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    Описание на дисертационния труд: Работата се състои от 397 

страници и обхваща: заглавна страница, съдържание, увод, три части, 

заключение и библиография със стотици заглавия на български, 

немски, английски и словенски език. Точно така, както изисква 

Правилникът на СУ за прилагане на ЗРАС, или по-точно член 66, ал. 2 

от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и 

заемане на академични длъжности в СУ “Св. Климент Охридски”. 

Разделянето на работата на части и на раздели/или глави и параграфи, е 

представено прегледно  в съдържанието.  
 

 

Един много дълъг увод: към проблема на дисертацията и неговата 

вкорененост в античността 

 

    Научното изследване на Галина Койчева Иванова е посветено на 

един вечен проблем – проблем не само на философията и 

литературната наука, или на хуманитаристиката и науките на духа.  

    Проблемът за истината, която е, за истината, която я има и 

съществува, и която е в битието и логоса за битието. 

    Тази дисертация се занимава на почти 400 страници с трима много 

значими немски мислители от ХІХ и ХХ век, но по същество това е 

най-важното питане за почти всички значими лица на европейския дух, 

чието философстване е било провокирано от въпроса: Има ли истина и 

ако я има, как тя трябва да бъде постигана и разбирана от мисълта, как 

да бъде изразявана чрез словото, как най-добре да бъде разкривана и 

огласявана, ословесявана? 
    Още в зората на европейската мисъл на този въпрос Парменид отговаря със 

сдвоената теза: “Има битие” и “И словото и мисълта битие трябва да са”. А после 

Платон изпитва до краен предел границите на логоса, за да открие и разкрие 
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многото лица на същностите в съществуващото, на действително съществуващото 

– в толкова много диалози и писма.  

     Има истина и тя е в битието, и битието е истина. За това пеят досократическите 

философи в своите философски поеми за природата, за това Платон е написал 

хилядите страници на шедьоврените си диалози върху скъпия сиракузки папирус. 

За това и Аристотел е писал в своите задължителни “студентски” писмени работи в 

Академията, които неумолимият Платон изисквал също да бъдат написани чрез 

изящна словесност, в художествената форма на диалога. А през свободното си 

време същият този Аристотел пишел чудесна поезия, но уви, за стила му днес ние 

напълно необосновано съдим единствено и само по изданията на неговите 

“хюпомнемата”  - бележките за лекциите, от които по-късно Андроник Родоски 

сглобява “трактатите” му.  

    От ранната гръцка философия, през елинистическата и римската философска 

мисъл, та чак до залеза на езическия свят, философстващите мислители се 

изразяват много повече като поети и/или писатели, а не като професионализирани 

философи или богослови – като автори на трактати и суми, както става по-късно 

през средновековието. 

    Истина има и битието-е-в-истината и истината-е-в-битието - казва почти цялата 

гръцка и римска философия (с изключение на скептиците), но тази истина може да 

се разкрие и огласи, при това само донякъде, чрез поезия – както  лирика, така и 

епос; във философски диалози или химни, посветени на един или друг бог; във 

философски писма или философски трагедии; във философски дневник и 

философски фрагменти или чрез митологично-художествена алегория. 

В това отношение има няколко поразителни симптома: като например това, че дори 

и софистите, които с изтънчения си интелектуализъм са се въздържали от това да 

посочат коя точно е истината и кое точно е истинното, но все пак са изказали 

провокациите си в изключително обработена логография. Но също и това, че 

Сократ е написал само една творба и тя е химн, посветен на Аполон. Но също и 

това, че Аристотел, когато е пишел нещо, предназначено за четене, а не само за 

слушане, то е било или диалози, (за които Цицерон пише, че са по-добра 

белетристика от тази на Платон) или поезия. И накрая, в изреждането на 

симптоматичните образци: чак в края на античността един автор се усъмнил, че ако 

сподели разбирането си за истината в битието само чрез философски роман, може и 

да остане неразбран от поколенията. Това, разбира се е Апулей, който излага 

философията на платонистката традиция в безброй алегории, сравнения и 

метафори, но най-вече чрез фабулата на “Златното магаре” – още с името на 

главния герой, който е Луций (сиреч Светльо) и после чрез всички перипетии, 

които му се стоварват. Чак Апулей е този, който решава да се подсигури в 

излагането на разбирането си за истината освен чрез философски роман също и 

чрез един трактат - “За Платон и неговото учение”. 

 

    Минават векове преди това изразяване на разбирането за истината да се оттласне 

от строгата понятийност и дефинитивност, от систематиката и строгостта на 

интелектуалната прецизност и да се прояви не чрез единични примери и 

спорадични произведения (каквито има и в Средновековието и в Ренесанса), а като 
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влиятелна философска, поетическа или писателска парадигма. Първо, при немските 

романтици, а после – при Хьолдерлин, Ницше, Шопенхауер, Киркегор. 

