
СТАНОВИЩЕ

от проф. дфн Димитри Гинев 

за дисертационния труд на Иван Колев на тема

 „Битие и възможност. Опит за екзистенциална антропология”

за придобиване на образователната и научна степен „доктор”

     Става дума за оригинален, изключително интересен и дълбок дисертационен труд. 

Проблемната  ситуация,  около  която  е  структуриран  труда,  е  стегнато  и  елегантно 

поднесена.  Презумпцията  в  очертаването  на  ситуацията  е,  че  всеки  проект  за 

философска антропология е метафизически (и категориално) фундиран. Традиционното 

фундиране  се  осъществява  в  категориите  на  онто-тео-логиката  (в  Хайдегеровия 

смисъл). Това неизбежно води до абсолютизация на презентационизма и актуализма в 

осмислянето  на  битието  на  човешкото  съществуване  (като  централна  философско-

антропологична  тема).  Метафизиката  на  наличността  се  оказва  основанието  в 

размисъла за битийното място на човека. В пост-метафизичното мислене критиката на 

тази метафизика (като хипостазирано настояще) разкрива дефекти, които най-общо се 

отнасят  до  изкривеното  онтологично  схващане  на  човешкото  съществуване  през 

призмата на психо-физическия дуализъм. Възможна ли е такава критика на онто-тео-

логиката, която би дала нов шанс на философската антропология? Това е въпросът, на 

който  дисертационният  труд  се  опитва  да  даде  формулировка  и  отговор  на  220 

страници.

     Веднага трябва да подчертая, че въпросът в никакъв случай не следва аналитично (и 

автоматично)  от  стремежа да  се  преодолее  онто-тео-логиката.  Не следва,  защото  за 

след-Хайдегерианската  критика на метафизиката  на присъствието (и на заложения в 

нея хуманизъм) преодоляването на онто-тео-логиката означаваше и означава радикална 

невъзможност  за  философска  антропология.  Последната  не  би  могла  да  бъде  нещо 

друго  –  така  върви  аргумента  –  освен  категориална  стилизация  на  въпросния 

хуманизъм.  (При  самия  Хайдегер  след  „обрата”  това  е  и  самокритичен  мотив, 

доколкото  екзистенциалната  аналитика  и  изгражданата  чрез  нея  онтология  не  са 

освободени от латентна антропология.) Така проблемната ситуация, която Иван Колев 

има  пред  очите  си,  се  свежда  до  повтарянето на  въпроса  за  възможността  на 

философската антропология в метафизичен контекст, несъизмерим с онзи на онто-тео-
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логиката. Това е една неприемлива задача както за традиционните метафизици, така и 

за  техните  постметафизически  критици.  Казвам  „повтаряне”,  защото  въпросът 

исторически вече е бил поставен и замисълът на дисертационния труд по необходимост 

изисква  реконструкция  на  оригиналната  постановка,  чието  провеждане  бележи  и 

първия съществен принос на дисертационния труд.

    Колев с основание насочва вниманието към феноменологичната традиция. Колкото и 

плуралистичен да е  произходът на философската  антропология,  нейният оригинален 

проект  се  заражда  от  собственото  развитие  на  феноменологията.  Още въпросите  за 

тоталността  на  интенционалните  актове  и  за  битието  на  интендиращото  –  изконни 

феноменологични  въпроси  –  недвусмисленно  подсказват,  че  антропологичната 

рефлексия е в тъканта на феноменологичното философстване. Затова Шелер и Плеснер 

очертават  (двата  варианта  на)  оригиналния  проект  чрез  разширяване  обсега  на 

феноменологичния  дискурс.  От  тази  констация  следва,  че  (1)  размисълът  за 

антропологичното  е  неотделим  от  проблематиката  за  смисловата  конституция;  (2) 

човешкото съществуване трябва да се мисли като хоризонтно-временизиращо, а не като 

нещо  случващо  се  в  предпоставен  възглед  за  времето  (като  емпирико-тематична 

даденост – период, интервал, цикъл, хронология, историческа събитийност и пр.); (3) 

трансценденталната рефлексия е неотделима от емпиричните ракурси към човешките 

феномени. Иван Колев изчерпателно и убедително обосновава, защо точка (3) е най-

важното  следствие  от  констатацията  за  „феноменологичната  обремененост”  на 

философската  антропология.  (Начинът  му  на  обосноваване  дава  и  много  силни 

аргументи  за  избора  на  Жил Дельоз  за  най-значимия  пост-метафизичен  партньор  в 

неговите търсения.)  Дискусията за това,  как трансценденталното да бъде вплетено в 

емпиричното  изследване  на  човешкото  съществуване  е  вторият  голям  принос  на 

дисертационния труд.

     Не е трудно да се забележи, че проблемната ситуация на дисертационния труд е 

съзвучна  със  съхраняващата  актуалността  си  историческа  проблемна  ситуация  във 

взаимоотношенията между философска антропология и екзистенциална онтология. За 

антрополозите, аналитиката на съществуването като теория за цялостната фактичност 

на  смисловата  конституция  остава  принципно  незавършена  без  антропогенетичен 

сценарий  за  тази  конституция  като  компенсация  на  дефицити  в  инстинктивната 

достатъчност (въоръженост) на биологичния живот на човека. Без компенсационна теза 

екзистенциалната аналитика би онтологизирала неправомерно смисловата конституция, 

превръщайки я след това в херменевтико-феноменологично основание за решаване на 
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въпроса за „смисъла на битието”. За онези пък, които следват програмата на Битие и 

Време,  интегрирането  на  антропогенетичен  сценарий  би  свело  „фундаменталната 

онтология” до регионална онтология на надбиологичното (смисловото) съществуване 

на човека. Онтологията на смисъла на битието би се превърнала в онтична теория за 

битието  на  смисъла.  Иван  Колев  съзира  в  изграждането  на  една  Аристотелиански 

инспирирана метафизика на потенциалността обещание за изход от тази продължаваща 

с  десетилетия  проблемна  ситуация  в  историческите  отношения  между  онтология  и 

антропология.  Тук  отново  неговите  аргументи  са  солидни.  Обосноваването  на 

философско-антропологичната  релевантност  на  метафизиката  на  потенциалността  е 

третия принципен принос на дисертационния труд.

     Върху основата на можество историко-философски екскурси Колев интерпретира 

могопланово потенциалността. Тя е първо логико-семантична модалност (в тълкувание 

de dicto или de re) и в това си качество потенциалността е все още силно обвързана с 

метафизиката  на  присъствието  (наличността).  На  второ  място  тя  е  екзистенциално-

антропологична  характеристика  –  човешкото  съществуване  е  проектирано  към 

възможности, чийто избор не е детерминиран от нещо външно на съществуването. На 

трето място тя е онтологична характеристика, която ако бъде така осмислена, щото да 

се  дава  приоритет  на  потенциалността-за-битие  спрямо битието  като  актуалност  ще 

може  действително  да  се  защити  тезата,  че  метафизиката  на  потенциалността  е 

алтернатива на онто-тео-логиката. Колев се стреми не без успех да обедини трите плана 

на  разсъждаване  за  потенциалността.  Според  неговия  замисъл,  този  метафизичен 

синтез дава и рамка за разсъждаване върху реда на човешките способности. Тук нещата 

звучат обещаващо и изискват още много усилия.

Заключение: Дълбокото ми е убеждение е, че предложеният дисертационен труд има 

всички необходими достойнства за присъждането на неговия автор титлата Доктор по 

философия.

26. Юни, 2011

София                                                                                               Подпис:

                                                                                                       (проф. дфн Димитри Гинев)
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