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Р Е Ц Е Н З И Я 

на дисертацията на д-р Цветелин Ангелов Ангелов,  

докторант на самостоятелна подготовка в катедра „История на философията“, 

Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“ 

Проблемът за Dasein във фундаменталната онтология на Мартин Хайдегер 

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

направление 2.3. Философия, Съвременна философия 

 

Дисертацията на д-р Цветелин Ангелов е следствие на негов дългогодишен образователен 

и изследователски опит в пресечната област между богословието и философията –  

научните области, в които той има отлична базова и специализирана подготовка. За това 

свидетелства неговата първа публикация „Мартин Хайдегер и Кантовият подход към 

метафизиката“ в сп. “Философски форум”, бр. 12 (2004-5г.), предхождаща докторската му 

дисертация по богословие “Трансценденталната диалектика на Имануел Кант и нейното 

отношение към теологията”, защитена през 2006 г. Интересът към трансценденталната 

философия на Кант и нейните следствия, както се вижда от статията му 

„Трансценденталната феноменология на Едмунд Хусерл като трансцендентална 

онтология“ в сп. “Философски форум”, 2007 г., го насочи към магистратура по история на 

философията, завършена с дипломната работа “Философията на Мартин Хайдегер в 

нейната самоконституираност като фундаментална онтология”. Отличната й защита бе 

повод д-р Цветелин Ангелов да бъде приет в началото на 2009 г. за докторант на 

самостоятелна подготовка в катедра „История на философията“.  „Външни“ 

обстоятелства, свързани с неговата преподавателска работа в различни училища, където за 

жалост не се гледа с особено добро око към научното израстване на учителите, прибавени 

към характерната му прецизност, съчетана и с плахост да не се пропусне нещо, удължиха 

времето за завършване на дисертацията. За сметка на това сега пред нас е едно упорито и 

самостоятелно изследване, в което са представени основните проблеми и отчасти решения 

около най-важния понятийно-методологически конструкт във философията на Мартин 

Хайдегер.   

По време на втората си докторантура д-р Цветелин Ангелов публикува поредица работи, 

една от които – „Метафизиката и въпросът за нищото при Мартин Хайдегер, в: сп. 

Известия,  Том XIV,2014“ - представя някои основни тези от представената дисертация; 

останалите публикации са предимно от богословско естество, но съдържат и моменти от 

изследванията му за трансценденталната философия – напр. „Онтологико-антропологични 

основания на християнската етика“, 2013 г. и философската и екзистенциално 
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ориентирана антропология – напр. „Микрокосмос и микротеос“ от 2015 г. – и двете в 

http://www.pravoslavie.bg  

Този образователен, преподавателски и изследователски опит, пречупен през характер и  

личностни качества, се е отлял и в представената дисертация. Тя несъмнено се разглежда 

от автора като научно произведение, предназначено за специализирана публика и за 

разлика от други публикации е издържана в език и стил, трудно проницаем за широк кръг 

читатели. Отчасти това се дължи и на характерната за д-р Ангелов скрупульозност. 

Личните ми впечатления за него са отлични; имал съм множество поводи да го 

консултирам за студентски задължения и изследователски планове.  Нямам съвместни 

трудове и проекти с него, както и принос към представената дисертация, ако не броя 

някои съвети от най-общо естество, направени при обсъждането й в катедра „История на 

философията“, с които той отчасти се съобрази.      

Общо представяне на дисертацията 

Темата Dasein във фундаменталната онтология на Хайдегер е развита в предговор, 

въведение, пет глави и заключение, прегледно структурирани в по два параграфа, за да се 

представят методически допълващи се гледища; използваната първична и вторична 

литература е от 118 заглавия на български, английски, немски и руски. Използват се 

допълващи се историко-философски методологии, ориентирани към една затворена 

философска херменевтика, която изключва разводняване с насочване към по-широки 

контекстуални сфери. За отбелязване е, че д-р Цветелин Ангелов е сред немногото 

изследователи, които избягват една характерна слабост или направо философска суета да 

се отнасят пряко към анализирания автор, пренебрегвайки добри или лоши предишни 

изследвания. В работата му личи осъзнатото опиране на досегашните изследователски 

постижения у нас. Това отчасти затруднява разбирането, но от друга е естествено развитие 

на една страна от изследванията за Хайдегер изобщо, според които смисълът на неговата 

философия е достъпен при дефинитивност и буквализация, включващи най-вече 

затвореността й за „лаици“. Самият избор на проблема за Dasein е ярко свидетелство за 

това – един иначе обичаен в немския речников фонд израз за наличие и присъствие 

придобива значение и смисъл, ясни най-вече не просто за философи, а само в рамките на 

определена интерпретативна доктрина в множеството разновидности на 

„хайдегерианците“. За тази тясна разбираемост несъмнено допринася споменатата по-горе 

характерна плахост: работата е особено - да не кажа конформистки - некритична дори и 

там, където несъгласието с авторови тези и преводачески версии твърде би я обогатило.  