 

     Точно това очертава двойствената изследователска задача, която е 

решавала и е решила много успешно Галина Иванова. Първата страна 

на тази двойна задача е проблемът за истината, която е, и още по-

точно истината, която ее, и която се изразява от философа не чрез 

импозантни системи, понятийни построения и дефиниции, а чрез 

литература и по художествен път. Персонификациите на този проблем 

за философията, изразявана като литература, са няколко през 

последните два века, но колегата много точно и напълно обосновано се 

е съсредоточила върху корпуса от произведения на Ницше. За да може 

след това да види развитието на тази проблематика при двамата може 

би най-известни немски философи на ХХ век. Втората страна на този 

проблем е рефлексията върху философията в литературата, която е 

както литературна рефлексия, така и философска теория: това е нивото 

на металитературата, която най-вече се главоболи да намери отговор на 

грозда от въпроси: защо художествената литература в най-широкия 

смисъл на думата и с всичките си жанрове, защо изкуството, защо 

художествената творба, защо поезията – и в смисъла на античния 

пойесис, и в общоприетия смисъл на поезия, прогласяват истината, 

която е в битието и битието, което е в истината, много по-добре от 

философската систематика и ригидната дистинктивност на трактатния 

жанр и стил?   
 

 

    В дисертацията на колегата тази двойна изследователска задача е 

решена много убедително и просветляващо, като по-конкретно в 

композиционно и съдържателно отношение  основното е, както следва: 

 

    Първо, в Увода на работата, който е кратък, (с.5-7) и предполагам, 

напълно умишлено и обмислено само очертава границите и статуса на 

въпроса, без да предпоставя никакви твърди дефиниции и готови 

понятия – нито за това, що е литература, нито за това, какво е 

философия, нито за това, какво е истина. В тази въвеждаща част на 

текста, се изказват обаче няколко много важни тези, с аргументирането 

на които тя се ангажира по-нататък.  

     Първата теза е изказана чрез метода на отрицателната диалектика, 

“от противното”.  “... в разбирането и интерпретацията на 

литературни текстове често се приема положението, че те не 
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споделят истини, а тъкмо обратното – измислен сюжет, чието 

съвпадение с действителността е по-скоро случайност, отколкото 

правило или задължение” (с.5).  

      Цялата дисертация на колегата опровергава това положение и 

подкрепя тезата,  че „Мястото на изследване на проблема за 

истината е не само философията, но и литературознанието, а 

литературата е единственият начин да бъдат споделени специфични 

истини за света, в който живеем и да бъде изказана онази 

алтернативност на мисленето и съществуването, в която се 

заражда новото.  Именно в литературата се изпробват 

възможностите на онова, което притежаваме, без да се налага да се 

отказваме от никой негов аспект, което е възможно по силата на 

безкрайните допълвания и заигравания, към които е склонно 

художественото пространство.” (с.5) 

     Също така трета  важна теза,  заявена в Увода и после много 

убедително отстоявана в цялата работа  е това, че редополагането на 

тези трима немскоезични философи в заглавието далеч не означава  

намиране на тъждественост, а по-скоро на различие в изследваното 

поле: у Ницше литературата и литературността изразява философското  

и доминира над рефлексията върху литературата, докато при Хайдегер 

и Гадамер е почти обратното – много силна философска и литературно-

теоретична рефлексия върху художественото творчество и 

литературата в цялостта на преподавателската им работа и сред 

многото им творби, без самите те да успеят сътворят художествени 

творби – колкото и да са се възхищавали на художествеността и да са 

възнамерявали да създадат и художествена литература. 

 

    Да отбележим и последното по метода на изложение, заявен в увода: 

 „Въпреки, че разделението на частите на дисертационния труд 

следва хронологията на появата на идеите на разглежданите автори,  

заедно с това той се опитва да улови и полемичността и 

съвместяването помежду им, която варира от откритото 

несъгласие до признаването на известно приемане и допълване.” 
 

 

     В Първата част на работата изследването се съсредоточава върху 

проблема Ницше: философия и/или литература. Поставят се първо 

три методологически въпроса: как да четем Ницше; как да се намерят 

негови читатели ; и трето, но най-важно – как е възможно 

„литературното” писане на философа, екзалтиран от страстта да 
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скъса със систематичността и академизма.  Отговорът е: не по пътя на 

диалектиката, а по пътя на парадокса и чрез появата на друг тип 

логика, разположена на границата на рационалното и на това, което 

може да бъде обговорено с думите на езика, с който разполагаме”. 

Нейният анализ тук се опира най-вече на “Еcce homo” и “Тъй рече 

Заратустра”, но също и на стихотворението “Sils Maria”. В този раздел 

има много препратки към известни поетични и прозаични творби, 

предимно от нашата, но и немската съвременна литература, и една 

важна доказателствена теза към основния изследователски проблем на 

дисертацията. В автореферата тя е изведена така:   

    „Разбирането, което текстовете на Ницше се опитват да 

провокират, е онова, което се лишава от всяка възможна сигурност. 

Добър пример в това отношение е известната идея за вечното 

завръщане, която с еднакна оправданост би могла да се тълкува като 

хипотеза за строежа на вселената, тест, който трябва да бъде 

преодолян по пътя към свръхчовека и приемането на себе си, или 

начин, по който се проявява селективността на самото битие. В един 

опит за издържане на противоречията тази идея би могла да се 

тълкува не като подкрепяща едно или друго от изброените значения, а 

като опит за тяхното съвместяване в удържането им. Това би 

означавало обаче да четем казаното от Ницше по-скоро като 

литература, отколкото като философия, като провокиращо въпроси, 

а не като стремящо се към окончателни отговори” (цитат от 

автореферата). 
 

