
 

 

                                  С  Т  А  Н  О  В  И  Щ  Е 

      За дисертационния труд на Галина Койчева Иванова 

      На тема „Литературната рефлексия върху проблема за истината.” 

      /Истина и разбиране у Ницше, Хайдегер и Гадамер/ 

 

      Познавателната природа на литературата е същностен проблем за 

разбирането какво е литература още в най-ранните съществуващи 

теоретични разсъждения. Проблемът за истината обаче пресича 

изключително активно в себе си онтологичното и гносеологическото 

начало и дава възможност да се осигури по-голяма проходимост между 

философската абстракция, литературата и представата за свят, битие, 

случване. Дисертационният труд на Галина Иванова изследва 

изключително богата и сложна проблематика, представяща възгледите на 

три от най-влиятелните фигури във философията за последния век – 

Ницше, Хайдегер и Гадамер . Те са избрани с ясното съзнание, че се 

включват в един общ поток, представящ динамиката, неустойчивостта и 

неокончателността на истината, че прекрачват от философията към 

перспективата на живата битийност, че полето на литературата за тях не е 

ловен резерват за аргументация, а средище, важно поле, в което духовно 

и битийно се срещат, за да включат най-представителни онагледявания на 

проблема за истината. 

      Всяка една от трите части на дисертацията има собствен облик, 

подчинен на водещите понятия  у Ницше, Хайдегер и Гадамер. Тук е поет и 

първият риск на изследването, да се разбере адекватно и в дълбочина и 

също така критично да се аргументира въпросът за истината и 

разбирането. Рискът е в самото разбиране и Галина Иванова изключително 

успешно се е справила. Съчетават се проникновеност и многостранност на 

познанието в характерно съдържателно богатство. Изследват се много 

голям брой текстове на самите философи в съчетание с опори върху най-



представителни студии за самите тях. Ерудиция и начетеност правят 

дисертационния текст приносен в познавателен план за българското 

литературознание. Познатото като употреби на тези трима философи е 

твърде ограничено, макар и силно въздействащо в културния ни живот до 

момента. Галина Иванова обогатява и създава нова плътност на тези 

присъствия. 

      Вторият сериозен риск, който поема дисертацията, е свързан с 

динамичната структура вътре в отделните части. Подвижната представа за 

истина, разцепването в „мига на пладнето”, в мига изобщо, истината като 

проекция и допълнителност, диалог се носи и в самата организация на 

изследването. Протича последователно поддържан процес на сговаряне и 

разговаряне между Ницше, Хайдегер и Гадамер. В духа на Гадамер, който 

казва, че опитният винаги знае, че в истината има „да” и „не”, съпоставките 

между тримата философи са ясни, но неокончателни, а интерпретациите 

им са придобиване на неокончателен опит. Самият факт, че са трима, 

прави от обикновената съпоставка процес, поток, „да” и „не” преминават в 

нещо друго, което, както казва Хайдегер е същото, но не и еднакво. В 

самите послания от присъствието на тримата философи рефлектира една 

характерна разроеност,представена като троичност на нещо много общо. В 

това рефлектира идеята за сложната природа на случването на истината, 

движението вътре в нея. 

      Третият основен риск в дисертацията е в съчетаването на почтено и 

изпълнено с уважение познание заедно с едно дръзко лично включване  в 

прочита. Отново се обединяват три начала, свързани в единно поле – 

автентичните,съдадени от тримата философи текстове /образът на 

твореца/, множество важни рефлексии и интерпретации върху тях 

/образът на човешкото, свързването с хората, включването в прагматиката 

на културния и научен живот/, онова, което хората говорят и от трета 

страна автентичното преживяване на разбирането от страна на 

дисертантката, „преобразяването”, разликата с унифициращото, в което 

личи „едно бъдещо развитие”/ Хайдегер, 2.11/, /образът на творческия 

дух/. 

      Прави впечатление удържането на стилистично и понятийно единство в 

изложението, в което казаното от други се измества и преживява като 



свое. Поставени са изключително много, но винаги ориентирани към 

темата на дисертацията въпроси, а към тях са включени също така и много 

имплицитни или експлицитни отговори. Това, съчетано с ясния изказ, е 

белег за овладяване на обекта на изследване. Друг такъв белег е 

образцовото структуриране вътре в отделните части, подреждането и 

изборът също са средство да се открои спецификата. Навсякъде личи 

принципът на допълнителност, за който говори и дисертацията: срещаме 

го в подвижните определения на нивото на изказа и в организирането на 

композицията. Галина Иванова отказва да представи в курсив или 

допълнително да акцентира множеството принцципни решения, които се 

съдържат в труда. Това е акт на доверие към тези, които ще четат, а от 

друга страна носи съзнанието за това, че истината не може да бъде 

субстантивирана дори в своята множественост, не може да се сочи с 

какъвто и да е жест. 

      Отромните вътрешни обеми на дисертацията създават характерно 

обилие, което е възможност да се съпреживее плавно научната 

парадигма. Това би било слабост, ако трябваше да се открои само една 

теза или само една истина. Друг риск на работата е повторното обобщение 

в автореферата, което е на практика още един план на проблематиката. И 

тук Галина Иванова се е справила отлично, не е направила компромис със 

сложността, очертала е още една възможност за модел на обекта на 

изследване. 

      Уводът и заключението на дисертационния труд само формално 

отговарят на традиционните изисквания. Истинското начало, или началата 

на изследването, съвсем в духа на Хайдегер, всъщност са в 

„центъра”/2.2.3/. Въпросът за истината и разбирането и още повече за 

литературната рефлексия може да бъде ограничен, очертан, но в 

природата си остава неприключен. Заключението внася финални 

актуализации, но решенията вече са били изведени в анализите, работят в 

собствения си контекст и се изместват в следващите части.. 

      Дисертацията на Галина Иванова е приносна в съчетаването на 

философия и литературознание, очертава важни онтологични ориентири 

към литературата, включва ново богато разбиране за Ницше, Хайдегер и 

Гадамер и умее да го насочи към дисциплинирано изследване, значимо за 



литературната наука. Давам положителна оценка на дисертационния труд 

на Галина Иванова  и го препоръчвам на научното жури за успешна 

защита. 

 

14.12.2011.                                          доц.д-р. Ирен Александрова. 


