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СТАНОВИЩЕ  
за дисертационния труд  

Проблемът за Dasein във фундаменталната онтология на Мартин Хайдегер 
на Цветелин Ангелов Ангелов, 

свободен докторант към катедра “История на философията”  

във Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“,  

представен за  придобиване на образователната и научна степен „доктор”  

в професионално направление 2.3 „Философия”  

по научната специалност Съвременна философия 

от доц. д-р Ивелина Иванова (ИИОЗ-БАН)  

 

 

 С оглед на предоставените съпътстващи документи, представеният дисертационен 

труд на Цветелин Ангелов отговаря  на формалните изисквания на закона и другите 

нормативни документи, уреждащи свободната докторантура. Биографичната справка 

свидетелства за упорство и постоянство в развитието на дългогодишен изследователски 

интерес към фундаменталната онтология на Мартин Хайдегер, засвидетелстван още в 

магистърската теза на автора („Философията на Мартин Хайдегер в нейната 

самоконституираност като фундаментална онтология“) и продължен по време на свободната 

докторантура. Съгласно приложената автобиография Цветелин Ангелов е бил зачислен като 

свободен докторант във Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ от 2009 г. 

 Дисертационният труд на  Цветелин Ангелов Проблемът за Dasein във 

фундаменталната онтология на Мартин Хайдегер, представен за придобиване на 

образователната и научна степен „доктор”, е с обем от 250 страници, включително 

библиографията и съдържанието. Ако бъде изчислен по БДС текстът би съответствал на 

приблизително 342 страници. Основният текст, без библиография и съдържание, е с обем 239 

страници (приблизително 306 страници по БДС). Трудът се състои от предговор, въведение, 

пет глави, заключение и библиография. Библиографията включва 118 заглавия на книжни и 

електронни публикации на български, руски, немски и английски език; от тях 45 на кирилица 

и 73 на латиница; 42 от заглавията са издания от и след 2000 г. Библиографията е 

впечатляваща като обем, релевантна на съдържанието на дисертацията и достатъчна в 

изворово и информационно отношение. 

 В уводните параграфи на предговора и въведението на дисертационния труд авторът 

посочва основните мотиви за предприетото изследване, които сбито посочват и задачите, 

които си поставя Цветелин Ангелов. Във въведението също така е резюмирано съдържанието 

на петте глави. Основни за изследването са текстове на Мартин Хайдегер. Традицията, от 

която израстват идеите на последния, присъства основно чрез работите на Хусерл, Ницше и 

Кант, съответно в първа, втора и трета глава. При паралелите с тези автори са търсени 

общите проблеми, за да бъде подчертана на този фон разликата в концепциите между всеки 

от тях и Хайдегер. 

 Авторът вижда „задачите на настоящия текст“ като „свързани преди всичко с 

обхващане в един относително по-цялостен, кохерентен и по-систематичен вид и идеен 

контекст на философията на Мартин Хайдегер“ (с. 6). От петте глави на дисертационния труд 

петата в най-голяма степен е фокусирана върху решаването на тази първоначално заявена 

задача. 

 Задачата да се обхване, проследи и подреди в единна цялост философията на Хайдегер 

налага сложното му и многолико наследство да бъде сведено до отделни сегменти и 

неминуемо опростено, за да бъде подредено за нуждите на изграждането на една кохерентна 

картина. 

 За „да е възможно по-цялостно и по-кохерентно да се схване сложната и многообразна 
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теоретична проблематика, разгърнала се в трудовете на Мартин Хайдегер“ (5), Цветелин 

Ангелов се нуждае от извеждането на нишка – централно понятие или проблем – около която 

да се изградят и изведат връзки към други понятия и етапи от философските търсения на 

Мартин Хайдегер. Нужна е нишка, която да бъде проследена в цялото творчество на 

Хайдегер и дори в традицията, от която неговата философия израства. 

 Търсеният „по-цялостен, кохерентен и по-систематичен вид“ изисква и 

„реконструиране на основните му [на Хайдегер] „тези” (най-вече относно Dasein)“. За 

нуждите на това проследяване става необходимо ново описание на понятието Dasein, 

изграждащо връзки между централни за философията на Хайдегер понятия, за да достигне 

до изработване на понятие за понятието Dasein. Това е другата задача, която си поставя 

авторът на дисертационния труд и която е посочена като негов първи принос. С това 

Цветелин Ангелов се надява да достигне „до единството на фундаменталната онтология“ (с. 

220), до „кохерентността и единството, струва ми се, на двете онтологични перспективи 

налични при Мартин Хайдегер, а именно фундаментална онтология и херменевтична 

феноменология-онтология“ (с. 221). 

 Като такава нишка в тези две задачи му служи проектността, подчертано присъстваща 

в целия текст: „Dasein в своята екзистенция e динамично, то е битие в развитие [...] и изявява 

в света в собствения си екзистенциален контекст като 'битие-проект'“ (с. 2), „Dasein ... е 

проективно-битие-във-възможност“ (с. 67), „Dasein е себе си именно в собственото си 

проектно 'можене-да-се-бъде'“ (с. 68); и много други. Заедно с 'Битие накъм...', 'Битие-

можене-да-се-бъде', 'динамично-битие в-ставане“ тя е проследима във всички части на 

текста. Поради този акцент на Цветелин Ангелов върху проектността при интерпретирането 

на Dasein и философията на Хайдегер, ключово за Dasein вече не е само това, че е условие за 

възможност (може да бъде / е), но и условие за ставане (може да стане). 