     В следващата подчаст „Играта на маски и проблемът за 

автентичния смисъл на казаното” колегата се съсредоточава върху 

„Раждането на трагедията...” и върху известните тези на Ницше за 

упадъка на атическата трагедията като следствие от гибелното, от 

прекалено точното подражание на всекидневието, наложено от 

Еврипид и от съвпадението между зрител и герой, което взривява 

равновесието между Аполоновото и Дионисиевото начало.(с.55 и сл.) 

В тази връзка тя отбелязва: “Затова актьорската игра, способността 

за приемане на различни пози е и отличителна черта на философа, 

която му позволява да игнорира временното и да потърси същността. 

Смяната на маските отговаря на динамичната същност на живота, 

а изгубването способността да бъдеш различен, да показваш нов 

образ на света във всеки нов момент е самата смърт” (с.57)... 

       В същия раздел колегата въвежда и друга тема, върху която ще се 

съсредоточава отново и отново по-нататък в текста – най-влиятелният, 
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най-парадигмалният за западната култура герой от Омировия епос. “ 

Артистичността на духа е пряко свързана с фигурата на Одисей 

като образ на пътешественика, към който дисертационният труд се 

завръща и който за Ницше е не просто една от характеристиките на 

гръцкото живеене, които го отличават от съвременността, а 

самият „Дионисов идеал” (по повод на “Воля за власт”) 
       “Смяната на маски, актьорската игра, която ни разкрива същността, е 

естествено право както на философа, така и на поета. Знаейки това, читателят 

трябва да възприема създаденото от тях именно чрез това допускане. Никога не 

можем да повярваме на поетите не просто защото в тяхната същност е да 

лъжат твърде много, както се казва в „Тъй рече Заратустра”, а защото нещата, 

които те имат да кажат, не могат да бъдат изказани със средствата на 

всекидневния език. Дори и когато творците са обещали да свалят всички маски, да 

застанат пред  читателите си такива, каквито са, това е съмнително, тъй като 

смяната на маските е самата им същност” (с.60). 

       Тази обособена глава на голямата Първа част , посветена на Ницше, но и 

отваряща подстъп и към останалите двама мислители, завършва с параграфа 

„Перспектива и интерпретация”. „Четенето за Ницше се оказва винаги 

преодоляване на граници – на крайността на живота…, но също така и на тази 

на рационалността, която преминава в лудост, на крайността на думите, в 

играта на метафорите, или на ограничения ресурс на мъжкото интелектуално 

господство чрез женската сроденост с живота и произведенията на изкуството. 

Разбирането според Ницше започва именно там, където свършва сигурността на 

предпоставките, там, където сме готови да се откажем от ясните граници на 

света, в който живеем и да се впуснем в преследване на неизвестното.” 

 

      Следващият раздел на частта за Ницше прави много ценна 

литературно-теоретична съпоставка   между Ницше и Франц Кафка 

чрез множеството общи места на „скритите сюжети” при тях.  В 

реферирането на съдържанието на дисертацията ще се спрем 

внимателно тук, защото това наистина е изследователска задача, с 

чието решение колегата обосновано претендира: това е един важен 

принос за литературната наука. 

     Първо, паралелът между Ницше и Кафка започва чрез 

съпоставителен анализ на голямата литературна тема за морето като 

образ, символ, метафора и сюжет – при Ницше в „Раждането на 

трагедията”, а при Кафка в „Кормчията”, но оттам – и към структурно 

сходни,макар и сюжетно по-различни негови произведения като 

„Процесът”, „Замъкът”, „Метаморфозата” или „Присъдата”; 
 

      В главата  Писането на Кафка като изследване на възможности 

 в центъра на вниманието са съпоставките между фрагмента 

„Прометей” на Кафка и Ницшевата теория за истината и разбирането. 
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Текстът на Кафка, според колегата, е много важен, тъй като предлага 

четири възможни истории за Прометей, без да дава окончателен 

отговор коя от тях е „правилната”, а по-скоро настоява на възможното 

им съвместяване. Подобно натрупване е съотносимо, от една страна, 

със самия начин на писане на Ницше, който често обглежда един и същ 

проблем от различни, понякога изключващи се перспективи, а от друга 

– с идеята на Хайдегер за истината, която е всъщност свобода, тъй 

като не изисква предпочитането на една възможност пред друга, а 

удържането на всички в противоречивото им единство, оставане в 

пространството на загадката...  
         “Финалът на „Прометей” твърди, че истината не се изчерпва със 

съществуващото, нито с познанието за него, а е част от полето на 

необяснимото. Краят на фрагмента ни връща отново към неговото начало, 

обяснявайки наличието на четири истории и отказа да се даде преимущество на 

която и да било от тях. Това създава особено обратно движение в рамките на 

самия текст. Четенето се е превърнало в пътуване, в което завръщането-

припомняне на вече казаното е необходимо за напредването към целостта на 

смисъла”. 

         Колегата обосновава тази съпоставка с наблюдението, че чрез това 

се провижда идеята за херменевтичния кръг – „цялото може да бъде 

разбрано само през отделните части и обратно”, но също така и идеята 

за безкрайността на интерпретацията. 

 

       Съпоставянето на литературността във философските 

произведения на Ницше и на литературното в творчество на Кафка 

завършва с вариациите на един много известен мит за един много 

известен герой от едно от най-известните антични произведения – 

приключенията на Одисей и приемането на предизвикателството да чуе 

вълшебната песен-зов на сирените.  Тази история е пресътворена по 

един начин от Ницше, а по друг – от Кафка. Сюжетите около Одисей 

ще се появят още няколко пъти в дисертацията и ще играят всеки път 

различна роля. 