Дотолкова работата е методологически, терминологически и стилистически е затворена. В 

нея не се прибягва до биографични, езикови, исторически, политически, идеологически  и 

други пояснения; четена от несвикнали с  познатия за този кръг речник или отхвърлящи 

подобни подходи, тя би била напълно неразбираема, ако ли не и безсмислена.  

http://www.pravoslavie.bg/
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Тази тясна разбираемост се дължи и на използваната литература. Хайдегеровите основни 

работи, на които се опира дисертацията, се дават най-вече в български и руски преводи, 

макар очевидно д-р Цветелин Ангелов да има достатъчни познания по немски. Основното 

понятие Dasein и производните му в цялата работа се изписват в немската версия, но пък 

се цитират и дообясняват според превода на Д. Зашев като „бъденето-ето-на“, „накъм-

моженето-да-се-бъде“ и др. под., които трудно говорят нещо както в нормалния, така и в 

специализирания език. Вторичната литература е предимно на български и английски дори 

и в случаите, когато оригиналните работи са на немски; същевременно са използвани 

доста по непредставителни работи на немски. Що се отнася до актуалността, в повечето 

случаи тя е доста отдалечена от непосредственото състояние на изследванията. Това е 

напълно разбираемо, като се има предвид закъснението, с което у нас навлезе самата 

тематика, както и някак двойното разбиране изобщо на актуалност – веднъж тя е 

обичайната действителност във времева непосредственост, втори път обаче е актуалност в 

смисъла на онтологическа реализация на Dasein.   

Д-р Цветелин Ангелов е от ония изследователи и читатели на Хайдегер, за които е 

разбираем следният текст, представящ и актуалността на проблема, и спецификата на 

собствения им речник: “Тоест Dasein, бидейки ек-зистенция-трансценденция, със самото 

това пребивава перманентно в „накъм-битието“ посредством „моженето-да-се-бъде“, т.е. 

трансценденцията – същността на екзистенцията, е ек-зистенция, а с това актуалността на 

проблема за битието е възможен като поставеност именно откъм Dasein, самоотласкващо 

се откъм онтичното, откъм онтологичното, в което се изразява същността на неговата 

екзистенция“ – вж. Автореферат, с. 5.  

Основни моменти 

Основната теза на работата е: В своята онтологическа специфика на битие-проект и 

автентична екзистенция Dasein e субект и обект на фундаменталната онтология; по особен 

начин тая специфика съдейства и за превръщането на Хайдегеровата фундаментална 

онтология от „Битие и време“ в херменевтичната онтология на „събитието“ в по-късното 

му творчество. Това е противопоставено на неавтентичността на das Man, т.е. на 

усредненото, стандартизирано и безлично съществуване, където проективността и 

историчността в тяхната събитийност са невъзможни.  

Тезата следва линията на развитие на немската философия след Кант. Според нея 

преодоляването на традиционното субект-обектно отношение в познанието стига до 

онтологизация на трансценденталната аперцепция и силата на въображението като проект; 

при това няма как да не се появи и времето в неговата историчност не само като поредица 

от причинно-следствени връзки,  а и като избор от възможности; това не е онтологизирана 

целева причина, а постоянна смяна на онтологично-онтично, екзистенциално-есенциално 

и т.н.  
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Тезата е развита в последователност, която представлява и решение на две основни 

задачи, които си поставя изследването: формално по-кохерентно представяне на 

основните битийни феномени и онтологически специфики на Dasein, което е проблем и 

трансценденция на самото себе си; съдържателно установяване на онтологическото 

богатство на екзистиращата конкретност на Dasein – то е отвъдналично и антиномично -  в 

отношенията му с онтични реализации. Тези основни задачи се разпадат на няколко по-

частни, засягащи обосноваването на самата постъпателност на изследването: 

реконстуиране на основни Хайдегерови тези в един предимно философско-холистичен 

контекст;  приложение на тезите върху битийните структури на Dasein като битие—в- 

тренсценденция, както те са развити от Хайдегер в сравнителен план с други автори, 

представляващи трансценденталния подход и отношенията му с проблема за 

метафизиката – най-вече Хусерл и Кант, както и феноменологично-херменевтичния метод 

– Х.-Г. Гадамер; изясняване на проблема за нищото и несъществуващото откъм битието на 

ек-зистенцията и нейната откритост; проследяване на идейното развитие на Хайдегер в 

план, който съгласува фундаменталната онтология с херменевтичната феноменология-

онтология или онтотеология. Мотиви от тези задачи се явяват във всяка глава, макар 

работата да е построена в традиционната последователност при представяне на 

философските схващания на Хайдегер.  

