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Рецензия за дисертацията на Джефри Дийн 

 

„МУЗИКАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО ОТ ГЛЕДНА 

ТОЧКА НА СЪВРЕМЕННАТА ФИЛОСОФИЯ” 

 

от проф. д.ф.н. Правда Спасова 

 

 Дисертацията на Джефри Дийн  със своите 226 страници като че 

обхваща изцяло всестранната му дейност: от теоретически размишления до 

професионалните му занимания с музика. В това е и силата и слабостта на 

предложения за защита труд. Той създава впечатление за мозаечност и 

дори на места за излишни отклонения от философските нишки на 

дисертацията, но по-внимателното вглеждане в текста на Дийн  открива 

последователността и адекватността на вплетените наративи.  

Това няма как да стане единствено въз основа на автореферата, 

защото макар и поправен в превода, авторефератът засилва усещането за 

фрагментарност, която обикновено се свързва с подозрение за 

повърхностност на теоретическите обобщения. Нещо повече, преводът на 

заглавието на дисертацията, предложен в автореферата като че изисква 

допълнителна редакция, защото не съвсем добре демонстрира насоката на 

теоретическите усилия на автора и отпраща предимно към по-конкретните 

области на психологията и етиката. От своя страна “Music as Collaborative 

Activity form the Perspective of Modern Philosophy”, както звучи то на 

английски, поставя акцент върху изкуството музика, върху музикалното 

изкуство като продукт от многостранното сътрудничество между 

композитор, изпълнител и публика с всичките естетически консеквенции 

на тази идея, касаещи самия понятиен апарат на разговора за същината и 

перцепцията на изкуството. А това е тема, колкото свойствена за 
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съвременното естетическо мислене, толкова и неразработена в аспектите, 

които представя дисертацията на Дийн.  

Така че, започвайки със забележки, стигнах до основното 

предимство на предложената за обсъждане дисертация – нейната 

оригиналност. Тази оригиналност не се дължи на подбора на философски  

източници, водещи към именно такъв естетически извод – че 

произведението на изкуството придобива своя завършен вид в широко 

разбраната интерпретация било на възпроизвеждащите артисти, било на 

активно възприемащата публика и на сглобката между различните звена в 

творческия процес. Тя се дължи отчасти на действително уникалните, 

понеже упражнявани от първо лице конкретни илюстрации на 

теоретическите тези.  

Но същинското новаторство на Дийн е в специфичния философски 

подход. Неговата дисертация е кристален пример за приложността на 

философското знание, за това как идеи, твърде често оставащи единствено 

в сферата на академичния дискурс, биха могли „да работят” при 

разискването на конкретни културни феномени. 

Ще се опитам да изясня какво имам предвид чрез по-подробното 

разглеждане на дисертацията. Тя се състои от седем глави, плюс увод и 

заключение. В увода, както е редно, авторът конкретизира предмета на 

своето изследване и очертава теоретичната рамка на философските си 

позовавания. Определя я като херменевтично-прагматична, позовавайки се 

на констатацията на Хабермас, че тези две значими съвременни 

философски теории съвместно приписват „епистемичен авторитет на 

общество от сътрудничещи си и разговарящи помежду си хора” (тук 

преводът на цитата е малко различен, за да се избегне известната 

двусмисленост на предложения в автореферата превод на Хабермасовите 

думи). Сходството между характерната за прагматизма идея за 

произведението на изкуството като широко разбран опит, като 
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преживяване (experience) и комунатаристката насоченост на 

херменевтичната интерпретация на културните феномени е безспорно 

подходяща основа за усилието на Дийн да обоснове природата на 

музикалното произведение като съвместно събитие, в такъв смисъл като 

случване. Именно това „случване” подкрепя на пръв поглед 

изненадващото търсене на допълнителна теоретическа подкрепа във 

философията на Хайдегер, която е твърде различна и от херменевтичната, 

и от прагматичната мисловна нагласа.        

 Дийн интерпретира основното и трудно преводимо понятие Dasein в 

категориите на „интерсубективност” и това, наред с особеното разбиране 

на Хайдегер за истината като алетея и за значимостта на произведенията на 

изкуството за познанието дават основание да бъде добавен  и Мартин 

Хайдегер към теоретическите авторитети, на които са базирани 

изложените в дисертацията идеи. 

 Възгледите за изкуството на горепосочените мастити философи, 

поне в частта им, необходима за целите на Дийн, са представени в първата 

част на дисертацията, състояща се от две глави. Първата е озаглавена 

„Хайдегер и Хегел: възстановяване на изкуството като случване на 

истината” Тук ми се налага отново да направя уточняващо езика 

отклонение: именно случване, а не неточно преведеното в автореферата 

„явяване”, защото „явяване” предполага наличието на някаква „готова” 

истина и нейното внезапно „изникване”, а не „възникването” на истината в 

никога не свършващия познавателен процес, а именно тази Хайдегерова 

идея може да се припознае като съответстваща на предложеното от Дийн 

разглеждане на музиката като съвместна дейност. Не мисля, че тук се 

налага да разисквам доколко задълбочено са проследени меандрите на 

философското мислене на Хайдегер  и доколко то е повлияно или 

противопоставено на Хегел, защото историко-философският разбор не е 

нито цел, нито е силата на дисертацията. Онова, което отличава работата 
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на Дийн, е прилагането на основни Хайдегерови тези при обяснението на 

създаването и спецификата на съвсем конкретни произведения на 

изкуството. Вероятно тази „апликация” би могла да изглежда като 

опростяване и оплоскостяване на дълбинни концепции, но когато се касае 

за дълбочини, обвити с езикова мъглявост, търпяща различно тълкувание с 

всеки различен превод, то едва ли може да се отхвърли симплификацията 

като равнопоставена интерпретация. За мен важното е, че този подход на 

практика възражда значимостта на философското знание в конкретиката на 

ежедневното общуване с изкуството. 