 

      С тематизацията на изкусителките-сирени и на многогодишното 

пребиваване на Одисей при магьосницата-царица Кирка смислово, но и 

художествено умело се преминава към следващия раздел на първата 

част, в която става дума за Незавършеността на истината, която се 

осветлява чрез последователното анализиране на два проблема.   

Първият от тях е Проблемът за метафората в „За истината и лъжата 

в изнънморален смисъл”. А вторият тематичен кръг тук, допълващ 
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анализа на метафората във философската литература на Ницше е 

прочутата метафора на Ницше, според която метафората е жена. 
 

 

 

Обобщение и оценка на Първата част от дисертацията на колегата 

Галина Иванова 
 

     Това несъмнено е най-сложната, най-трудната част от дисертацията. 
Изследователското и мисловното предизвикателство тук е по-голямо, отколкото в 

следващите две части на работа. Колкото и да се възхищават от литературата и 

литературността, от поезията и прозата, все пак и Хайдегер, и Гадамер остават 

академични философи – преподаватели и автори на произведения от различен обем 

и жанр, но много повече в лоното на всеобхватното, всеобглеждащо 

философстване от систематичния род, отколкото на художествени творби в 

сферата на изкуството. Както “Битие и време”, така и “Истина и метод” са големи 

философски трактати. И двамата са автори и на студии, статии, есета, на лекции и 

радиолекции, на интервюта, речи и изявления, които са публикувани впоследствие 

в книги. Колкото и да са поетични, литературни или гранично-метафорични някои 

техни понятия, все пак те са понятия, които са откъснати от живата реч и 

обговорени със смисли, а да не говорим и за това колко много неологизми или 

словотворчески моменти има при Хайдегер. 

    Голямото предизвикателство в първата част на работата е, че се 

търси  теоретизация, избистряне на концепции и се прави рефлексия по 

отношение на една философия, която винаги е бягала презглава от 

академизма и е пропита от антирационалистичен (но не и 

ирационалистичен) патос. Тази уникална философия-в-литература на 

Ницше и до днес се съпротивлява на опитите да й се поставят юзди от 

литературознанието и теоретизациите, дори по отношение на такива 

сравнително прости – но само на пръв поглед - въпроси като например: 

Какъв е жанрът на “Тъй рече Заратустра” или какъв е жанрът на “За 

раждането на трагедията от духа на музиката”? За второто е по-лесно 

да се каже, така както отбелязва и проф. Исак Паси: това е една 

смайващо раздвоена творба, защото въпреки цялата си 

антитрадиционалистка патетика и художествен стил, тя все пак си 

остава трактат на университетски професор по класическа филология и 

антична литература и митология. С единия си крак той вече е стъпил 

извън университета, но с другия все още е вътре. Разкрачен е над прага 

между вътре и вън.  

    Много по-сложно е начинанието да се опитоми и да се вкара в 

кошарата на жанровите деления най-популярното произведение на 
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Ницше “Тъй рече Заратустра” или “Така каза Заратустра”, според 

превода на Николай Райнов.  

Както по света, така и у нас това е най-популярната творба на Ницше. 

Според мен това се дължи не само на резките и уникално нови, на 

места скандализиращи идеи на автора, но и преди всичко на това, че 

“Тъй рече Заратустра” е ако не първата, то несъмнено една от най-

впечатляващите творби в един жанр от големия род на литературните 

мистификации – жанрът на квази-свещения текст или на 

псевдоевангелието. И проф. Паси отбелязва, че това е свод от 

проповеди, но тези антипроповеди, разбира се, нямат нищо общо нито 

с историческата истина за  Заратустра, нито със зороастризма, който и 

до днес се изповядва от няколко милиона души по света, а са        

Антиблаговестието на Ницше. Така както и текстовете от 

Херметическия корпус не са прогласени от някакво божество или 

обожествен древен мъдрец на име Хермес-Тот, както им се привижда 

на някои окултисти, а са типични псевдорелигиозни литературни 

мистификации.  

     Точно в тази посока виждам големия теоретичен успех на тази част 

на дисертацията на Галина Иванова. Колкото и да е писано у нас за 

Ницше – като се почне от ажиотажа на кръга “Мисъл” и от 

симптоматичната поява на няколко превода на “Заратустра” за късо 

време в първата половина на ХХ век у нас – на  Димитър Дечев (макар 

и частичен), на Мара Белчева и на Николай Райнов, и се стигне до 

ренесанса на издаването и коментирането на Ницше през последните 

две десетилетия, благодарение на колеги като проф. Исак Паси или 

Владимир Теохаров и Димитър Вацов, въпреки всички тези 

множествени интерпретации, промислянето на литературността на 

Ницше все още е много трудна задача. Още в първата част на 

дисертацията се вижда, колко добре авторката познава произведенията 

на Ницше и колко умело подбира и аранжира произведения и места на 

произведения, за да обоснове решението на изследователската си 

задача. Също така се вижда и отлична запознатост с най-важните, но и 

най-новите  тълкувания на други отдавнашни и съвременни 

интерпретатори по света.  

 

 

Относно Част втора. Хайдегер: истината и динамиката на 

разкриването й. Играта на близо и далеч 

 



 10 

   В тази част плавно и без прекъсване анализираната двойствена 

проблематика се изследва в текстовете на Мартин Хайдегер. 