Първата глава по-скоро е историко-философска и въвеждаща, доколкото разглежда 

влиянието на феноменологията на Е. Хусерл върху „Битие и време“ върху 

фундаменталната онтология най-вече като метод, чиято критична интерпретация ще 

доведе Хайдегер до аналитиката на Dasein.  

Втора глава е реферат на основните положения от „Битие и време“, засягащи битието на 

Dasein – за д-р Цветелин Ангелов то е човешкото битие в неговата екстатична 

захвърленост и поставеност, откъдето става възможно да се открият въпросите за нищото 

и смисъла на битието в поредицата екзистенциалии като начини на „битие-накъм-можене-

да-се-бъде“, т.е. битие-трансценденция. Това води до разглеждане на историчността като 

време – Dasein e „времевеещо“.  

Трета глава връща към историко-философски успоредици; те следват развитието на 

самата фундаментална онтология на Хайдегер, чиято интерпретативна самоувереност се 

прилага към трансценденталния идеализъм на Им. Кант и насоченото срещу 

онтологическото доказателство за съществуване схващане за битието като нереален 

предикат. Оттук ще дойде и проблемът за битие и нищо, който ще е централен както за 

Хайдегер в изхода извън фундаменталната онтология към онтотеологията, така и за 

четвъртата глава на дисертацията. Тя е посветена на проблема за метафизиката, където 

Dasein се разкрива като отличителен модус на съществуването; в нея има естествени 

връзки както с предхождащи Хайдегер постановки, така и особено повлияната от него 

„екзистенциална феноменология“ на Ж.-П. Сартр. Тук „…нищеенето на нищото може да 

бъде разбрано само в областта на една недогматично трансцендентализираща метафизика 



5 
 

на битието, която не захожда откъм съществуващото като цяло и неговото непреодолимо 

противоречие спрямо нищото, а от релационираното с нищото битие в скритостта.“ – с. 

188. Това дава и един от възможните облици на тезата на дисертацията: „Затова въпросът 

за нищото е същностно онтологичен и овъзможностява поставеността на въпроса за 

битието, респ. овъзможностява отнесеността към битието, а с това овъзможностява и 

самата онтология, възможна, от своя страна, като настроеност откъм екзистенцията-

трансценденция на самото Dasein.“ – с. 191.  

Пета глава завършва представянето на Dasein в късното творчество на Хайдегер. То бива 

видяно най-вече откъм „езика като дом на битието“ и се оказва битийното условие за 

„оставянето-на-съществуващото-да-бъде-себе-си“ като „не-скритост“, т.е. истина. 

Основен модус за това е „вслушването“ в гласа на битието, докато цялата традиционна 

философия предимно „гледа“. В този аспект Dasein всъщност е присъствие, 

противопоставено на субект-обектната традиционна философия, която предполага 

отсъствие или някоя от формите на усредненото съществуване, das Man. Характерната 

особено след Шелинг ориентация към изкуството като автентичност се явява и у 

Хайдегер. Това е един от начините на спасение на „битието“ от неавтентичност. – вж. стр. 

206 и следващи. Цялостната безизходица обаче се демонстрира с последните думи на 

дисертацията, където се цитира и последно публикуваното изказване на Хайдегер от 

интеврюто му в сп. „Шпигел“ – „само един Бог може да ни спаси“.  

Приноси 

Д-р Цветелин Ангелов посочва четири приноса: относително комплексна схема за 

разбиране на Dasein; опит за съгласуване на фундаменталната онтология с 

херменевтичнота феноменология-онтология; работа със схеми, обхващащи отношения от 

типа битие, нищо, съществуващо, събитие и т.н., за да се придаде по-кохерентен вид на 

фундаменталната онтология; проследяване на основните моменти и акценти в идейното 

развитие на Хайдегер.   

