
СТАНОВИЩЕ  

от проф. д-р Александър Любенов Гънгов, СУ „Св. Климент Охридски“ относно 

дисертацията на г-н Джефри Уорън Дийн „Музикалното сътрудничество от гледна 

точка на съвременната философия“ за присъждане на образователна и научна степен 

„Доктор по философия“ по 2.3. „Философия“ (Философия с преподаване на английски 

език) 

 Представената дисертация на английски език, съдържа 230 стр. по БДС. 

Библиографията се състои от 162 заглавия, преобладаващият брой от които е на 

английски език, а около двадесет от тях са на български. Текстът се състои от три 

части, включващи общо седем глави, увод и заключение. Стилът на оформяне на 

английския текст следва главно The Chicago Manual of Style. Авторефератът е преведен 

от автора и редактиран от носител на езика в разширен формат на български език, както 

изисква Законът и Правилникът на СУ; Дисертантът има пет публикации по темата на 

дисертацията, както и седем изпълнителски проекта, свързани с работата му по 

дисертацията. Г-н Дийн е взел всички семестриални курсове, носещи 60 ECTS, които са 

предвидени в индивидуалния учебен план с отличен успех, а минимумът по 

специалността—с много добър успех. Спазени са всички изисквания за откриване на 

процедура за публична защита. 

 Основната теза на дисертацията е, че музикалното произведение не е идеална 

същност, създадена от композитора, а съществува единствено като взаимодействие 

между изпълнител /изпълнители/, композитор и публика. Това гарантира на музиката 

постоянно ставане като съвместна дейност. При разгръщане на тезата авторът смята, че 

подобен подход позволява по-добре да се схване музиката като дейност, да бъдат 

разбрани участниците в тази дейност, както и тяхното отношение към това, в което 

участват. Музикалното произведение се оказва по-скоро процес на сътрудничество, 

отколкото завършена цялост. Съществена роля във формиране на тезата играят 

термините „орфеева интерсубестивност“ и „орфеев модел“. Колегата Дийн смята, че в 

хода на работата си композиторът трябва да разширява орфеевия си модел чрез 

сътрудничество с музикантите. Подчертано е значението на междукултурните 

отношения в дейността на музициране, изяснена е и моралната оправданост на 



емоционалното манипулиране на слушателя от страна на изпълнителя, което е осъзнато 

и доброволно прието от слушателя. Въвежда се идеята да времевото приобщаване чрез 

музика, което може да служи като модел за дискурсната етика на Хабермас. Като цяло, 

тезата е напълно издържана философски, в нея убедително са вложени изпълнителския 

опит на дисертанта и неговата теоретична компетентност на музикант. 

 Дисертацията има ясна структура, в която колегата Дийн подробно развива 

тезата си. Преодоляването на Хегеловия възглед за края на изкуството от разбирането 

на Хайдегер за присъствието на произведението на изкуството в откритостта на 

битието е избрано напълно уместно като изходната точка за неговата концепция. Това е 

естетическа теза с онтологично измерение, която придобива и социален смисъл в 

редица музикални творби през 20.в.; на този аспект в дисертацията се обръща 

съществено внимание. Авторът открива концептуална близост между 

херменевтическата /феноменологигическата/ традиция и философията на американски 

прагматизъм, в частност, между понятието за „сливане на хоризонтите“ при Гадамер и 

възгледа за „общност на преживяването“ на Дюи, която се преценява като 

изключително продуктивна при философските изследвания върху музиката.  

 Тези философски постановки служат на колегата Дийн да въведе виждането си 

за орфеевата интерсубективност, изразяваща според него сътрудничеството между 

композитор и изпълнител. Философското звучене на орфеевата интерсубективност се 

поражда чрез умело съчетаване на концепцията за семантичната иновация на Рикьор и 

разбирането на Хусерл за въображаемия пренос. Майсторски е показано как това ново 

понятие работи в творчеството на Лазар Николов, обединяващо композитор и 

изпълнител. Уместно е и твърдението за съвместяване на комунитаристкия и 

либералния подход в музиката, включително при камерните изпълнения. При 

обсъждането на взаимодействието между изпълнител и публика, от една страна, и 

между изпълнителите в оркестъра, от друга, дисертантът използва с философска 

вещина термините „емпатия“ и „времево приобщаване“ и обосновано стига до 



заключението, че музицирането въплъщава основни елементи на дискурсната етика на 

Хабермас.  

 Приносните моменти на дисертационния труд са представени прецизно и 

адекватно отразяват постиженията на работата. Няма съмнение, че колегата Дийн 

успява да приложи методологията на философската херменевтика и философията на 

американския прагматизъм при осмислянето на съвместната дейност при създаването и 

изпълнението на музика. Получените резултати свидетелстват за изграден философски 

усет при интерпретацията на богатия собствен изпълнителски опит и теоретична 

музикална подготовка. Въведените нови модели за музикално сътрудничество—

орфеева  интерсубективност, взаимна емоционална манипулация, разговор и контролни 

модели за камерно музициране—също доказват способност за продуктивно 

разглеждане на музикалните реалии в светлината на философски концепции. Двата 

извода, до които се достига, следвайки новите модели, относно музицирането и 

публичния дискурс, както и относно сътрудничество между композитора и 

изпълнителя придобиват социално и етическо измерение. Философска стойност имат и 

размишленията за американския музикален опит в български контекст, изследването на 

творческите процеси на композиторите Лазар Николов и Димитър Христов, както и 

разглеждането на различни музикални явления, характерни за българската културна 

среда. 

 Цялостното впечатление от дисертацията е за задълбочена философска 

подготовка и оригинални умения за осмисляне на музиката чрез философските идеи. 

Мисля, че работата достойно допринася за разбирането на музикалното произведение 

като взаимодействие на няколко нива. Бих искал да спомена и дългогодишната 

успешна преподавателска дейност на дисертанта в Американския университет в 

България, която разкрива още една страна на музикалното сътрудничество—това със 

студентите. 



 Въз основа на всичко, казано дотук, смятам, че дисертационния труд на г-н 

Джефри Уорън Дийн „Музикалното сътрудничество от гледна точка на съвременната 

философия“, както и цялото му обучение в докторантската програма, отговарят 

безспорно на изискванията за присъждане на образователна и научна степен „Доктор 

по философия“ по 2.3. „Философия“ (Философия с преподаване на английски език), 

поради което ще гласувам „за“ и препоръчвам на уважаемото жури да му я присъдим. 

 

23.09.2015 г.     Подготвил становището:  

      /проф. д-р Александър Л. Гънгов/ 


