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                                С   Т   А   Н   О   В   И   Щ   Е  

 

         за дисертационния труд  на Галина Койчева Иванова 

     „Литературната рефлексия върху проблема за истината. 

          (Истина и разбиране у Ницше, Хайдегер и Гадамер)” 

  
Избраната тема и заглавието на дисертационният труд  на Галина Иванова 

демонстрират сериозна научна амбиция, компетентност и отговорност. Без 

тези качества е невъзможно да се свържат в общ проблем и да се подчинят на 

нов интерпретаторски прочит такива фундаментални категории  като 

литература, истина, разбиране, и такива имена като Фр. Ницше, М.Хайдегер, 

Х.-Г. Гадамер. Сложността на целите, която си е поставила Галина Иванова 

обаче, се усилва не единствено от факта, че за тези безсмъртни мислители вече 

съществуват многобройни томове студии в хуманитаристиката на много езици, 

школи на последователи, преводачи и критици, цели изследователски и 

интелектуални инфраструктури в някои световни университети. Днес само 

реферативният библиографски обзор на метатеоретичните интерпретации 

върху Ницше, Хадегер, Гадамер изглежда  много трудна задача. Освен 

авторитети за науката обаче  те са герои и на културни митове, литературни  

реминисценции и  персоналистки легенди. Произволни и разнородни щрихи с 

нефилософски „шум” към образите на тримата философи например могат да 

хвърлят Нищше като прототип на Адриан Леверкюн в „Доктор Фаустус” на Т. 

Ман, ангажираността на М. Хадегер в нацистката партия и академична 

администрация, „матусалемовите години” на Х.-Г. Гадамер, да не говорим за 

сюжети като „Ницше и Фуко”, които са теми на цели книги.                                                                                                                   

Галина Иванова развива своята дисертационна теза в познавателните граници 

на реален и натегнат докрай от конфликтни тези проблем. Макар и осъзнаван 

още в древността и Средновековието, особено от  ХVІІ в. до днес той 

драматично и с трудно обозрими последствия в науката, литературата и 

изкуството противопоставя две концепции за отношението „език-истина”. 

Донякъде условно можем да ги обозначим като историко-хуманистична 

(Вико...) и позитивистко-сциентична (Лайбниц...). По-важно обаче е самото 

разбиране, че по силата на езиковия си строеж  и епистемологичния си 

предмет никоя от „науките за духа”, все едно дали самата тя в някакъв момент 

от своето развитие  тенденциозно „иска” или  „не иска”,  не може да избегне 

литературното. Като термини, наративи, стилистични фигури, метафори,  

логични парадокси, естетически и моралистки  оценъчни внушения то 

прониква във философския дискурс, който по обратния път понякога се 

конструира според литературни образци. В различна степен спрямо собствено 

философската строгост на изказа и със значещи сходства и различия Ницше, 

Хайдегер и Гадамер продължават с мощни духовни и стилови импулси 

първата линия - на хуманистичната рефлексия върху езика, която иска да 

сътвори  езика на специфично хуманистичната рефлексия, да говори на него и 
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в условен смисъл да разговаря със самия него като смисъл и история. Трудът 

на Галина Иванова обаче  аргументирано вижда истинското  

предизвикателство  далеч отвъд необходимостта да опише и да класифицира 

литературните конвенции във философствуването, философските конструкции  

в писането у тримата автори, дискретните или демонстративните  паралели 

между тях самите и други писатели. С тази задача ( особено в интересните 

паралели с Яворов и Кафка) докторантката се е справила, посвещавайки 

сериозни усилия  както и на текстове, които  се четат като „чиста” 

художествена литература („Тъй рече Заратустра”), така и на такива, 

причислявани към „чистата” философия или „частната” херменевтика („Битие 

и време”, „Истина и метод”).     