 Централна за разбирането на дисертационния труд, а също и точката на съществено 

отдалечаване на Цветелин Ангелов от философията на Мартин Хайдегер е краят на глава 

трета и по-специално с. 171-172, където той твърди, че: „Мартин Хайдегер [...] разглежда 

проблема за битието като самополагане-през-нищото-откъм-съществуващото-във-

трансценденцията-накъм-себе-си-чрез-Dasein-в-разбирането му-за-битие“ (с. 171, 

подчертаното мое, И.И.). В тази точка личи изместване и отдалечаване от Хайдегер, 

доколкото тя предполага обрат в разбирането за условията за възможност, обръщайки 

посоката на аргументация, тръгвайки от съществуващото, вместо от Dasein (както е при 

Хайдегер). Изходната позиция на анализа при Хайдегер бива изместена към съществуващото. 

Това изместване е видимо и по-нататък на същата страница, където онтично и онтологично 

биват слети: „От казаното дотук, струва ми се, можем да направим и следният извод [...] 

битието е (в разбирането на Dasein за битие като) трансценденция на съществуващото“ (с. 

171, подчертаното мое, И.И). 

 Ще се опитам да поясня обрата който прави Цветелин Ангелов. Ако опростим, при 

Хайдегер, за да мислим съществуващото, трябва да отговорим на въпроса какво е 

съществуване, а преди да му отговорим, трябва да изясним какви са условията за възможност 

на този въпрос, как изобщо е възможен въпроса, т.е. как е възможно съществуването да бъде 

въпрос. Всъщност Dasein е тъкмо това, чието съществуване е въпрос и което е условие за 

възможност на въпроса за съществуването. Вместо да тръгва от въпроса за съществуването, 

мислейки „битието като самополагане-през-нищото-откъм-съществуващото“, Цветелин 

Ангелов обръща въпроса, правейки езика като съществуващо условие за възможност на 

Dasein. Още един пример от дисертационния труд, свидетелстващ за смяна на посоката при 

анализа:„Dasein [...] оттласквайки се от онтичното, а също така самоотласквайки се и от 

самото себе си в [чрез темпоралноста на] ек-зистенцията.“ (с. 171). 

 Ако използваме терминологията на Хайдегер, изглежда, че авторът на дисертационния 

труд подпъхва онтичното под онтологичното. Той има два аргумента защо се прави това, най-
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добре представени на страници 194 и 235. На първо място за Цветелин Ангелов това е 

откриване на едно предонтологично ниво, което той свързва с езика като Wassein. „[...] Dasein 

е Wassein, а Dasein е способно да бъде Wassein [...]“ (с. 194). Ще си позволя един по-дълъг 

цитат: „Езикът е откъм битието, а откъм езикът Dasein екзистирайки темпорално, е 

онтологически ек-зистентно накъм битието, трансцендирайки съществуващото през нищото 

накъм битието, с което се овъзможностява откритостта на съществуващото като 

съществуващо, а не нищо, или битие, с което между Dasein и битие, нищо, съществуващо, 

език, време, събитие, истина има (се осъществява) трансцендентална, респ. онтологическа 

корелация, тъкмо чрез която Dasein е самото себе си в контекста на трансценденцията, респ. 

„накъм-моженето-да-се-бъде”, а с това то е фундаментално онтологично, като изначално 

самопроектно саморефлексивното, т.е. отнасящото се към себе си през самопроектността си 

(в самоподвъпросността си), чрез което то е изначално самопроблематичното Wassein. Освен 

това, тъкмо чрез своята изначална модалностност (изначалното стоене и пребиваване във 

възможност) и самопроблематичност като Wassein (възможно само „в-езика”), Dasein е и 

своеобразно пред-онтологичното, а по този начин тъкмо (и само) посредством езика то е 

(способно да бъде) „условието на възможност” на всяка една онтология, в което е 

онтологико-онтичният му примат. Тоест Dasein e Dasein именно като Wassein, а то е такова 

именно като езиково.“. (с. 235) 

 Дали тази интерпретация на Хайдегер в духа на библейското „в началото бе Словото“ 

е отзвук от богословската образованост на автора е трудно за мен да преценя. Остава предмет 

на спор доколко може езикът да бъде изместен на пред-онтологично ниво изцяло в контекста 

на философията на Мартин Хайдегер. Но търсенето на такова ниво не е непознато в 

съвременната философия. За много от философите, които го търсят обаче, питането за пред-

онтологично ниво изисква оттласкване или дори разграничаване от Мартин Хайдегер. 