Плавността и континуитетът се получават като следствие от това, че 

изключително правилно Галина Иванова започва с работите на 

Хайдегер, посветени на Ницше и на Хьолдерлин, както и с анализ на 

писма и документи, разменени между Хайдегер и Хана Арент - по този 

повод и по темата за сходствата между Ницше и Кафка. 

    Частта за Хайдегер работи много задълбочено с няколко ключови 

произведения, като напълно обмислено колегата е избрала при анализа 

й “Битие и време” да не абсорбира всичко. Най-известното 

произведение на Хайдегер е получило достатъчно, но не и 

преференциално внимание, не е фаворизирано и не е засенчило други 

негови съчинения, които са по-малки, за някои са по-непопулярни, но 

несъмнено са по-важни точно за тази дисертация: например, 

публикуваните многобройни текстове върху Ницше, които са всъщност 

обработени и леко коригирани стенографски записи от 

няколкогодишни лекционни изложения на Хайдегер. Тук трябва 

специално да подчертая, че тъкмо тези хиляди страници на Хайдегер за 

Ницше все още не са преведени на български и това показва 

достатъчно високото ниво на езикова и философска компетентност на 

колегата. 

Като рецензент трябва да посоча и че от тези хиляди страници за 

Ницше съм изучавала в детайли само един от публикуваните 

лекционни курсове, който е със заглавие “Европейският нихилизъм”.   

Разбира се, в тази част на дисертацията са анализирани и други по-

малки текстове на Хайдегер като “За същността на истината”, 

“Платоновото учение за истината”, “Хьолдерлин и същността на 

поезията”, “Началото на художествената творба”, “Езикът”, “Път в 

полето”, “Краят на философията и задачата на мисленето”, интервюто 

за сп. Spiegel, както и много други по-големи и по-малки произведения, 

които не са превеждани у нас и нямат славата на култовото “Битие и 

време” или популярното до втръсване и баналност “Платоновото 

учение за истината”, но са повече от необходими точно за тази 

дисертация. Такива са текстът върху Шелинг и същността на 

човешката свобода, както и “Was heisst Denken”, “Wozu Dichter”, 

сборника (том 12 от пълното издание) “Unterwegs zur Sprache”. 

 

     От всички тези Хайдегерови произведения - по-големи или по-

малки, свръхпопулярни или почти непознати у нас, са подложени на 
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анализ няколко Хайдегерови твърдения-казвания, нещо-като-

определения за истината: 

*Истина има. Битие и истина са еднакво изначални. (по “Битие и 

време”, параграф 44) 

*Истината е, истината ее. Истината е истинното. (според  “Началото на 

художествената творба”) 

*Истината е естина. Истината ества.(според лекциите върху “Шелинг. 

За същността на човешката свобода”) 

*Истината е свобода. (според “За същността на истината”) 

*Неистината е скриване, а истината е алетейя – не-забравеност. 

Неистината е заблуда, а истината е разкриване-разбиране. (според 

“Платоновото учение за истината”) 

*Същността на истината е истината на същността. ( според “За 

същността на истината”) 

 

    Ако бих могла да избера само едно изречение, с което да резюмирам 

фокуса на изследването на колегата Иванова тук, то ще е изречението 

от “Битие и време”: Sein und Wahrheit sind gleichursprünglich. Битие и 

истина са еднакво изначални. 

“Sein und Zeit” (Max Niemeyer Verlag, Tübingen, 1993, S. 230) 

 

    Голямата заслуга на изследването на колегата в тази част е, че освен 

тези Хайдегерови положения, които са много популярни у нас, тя е 

извела на преден план и в самото структуриране на текста няколко 

други, като: 

  

*Истина е случващото се на мига Augenblick. Истината е неистина. 

(според лекциите върху “Така каза Заратустра”) 

*Истината е в противоречието (сп. лекцията върху “Човешко, твърде 

човешко”) 

*Истината е повече в мълчанието, отколкото в изговарянето (сп. 

Хайдегеровия анализ на стихотворението “Sils Maria” на Ницше ) 

 

Във втория раздел на втората част на дисертацията, посветена на 

Хайдегер се обсъжда Мисленето на истината като насочено срещу 

самото себе си. Пътуването като завръщане. 

 

    Няколко важни приносни момента трябва да бъдат откроени тук. 
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1. На първо място, анализа на колегата на пространственото 

определяне на Dasein, опространствяването на Dasein в нейната 

интерпретация; 

2. После, промислянето на важната метафора за пътуването-четене, 

разгледано откъм аспекта на времето; след това, обсъждането на 

поета като фигура “между”. Този раздел съдържа и една подчаст 

за единството на покоя и динамиката във вътрешното движение, 

което за пореден път косвено обяснява защо мотото на “Битие и 

време” е от “Софистът” на Платон. 

 

     Следват няколко тематизации, в които философията отстъпва 

музицирането на първата цигулка отново на литературната теория. 
Изобщо, в тази дисертация философията като теория за истината (както я определя 

Аристотел в Малката Алфа на “Метафизика”) и теорията на литературата са в един 

хармоничен дует – каквито има още от предкласическата музика до съвременния 

джаз и единството на музиката на анализа се постига чрез непрекъсната промяна на 

водещия инструмент: в едни части на дисертацията е единият, след това – другият, 

а после пак първият. Но от началото до края има теоретично съ-звучие, 

концептуална и стилова сим-фония.  