Галина Иванова ерудирано – и доколко проблематиката на труда изисква това 

достойнство да бъде особено изтъкнато-   ч е т и в н о   разказва, как строго 

философските намерения и херменевтичната рефлексия на Хайдегер и 

Гадамер, въпреки че се създават върху конкретна теоретична система и 

съответни методи за верификация на резултатите, повече подчертават 

пределите и условностите на науката, нейните иманентни ограничения и 

осуетени амбиции в целостта на езика, човешкия живот и културата, смисълът 

и истината, съдържащи се в литературата и в изкуството, търсенето на 

херменевтични (и литературно-художествени) моменти във всички науки; 

отказът от мнимото противоречие между използуването на метафората като 

инструмент на метафизиката и ролята на поезията в конструирането на 

битието. Могат да илюстрират това множество и най-различни текстове - от 

авторефлексиите на Ницше върху „игрите”,”танците” и „маските” на 

собствения му писателски стил, високата честота на метафорите (като 

„празникът на мисленето”, „покоят на разликата”) у Хайдегер или 

самопризнанието на Гадамер в едно негово писмо, че той „не предлага никакъв 

метод, а описва това, което е”- което само по себе си не е интелектуално-

антисциентична поза, а продуктивна писателска нагласа.                                                                                                                

Докторантката проникновено откроява същността на разбирането за истина у 

Ницше, Гадамер и Хайдегер - истината у никого от тях  не е дефинирана ясно и 

еднозначно, като просто и праволинейно съответствие между човешка мисъл и 

фрагмент от действителността, между факт и констативно описание; истината 

трябва да се търси в литературата, културата и изкуството, именно защото като 

продукти на човешкия интелект и духовен опит само те могат да свързват 

множеството разбирания за истина, символите по пътищата към нея и нейната 

интерпретация. При естественото и обстойно  внимание, което Галина Иванова  

посвещава на теорията и практиката на интерпретацията- днес, може би, най-

наситеният от реинтрепретации фрагмент от наследството на тримата 

философи – тя търси и анализира най-важните за темата постановки: дилемите 

пред „кръговата” познавателна концепция; отказът от знаково-

инструменталното разбиране за езика на интерпретацията и наблягането на 

собствените му „значещи неясноти” и поетични ценности; критичната 
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реабилитация на категориите „авторитет” и „традиция”; изборът на 

„погранична”, „междинна” , „диалогизираща” позиция на интерпретатора и 

хоризонта на разбиране; промените, които херменевтичния опит внася в 

езиково организирания свят и в културата, самоунищожаването като крайна 

цел на всяка интерпретация и т.н. В такъв съдържателен контекст като 

композиция работата по определен начин успешно хармонира със своята тема, 

оставяйки повече усещането за „кръгово”, отколкото за „линеарно” движение 

към изводите и внушенията.                                                                                                       

Не толкова като пропуски, а като диалог с някои моменти в дисертацията 

смятам, че тя със сигурност  би обогатила своя читател при по-голямо 

внимание към Дилтай и към категорията на историчното у тримата мислители. 

Техните български рецепции разбира се, ограничени до темата, също биха 

могли да бъдат засегнати, например с някои интересни и демонстративни 

паралели, конкретно с Ницше, в текстовете на философската и 

„народопсихологическа” есеистика от 20-те/ 30-те години (особено у Я.Янев, 

С. Казанджиев и др.).  

В момента на поредните кризисни колебания на литературознанието в смисъла 

на собственото му съществуване, работата на Галина Иванова окуражава 

литературоведа да види като свой легитимен и привлекателен 

интерпретаторски предмет творчеството на големи и влиятелни мислители, в 

рефлексията върху които рутинно се смята, че философите имат гарантирано 

историческо предимство и познавателни привилегии.    

Дисертацонната теза на Галина Иванова притежава и друго важно 

достойнство, което най-вероятно отново дължи на верността си към духа и 

съдържанието на интерпретирания материал. За херменевтиката и 

критичната хуманитаристика това е вечното познавателно превъзходство 

на въпроса над отговора. В такъв смисъл работата е ценна и с въпросите, 

които пряко или дискретно поставя, но научното развитие на автора дава 

основателното очакване, че те ще  получат интересни отговори в  бъдещи 

изследвания.     

С убеденост в качествата в докторската теза „Литературната рефлексия 

върху проблема за истината. (Истина и разбиране у Ницше, Хайдегер и 

Гадамер)”предлагам на Почитаемото научно жури да присъди на Галина 

Иванова образователната и научна степен доктор  по научната специалност 

Теория на литературата. 

 

 

 

 

                                                                   

9. ХІІ. 2011                                                  Проф. д-р Яни Милчаков 