  Мястото, което Цветелин Ангелов отрежда на езика и ключовото значение, което 

придава на проектността го отвежда до четенето на битието като ставане. Такова тълкуване 

има значимо място в съвременната философия, най-малко от работите на Жил Дельоз и 

Феликс Гатари до днес. Така погледнато, може да се предположи, че Цветелин Ангелов е 

разпознал три проблема на съвременната философия без да реферира към тях, които 

изхождат тъкмо от въпроса как условията за възможност са и условия за ставане („можене-

да-се-бъде“ в предпочитаната терминология на Ангелов). 

 Сложността на проблема се корени в разликата между „може-да-бъде“ („може-да-е“) и 

„може-да-стане“. Затова в съвременната философия проблемът за „ставането“ е анализиран в 

контекста на трудни понятия като събитие (Дерида, Бадиу, Фуко); потенциалност (Агамбен, 

Нанси); праг на интензивността (Дельоз и Гатари, Агамбен). Липсата на референция в 

дисертационния труд към тези ключови проблеми и автори, оставя впечатлението, че 

Хайдегер е мислен в изолация, откъснат от съвременната философия. От друга гледна точка 

може да се отчете като предимство на работата това, че открива как изброените по-горе 

проблеми на съвременната философия могат да бъдат открити още у работите на Хайдегер, и 

насочва към перспективи пред изследването. 

 С оглед на целите, които авторът си поставя и които са тясно свързани с обозрим брой 

текстове на Хайдегер, Цветелин Ангелов си поставя скромни задачи и те са изпълнени. 

Нивото на работата е добро. Композицията на труда отговаря изцяло на целите на 

изследването. Терминологичният език е адекватен на изследвания предмет. Авторът 

демонстрира познаване на релевантната литература. Разбира се, с оглед на спецификата на 

философията на Хайдегер, дисертацията е разбираема за тесен кръг специалисти. Прави 

много добро впечатление, че рецепцията на Хайдегер в България е добре позната и 

българската традиция е добре представена. 

 За раздела „бележки и препоръки“, смятам, че за дисертационен труд би било голямо 

предимство, ако се експлицира защо се предприема такова изследване, ако по-ясно се обяснят 
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залозите в него. Второ, както вече бе споменато на разглежданите проблеми са посветени не 

малко текстове от съвременната философия. Тъй като посочените автори не присъстват, а 

техните текстове остават нерефлектирани, е пропусната една възможност за критика на 

критиците на Хайдегер. Сам Цветелин Ангелов пише, че Хайдегер заема ключово място във 

философията и след появата на неговия труд „Битие и време“ през първата половина на ХХ 

век това влияние е отразено в множество интерпретации. От друга страна на това може да се 

погледне като възможност за бъдещо развитие на изследването. Трето, с оглед на 

академичната биография на Цветелин Ангелов и отново във връзка с възможните 

перспективи пред проблемите, разработвани в дисертационния труд, богословското 

образование и специализация могат да бъдат много перспективни поставени в контекста на 

начина, по който Хайдегер е повлиял протестантската теология, за което има богата 

литература. Накрая бих обърнала внимание на ползваната литература, отразена в 

позоваванията, която оставя впечатлението, че авторът се е ограничил до малък брой 

текстове, основно български и руски, което пък пречи да се види значението на 

разглежданите проблеми в по-широкия контекст на съвременната философска литература. 

 Дисертационният труд е придружена от автореферат и съпътстващи документи. 

Авторефератът е с обем от 36 страници – половината е въведение към дисертационния труд, а 

другата половина резюмира частите му – и отразява коректно съдържането на труда, макар 

отделните части да са непропорционално представени. 

 Авторът скромно формулира приносните моменти на своята дисертация в четири 

точки. Бих препоръчала изразът „прави се опит“ да отпадне и формулировките да бъдат по-

категорични, за да прозвучат по-адекватно в съответната рубрика. А също да са по-прицелени 

към разрешаване на проблеми. Общото посочване на приносите като „по-кохерентна и по-

систематична визия“ на Хайдегеровата философия и на нейно ключово понятие може да 

подведе с неопределеността си. Заявеното изграждане на връзки между понятия от 

философията на Хайдегер е постигнато. 

 Цветелин Ангелов има три публикации по темата на дисертацията на български език, 

публикувани в списанията „Философски форум“ и „Известия“. 

 Нямам съвместни публикации с автора на дисертацията.  

 В заключение като имам предвид всеотдайността на автора в проучването на 

философията на Мартин Хайдегер, продължило години, умелото владеене на известен със 

сложността си философски език, оригиналното усилие да се мисли тази философи в нови 

конститутивни рамки, смятам че дисертационният труд на Цветелин Ангелов, Проблемът за 

Dasein във фундаменталната онтология на Мартин Хайдегер отговаря на изискванията за 

придобиването на образователната и научна степен „доктор” в професионално направление 

2.3 „Философия” (Съвременна философия). Като член предлагам на членовете на уважаемото 

научно жури да присъди  на  Цветелин Ангелов Ангелов образователната и научна степен 

„доктор“. 

 

 

 

Подпис:  

(доц. д-р Ивелина Иванова, ИИОЗ-БАН)  

 

София, 22 май 2015 г.  