    Тези важни тематизации са: Мълчанието като език на поезията и 

“отвоюването” на истината; Литературата като запазване на 

възможностите в тяхната нерешеност. Истината като загадка; 

Езикът като първоначална поезия; “Началото на художествената 

творба” и възможността за говорене откъм истината; Кръговостта 

на разбирането; Изчезването на интерпретацията; параграфите от 5 

до 9 във втория раздел на тази част. 

      Големите постижения на изследването тук са: 

1. Анализират се множество важни произведения на късния 

Хайдегер, като най-голямо внимание получават отново 

свързаните с Ницше, Хьолдерлин и Кафка. В тези произведения 

колегата настоява на различния ъгъл, от който се гледа към 

проблемите, поставени и в “Битие и време”. Но за тях вече се 

мисли и говори по друг начин. Макар че отликата не е 

драматична, повече от необходимо е било тя да се промисли. 

Особено по отношение на апофатичните уклони в мисленето на 

остаряващия и помъдряващ Хайдегер, който след края на Втората 

световна и възобновяването на преподаването си, по-скоро 

преподава и пише за истината в поезията, отколкото във 

философията, и за истината като мълчание, тишина и 

неизговоримост. 
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2. В извеждането на преден план на анализа на изкуството изобщо, 

на художествената творба като явяване на истината – все едно 

дали става дума за архитектура, живопис или литература. 

(Всеизвестните примери от “Началото на художествената творба” 

за гръцкия храм и за картина на Ван Гог) 

3. В подчертаването на имплицитната класификация и 

йерархизиране на изкуствата, в която Хайдегер следва Аристотел 

(“За поетическото изкуство”: поезията е по-висша от историята) 

и Хегеловите лекции по естетика. И за Хайдегер най-висше 

изкуство е поезията и тя е най-близо до философията, като те са, 

според известното твърдение, владетелки на два близки един до 

друг и еднакво високи върхове, защото и в едната, и в другата се 

изговаря истината, макар и само понякога, и само донякъде.  

4. Особено ценно в тези части е интерпретирането на Хайдегер и 

през някои най-нови изследвания на литературната теория и 

философията, но най-вече от гледна точка на Хана Арент. 

5. Философстването за езика като първоначална поезия и 

представянето на известните тези на елиномана Хайдегер за 

гръцкия език. В това отношение, разбира се, той следва Хегел от 

“Науката логика”, но mutatis mutandis. 

 

     Ще завърша реферирането на тази част на дисертацията с откъс от 

нея, в която колегата много точно извежда какво следва от всичко това 

за литературната наука: 

 

“Литературоведските следствия от позицията на Хайдегер, 

свързваща истината с непосредствеността на изговарянето и със 

ситуативността на Dasein, биха могли да бъдат мислени във връзка с 

неговата идея за текста като знак, който всъщност не сочи 

наникъде, освен към самия себе си – един момент, на който се спряхме 

по-горе. Бихме могли заедно с това да добавим, че щом никое говорене 

не е нито изцяло автентично, нито неавтентично, то задачата на 

добрата интерпретация е преди всичко в запазването на неговата 

ситуативност чрез процеса на отваряне на текстовете на 

традицията в разрушаването на предишните интерпретации за 

сметка на едно актуално настояще... 

     Когато говорим за истината, твърди Хайдегер, субект и обект са 

нерелевантни термини. Dasein вече стои в нея като едновременна 

скритост и откритост, тя не му е противопоставена като един от 

обектите в света. Целта на художествената творба е да запази 
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тази непосредственост на случването на истината. В “Началото на 

художествената творба” става ясно, че в произведението на 

изкуството не се говори “за” истината, а в нея самата истина говори 

в най-явната си непосредственост”. (с.218)   

 

    С последните два параграфа на този раздел – за кръговостта на 

разбирането, за херменевтичния кръг и за изчезването на 

интерпретацията, както и в заключителния раздел на частта за 

Хайдегер, по същество изследването вече не просто обобщава 

основните моменти от написаното дотук, но и предлага важни 

съпоставителни тезиси за разликите между Хайдегер и Гадамер. 

 
 

Относно последната, трета част на работата, озаглавена Гадамер: 

Разбиране по аналогия 
 

     В тази част са анализирани важни и познати у нас съчинения на 

Гадамер като по-малки, но манифестни текстове, събрани в сборника 

“История и херменевтика”, както и “Актуалността на красивото. 

Изкуството като игра, символ и празник”, но най-вече  “Истина и 

метод”, като много задълбочено са посочени разлики в различните 

издания на книгата от различни години, отбелязали различни етапи от 

развитието на неговата философия. Също така, обаче, на немски и на 

английски са четени и изследвани много произведения на Гадамер, 

писани и произнасяни като лекции в продължение на 70 години: от 

началото на 30-те години на миналия век до 2000 г.,  свързани с 

проблемите на онтологията на художествената творба и нейното 

херменевтическо значение, философията в литературата, философския 

изказ на истинното в диалозите на Платон, изкуството като мимезис. 

 

     Тази част започва с един раздел в който се обсъждат проблемите на 

мисленето чрез понятия, Гадамеровата критика на понятийността с 

оглед на проблемите на истината и схващането за играта като явяващо 

истината в произведенията на изкуството; схнащанията за авторитет, 

традиция и, разбира се, диалогът като най-добра форма на отнасяне 

към литературния текст от всички възможни.  