Втора глава, озаглавена „Дюи и Гадамер: изкуството като общност на 

преживяване” обосновава релевантността на херменевтичния и 

прагматистичния подход към естетическите феномени при разглеждането 

на музикалното произведение като комплекс от взаимодействия. 

 Във втората част от дисертацията си „Какво означава да бъдеш 

сътрудничещ музикант?” Джефри Дийн разглежда, общо казано, 

отношенията композитор-изпълнител като сътрудничещи си и почти 

равностойни компоненти в процеса на създаване на произведението на 

изкуството. Тук той си служи с мита за Орфей като метафора на тази 

интерсубективност на творбата. За Дийн очевидно да се прави особена 

разлика между креативен и възпроизвеждащ артист няма голям смисъл. 

Той подкрепя убеждението си и с конкретен български пример от 

недалечното минало: творчеството и изпълнителската дейност на Лазар 

Николов, наричайки го „един български Орфей”.  

Тук аз изпитвам известно затруднение да разбера широтата на 

орфичната метафора – дали тя се отнася за всеки музикант, който 

същевременно е и изпълнител и автор на произведенията си? Ако това е 

така, не пасва ли с още по-голяма сила титлуването „Орфей” към всички 

онези естрадни изпълнители – започвайки с френската школа на 

„шансонета” като Жорж Брел или Мустаки, през руските автори на 
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дисидентската песен като Галич, Окуджава и Висоцки, до нашите така 

наречени „покита” – поети с китара от рода на Михаил Белчев, Джандема 

или Георги Минчев? 

Все пак, нека оставим метафорите настрана, защото Дийн по-нататък 

развива по по-убедителен начин идеята си за музикалното произведение 

като процес на сътрудничество в следващите две глави от тази втора част 

на дисертацията. В четвърта глава, той разглежда фигурата на, все пак 

началния компонент на творбата – композитора и предлага херменевтичен 

анализ на ролята му. Пета глава „Комунитаристките и либералните 

ценности в музиката: модели за контрол и обсъждане на камерното 

музициране” ми се струва особено интересна, тъй като е подплатена с 

личния опит на автора като изпълнител и касае не само естетическите 

параметри на музиката, но и различните типове отношения при пре-

създаването на творбата от гледна точка на определени етически модели. 

По тази линия продължава и третата част на труда на Дийн, 

озаглавена на български „Духовно сродство (mutual affinity) в ситуациите 

на музицирането”. 

Тук ми се струва особено ценно разглеждането на възприемането на 

музикалното произведение през призмата на теорията за емпатията . Дийн 

не се плъзга просто по баналната теза за зрителите като съпреживяващи 

творбата. Той дълбоко и оригинално анализира параметрите на това 

„съпреживяване” и убедително описва феномена на така наречената 

„взаимна емпатична манипулация” не само като психологическа реакция, 

но и в етическите му окраски. Считам глава шеста за особено щастливо 

попадение на дисертацията. Единствената ми забележка тук е позоваването 

на Шелер през интерпретатори. Тъй като е невъзможно да се разисква 

емпатията без съотнасяне към произведенията на Шелер, мисля че Дийн би 

следвало да демонстрира самостоятелно познаване на този автор. Веднага 

обаче ще кажа, че този недостатък не е толкова съществен, защото, както 
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вече споменах, качествата на дисертацията не трябва да се търсят по 

посока на дълбока историко-философска образованост, а като умело и 

смело прилагане на солидни философски теории към конкретни 

естетически практики. 

Глава седма, посветена на доста модерното схващане за ролята на 

изкуството като “entrainment” – приобщаване, подплатено с хабермасовото 

разбиране за моралната роля на философското знание за мен е интересна с 

позоваването на реални проекти за съвместно музициране. Описанието на 

международните уъркшопи, в които авторът е участвал, показва в нова 

светлина стари естетически мотиви, например разбирането за ролята на 

изкуството в преодоляването на взаимните предразсъдъци и културни 

бариери и звучи убедително в конкретните изводи. Това свеждане на 

изследването до специфични музикални събития с участието на Дийн и 

същевременно анализирането им, което ги поставя в контекста на 

всеобщността на естетическите и етическите ценности, е достоен завършек 

на тази безспорно интересна и богата теоретически дисертация. 

Мисля, че от всичко написано стана ясно, че убедено одобрявам 

работата на Джефри Дийн. Забележките, които имам тук-там към отделни 

постановки, на които, надявам се, докторантът ще отговори, не намаляват 

високата ми оценка за приносния характер и оригиналността на 

дисертацията. Дори авторефератът, въпреки грапавостта на превода, 

отразява достойнствата на целия текст.   

Ето защо считам, че имаме всички основания да присъдим степента 

„доктор на философските науки” на Джефри Дийн и призовавам колегите 

си от журито да гласуват в тази посока. 

 

   Правда Спасова 

 


