятие ще добие гражданственост и 

теоретическо продължение в работата и на други изследователи. 

От изключителна важност за труда е широката култура, привлечена в него, не само от областта 

на музиката, но и от другите изкуства, при това както в съвременен, така и в исторически план. 

През темата за музикалното сътрудничество, което в края на дисертацията ще се превърне в 

парадигма на Хабермасовата дискурсна етика и в образец за постигане на консенсус, Джефри 

Дийн успява да събере и „сговори“ – да съгласува и хармонизира – хетерогенния свят на 

творец с богата и уникална художествена и интелектуална биография и да обобщи своя опит от 

работата си с други творци. По такъв начин неговият труд страстно заема страна в един 

започнат още от Платон дебат – за мястото на изкуството и човека на изкуството в полиса – 

като успява да прибави нови аргументи в този дебат и то в специфичната медийна ситуация на 

съвременната епоха, и то по начин, който има своята валидност както в интернационален, така 

и в български контекст, който се оказва естествено вписан в „разговора“ и „обсъждането“ на 

едно сътрудничество, неограничено от езика. Имайки пред вид това, бих посочила, че 

посочените от автора приносни моменти са точни, но не и изчерпателни.  

След всичко казано, едва ли е нужно да добавям, че пред нас е един неординерен труд, който 

несъмнено ще заеме своето място сред българските и не само българските философски 

изследвания на музиката. Убедено препоръчвам на почитаемото научно жури да присъди на 

Джефри Уорън Дийн научната и образователна степен “доктор”. 

 

Проф. д-р Миглена Николчина                                                   22.09.2015 

 

 