 

     Това, което нейният анализ убедително показва е, че философията в 

диалозите на Платон е много повече родилно лоно на Гадамеровата 

херменевтика, отколкото библеистичната херменевтика на 
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Шлайермахер или теорията на Вилхелм фон Хумболт за езика. Сред 

известните имена няма по-голям апостол на Платоновата философия 

през целия ХХ век от Гадамер. Защото Платон играе с езика, тъкмо по 

начина мечтан и бленуван в Гадамеровата херменевтика: не си служи с 

понятия, които да са органично чужди на всекидневната, жива реч. 

Напротив, най-важните му положения са изказани с обикновени думи, 

които както по негово време, така и до ден-днешен се чуват и 

употребяват буквално навсякъде, дори и в най-прозаични делнични 

ситуации. Както Хайдегер в лекциите си върху “Софистът”, така и 

Гадамер в многобройните си работи, анализирани от колегата Иванова 

тук, са възхитени от това, че най-важното питане на класическата 

гръцка философия се задава с думата ousia, която е както думата за 

същност и битие, така и за имане и богатство. Така е и до ден днешен.                    

 

     Например, когато в сладкарницата ти предлагат да си избереш един от три 

ейдоса сладки, това пак е думата, която от V век преди Христа до днес е разпъната 

от най-високите селения на полета на духа до най-първично необходимото, но 

неотменимо за поддържане на човешкия живот – храната. Когато някой в Гърция 

днес ти каже, че се занимава с метафори, това може да означава, че е поет, но също 

така може да означава, че се занимава с пренасяне на мебели и покъщнина...  

       

    И точно поради това най-важните изводи за изразяването на 

философската истина чрез литературни или театрални произведения са 

направени тук, въз основа на онези страници от “Истина и метод”, в 

които Гадамер предлага херменевтичната си теория за езика и 

езиковостта, името, словото, думата, понятието, за езика като хоризонт 

и опит за света, здраво вкоренен в Платоновата философия за езика от 

“Кратил”.  

 

     В следващите раздели на тази трета, кулминационна част от 

дисертацията на колегата Иванова, на фокус застава  първо, едно 

изключително важно понятие на Платоновата, но още повече на 

Аристотеловата философия: phronesis, а след това анализът сякаш се 

обръща отново ретроспективно назад, с проблематизиране на явяването 

на истината в тълкуването и думите,  и истината като алетейя.  

 

     Това е абсолютният концептуален връх на изследването, при това 

става дума за понятие, заявено в заглавието като централно за 

дисертацията, а след това вече настъпва развръзката на тази 

изследователска драма: в написаното в параграфите за търсенето на 

себе си; за връзката в Гадамеровото мислене между phronesis и 
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същността на езика; за художествената литература като различие в 

тъждествеността; както и разликите в интерпретациите, които 

Хайдегер и Гадамер правят върху еднаквото, същото и другото, макар 

и двамата да тръгват от “Софистът” на Платон; за мимезиса като 

познание и за познанието като завръщане; за истината като обилие и за 

учудването и повторението; както и заключението на работата. Всички 

тези тематизации са в пълен логически и теоретичен унисон с 

обоснованото в цялото изложение до този момент, но особено с 

промислянето на Гадамеровото разбиране за Verstehen като особена и 

несъмнена рожба, породена макар и след повече от две хилядолетия от 

Платоново-Аристотеловото схващане за phronesis. 
 

     Затова, последният проблем, на който ще се спра обстойно в тази 

рецензия е тезата на Галина Иванова: херменевтиката на Гадамер 

възкресява за нов живот едно богато и плодотворно антично разбиране 

за разбирането.  

 

    Разбира се, ще си позволя и две крачки малко по-встрани. 

     

     Първо, две думи за превеждането на phronesis на български до този 

момент: в академично безукорните преводи на няколко съчинения на 

класическата гръцка философия има индекс на понятията. Когато 

погледнем индекса на “Политика” на Аристотел, виждаме, че там това 

важно понятие е преведено като “разумност” от Анастас Герджиков. В 

“Закони” на Платон, преведени от Невена Панова и Георги Гочев, е 

“разсъдителност”. В контекста си тези преводи са повече от уместни. 

 

     Още по-насочващо е обаче значението на думата, с което тя се 

употребява в “Метафизика”. В книга Алфа, гл. 1, 982 б 25 похвала 

получават онези, които обичат митовете и които също в някакъв 

смисъл са философи, защото митът се състои от чудни истории и чрез 

това води до разбиране. Още по-важно е другото място, в което се 

появява: в книга Мю/ХІІІ, гл. 4, 1078 б 12-16 се казва: “Онези, които 

създадоха хипотезата за ейдосите, бяха убедени в истинността на 

Хераклитовите думи, че всичко сетивно вечно тече. Следователно, 

мислеха те, ако изобщо има знание и разбиране за каквото и да е, ще 

трябва да съществуват и някакви други, устойчиви природи, които да 

са независими от сетивните, тъй като за течащите неща няма 

знание.” (цитирам превода на Николай Гочев) 
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      Второ, моята подкрепа за тезата в цялата дисертация на колегата 

Иванова е породена точно от това разбиране, което ни предлага Платон 

и от което се вдъхновяват и Ницше, и Хайдегер, и Гадамер. Много 

често когато говори за идеите, диалозите и митовете, чрез които 

Платон споделя философските си прозрения, Аристотел употребява 

точно тази дума – все едно дали се оставя да бъде повлиян от 

Платоновото разбиране за разбирането, както става в “Никомахова 

етика”, или не се оставя да бъде повлиян от него, както става в 

“Метафизика”. 