Приносът може да се сведе до един: първо систематично изложение в българската 

философска литература на проблема за Dasein според характерна и придобила у нас 

публичност версия на хайдегериански жаргон; в чисто схематичен вид подходът може да 

се използва за историко-философско разглеждане на други понятия и категории, особено 

когато явно или скрито са с антропологическа фиксация.   

Критически бележки 

Основната слабост на работата е липсата на критическа дистанция спрямо изследвания 

проблем. Единствената защита в това отношение би било удържането на един заявен 

крайно иманентен подход – нещо, което отличава не само „ортодоксалното 

„хайдегерианство, но и радетелите на т. нар. чисто философстване. Оттук идва и 

парадоксът на подобен подход – има достатъчно основания да се откаже всяко изследване, 
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доколкото чистото четене на основния текст е вече предостатъчно; той би бил допустим 

като речниково доизясняване, но в нормите на друг език, който е не по-малко „дом на 

битието“ от ония, в който естествено фигурира Dasein. При това става дума за изследване, 

представено на език, за който понятието „битие“ при всичките философски опити да се 

отклонят верски аналогии, няма как да избегне фактичността на книгата „Битие“ в 

писмената и мисловна традиция. Тази книга на немски съвсем не е Sein – по-същия начин, 

по който и Dasein не е „бъденето-ето-на“ или пък „човешко битие“. 

Решението, вкл. и това на Хайдегер, че собственото съществуване, познато всекиму в 

единствено собствена времева и точковидна поредност, при която абсолютността на 

битието съвпада с мигновенията на човешкото битие, може да се изкаже или напише, но 

не може да се мисли. Колкото и да се настоява, че Dasein и приписаните му 

екзистенциалии от типа на грижа, страх, бърборене, съществуване към смъртта и т.н. 

нямат общоупотребимо, а само философско значение, трудно може да се оспори, че 

именно това заложено в стихията на езика значение подпъхва вече един водещ смисъл. 

Без разбиране на подобна безусловност обикновено се стига до работи, чиято ценност се 

изчерпва в задълбочаване на претенцията за достъп до автентичността. Това се родее с 

верското съзнание, чийто бог е богът изобщо.  

Подобно нагласа е оправдана, когато става дума за изследовател със солидно богословско 

образование и съответно убеждение. Това не е начин на мислене, който може да се смени, 

а мисловно убеждение, хипертеза, която лесно превръща всичко останало в хипотеза. 

Фундаменталната онтология на Хайдегер закрива достъпа до подобни критически погледи 

и нейната радикална некритичност спрямо себе си я прави пореден пример за възможна 

реализация на философията. За жалост д-р Цветелин Ангелов, чието верско убеждение е 

несъмнено, както личи от други негови работи, се е въздържал именно от една не само 

възможна, но и задължителна по-остра критическа позиция спрямо изследвания автор и 

предмет. Защото „Бог, който може да ни спаси“ на Хайдегер надали е Този, в Когото вярва 

д-р Цветелин Ангелов.    

Останалите критически бележки биха били дребнави, но все пак необходими като насоки 

за по-нататъшно изследване. Най-съществената е ограниченият изворов материал, с който 

се работи – по темата Dasein в отделни издания и в събраните съчинения на Хайдегер има 

преизобилие поне от 1988 г. с публикациите на негови лекционни курсове между 1923 – 

1944 г. В тях представената схема от „Битие и време“, „Кант и проблемът на/за 

метафизиката“ и някои късни есета и съчинения не толкова се допълва, колкото се 

превръща в затворена сфера, чийто аналог е по-скоро монадата на Лайбниц, а не 

проективността на трансценденталния идеализъм. Затова свидетелства и променената 

ортография, и променения метод, с който херменевтичната феноменология застива в 

херметична онтология, изтласкваща антропологическите аналогии към културно и 

цивилизационно критически обобщения. Със сигурност причина за това е и промяната на 

политическия и историческия контекст, останал без особено внимание в работата. Същото 
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се отнася и до вторичната литература, в която Dasein у Хайдегер се разглежда в широкия 

диапазон между метафората, понятийния език и контекстуално флуктуиращите означения 

според трансформациите на онтологично в онтично, на фундаментални в регионални 

онтологии и т.н.      

           

Заключение 

С оглед на представеното изследване, публикациите по него, съобразяването с много от 

направените при предварителното обсъждане бележки, предлагам журито да присъди 

образователната и научна степен „доктор“ по направление Философия; Съвременна 

философия на д-р Цветелин Ангелов Ангелов. 

София, 26.5.2015 

проф. д-р Димитър Денков 

катедра „История на философията“ 

       

 