 

      Но както епистемичното, така и онтичното в понятието е 

несъмнено, както е несъмнено и неоспорвано от никого значението му 

на водещото сред дианоетическите добродетели в “Никомахова етика”. 

Както Хайдегер в лекционния си курс върху “Софистът”, така и 

Гадамер, особено в по-малките и по-новите си работи от последните 

десетилетия на живота си, черпят вдъхновение от това  епистемично-

онтично понятие phronesis. То означава не само разбиране, а разбиране 

за истинно същестуващото. И последната част от работата на 

колегата Иванова превъзходно показва това. 

 

      Защото ако трябва да преподадем Платоновата онтология само с 

едно изречение, това изречение ще е: “Те наистина съществуват” или 

“Те наистина са”. Тези “те” веднъж могат да бъдат наречени “идеи” и 

това ще ги покаже на читателя като умопостижими. Могат да бъдат 

наречени “ейдоси” и “форми”, и тогава читателят ще разбере, че те 

структурират вида във видимостта на нещата. Могат да бъдат наречени 

“същности” и тогава читателят на диалозите и писмата разбира, че са 

били, са и ще бъдат, а съвкупността от тях е битието, което наистина е 

било, е и ще бъде. Могат да бъдат наречени “монади” и от това ще се 

породи разбирането, че причастието, участието и подражанието на 

множество неща към тях, не накърнява битийното им единство. 
 

    Всяка една дума от тези (и няколко други) е истинна, но нито една от 

тях не е самодостатъчна, за да изкаже цялата истина. Затова думите, с 

които обозначава и най-важните, и най-маловажните си схващания 

Платон са толкова много, и митовете са толкова много, и диалозите и 

писмата му са много. Чрез многото думи, които не са понятия, а 

всекидневни, но красиви и богати на смисли думи, езикът на Платон 

във всичко, написано от него, споделя разбиране за истинно 

съществуващото. 
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    Разбира се, дотам, докъдето може да се стигне, както казва Седмото 

писмо, не само в писането, но и в изговарянето на всичко, което 

разбираме за истината и истинното: защото има един необясним 

хиатус между наистина съществуващите неща и логоса, пробиващ 

мисленето и знанието за тях; глаголещ в думите, с които ги 

обозначаваме и схематизиращ в определенията, с които ги дефинираме.   
 

     В заключение ще напиша, че дисертацията на Галина Иванова е 

едно образцово академично изследване на млад учен, в което има 

няколко големи постижения: 

Първо, постигната е една удивителна спойка между литературната 

теория и философията като теория за истината в изследването на 

всички тези проблеми. Второ, по отношение на изразяването на 

разбирането за истината и истинното чрез художествените творби и 

най-вече чрез литературата: вписването на изследваните трима 

философи в херменевтичния кръг на големите антични мислители е 

било безусловно важно и тя го е осъществила блестящо в дисертацията. 

Трето, голямата езикова компетентност на авторката е гарантирала 

използването на множество произведения на Хайдегер и Гадамер, 

които все още не са преведени, но пък са много важни точно за тази 

дисертация по този проблем. 

      Имам един въпрос, една препоръка и една забележка, която 

споделих и на обсъждането в катедрата по Теория на литературата.  

      Въпросът ми е: как колегата Иванова все пак би определила жанра 

на “Така каза Заратустра”?  

      Препоръката ми е при едно бъдещо публикуване на дисертацията, 

на което силно се надявам, тя да прочете и да използва цитати от “Така 

каза Заратустра” по превода на Николай Райнов във второто му 

издание от 1938 г. Много са местата в този превод, които казват на 

читателя точно това, което тя обосновава в първата част на 

дисертацията. 

       Забележката е: както при цитирането, така и в библиографията към 

дисертацията не са посочени преводачите. Във всяка една 

библиография на сериозен академичен труд трябва да бъдат споменати 

и имената им – защото при всеки превод преводачът е съ-автор на 

превеждания автор. Още повече, че Георги Кайтазов, Жана Николова-

Гълъбова, Харитина Костова-Добрева, Димитър Денков, Христо 

Тодоров и Димитър Зашев не само са преводачи, но и автори на важни 

изследвания върху тримата мислители, които са на фокус в 

дисертационната работа. 
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     Справката за приносите на дисертацията ги формулира коректно и 

скромно. Използвани са продуктивно и уважително много работи на 

съвременната наша колегия, на непосредствени колеги, публикували 

изследвания върху тримата философи - както от гледна точка на теория 

на литературата, така и на философията. Това откроява и приносния 

характер на дисертационната работа точно по този проблем. 

 

     Надявам се, че и останалите колеги от научното жури ще се 

присъединят към моята оценка: предложената дисертационна работа 

несъмнено ни убеждава, че колегата Галина Койчева Иванова 

заслужава образователната и научна степен “доктор”.  

    При това с най-голяма похвала! Maxima cum laude! 

 
 

На деня на Св. Климент Охридски, 

25 ноември 2011 г.,  

доц. д-р Димка Гочева, катедра История на философията, ФФ 
 

 

 


