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РЕЦЕНЗИЯ
НА ДИСЕРТАЦИЯТА НА доц.д-р Иванка Райнова за ПРИДОБИВАНЕ НА
НАУЧНАТА СТЕПЕН ДОКТОР НА ФИЛОСОФСКИТЕ НАУКИ: Между
свещеното и светското: Към проблема за континуитета и
дисконтинуитета във философията на Пол Рикьор.

От  доц.дфн. Стефан ПЕНОВ - р-л катедра “Религия…“,ИИОЗ-БАН.

За мен една голяма ценност на разглреждания дисертационния труд се
състои, именно, в това, че Ив. Райнова успява да разреши проблеми и да
изследва това, което самият Рикьор и повечето от изследователите му не
успяват да постигат. Изследването е не само интерпретативно, но в него има
и акумулиране на идеи и собствена концепция. Д-р Райнова умело се намесва
в спора за континюитета и дисконтюитета в творчеството на Рикьор и дали
въобще то може да бъде подведено под някакъв обща тематика като „фило-

софска антропология“/Грейш/, например/.
В дисертацията се доказват две взаимно свързани основни тези:

Проблематичността на господстващата в изследванията върху Рикьор теза за
континуитета на неговото разностранно философско творчество. Първата
основна алтернатива на авторката е, че творчеството на Рикьор е полифонич-
но в един строго определен смисъл, а именно, че то включва както различни
интерпретативни полета, така и различни интерпретативни линии в рамките
на един и същ проблемен кръг. Чрез обстойни сравнителни анализи Райнова
показва, че дисконтинуитетът не се дължи толкова на поставянето и трети-

рането на различни проблеми, както твърди самият Рикьор, а на заемането на
разнородни, понякога трудно съвместими или дори несъвместими позиции.
Оттук авторката формулира и доказва втората си основна теза, че тези проти-

воположни гласове, позиции или интерпретативни линии, които характери-

зират неговата полифония, произтичат от едно вътрешно напрежение и една
конфликтност, дължащи се на два интерпретативни полюса, които се отнасят
до свещеното, респ. "религиозната вяра", и светското, респ. "философската
вяра" (Ясперс). Тази теза се доказва въз основа на обстойни сравнителни ана-

лизи на  развитието на становища и решения на основни проблеми, като се
тръгне от ранните и се стигне до късните му произведения. Тези основни
проблеми, които са в центъра на богатото творчество на Пол Рикьор, обра-
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зуват структурата на дисертацията, тоест отделните й глави. Така чрез проб-

лемите за човека, за общността, за отговорността, за поетиката, ценностите,
историята и религията, се показва че докато ранният Рикьор търси решенията
им чрез полагането на проекта за една "втора наивност" (припомняне на сми-

съла на свещеното) и една "втора коперниканска революция" (децентрираща
субективността и поставяща като център божията Трансценденция), то къс-
ният Рикьор премахва всички религиозни моменти от ранната си мисъл
като поставя в основата и хоризонта на своите разсъждения
рефлектиращата и саморефлектираща се самост, където проблемът за
Бога се превръща в граница на философския размисъл. Според Райнова
именно тези два интерпретативни полюса са основната причина за съществен
дисконтинуитет в творчеството на Рикьор.И така:

Първата изследователска теза на д-р Райнова е, че все пак творчеството
на П.Рикьор е „полифонично“,от което обаче не следва, че след като не може
да бъде подведено под общ знаменател, то в него има предимно „дискон-

тюитет“. Авторката успява да покаже,че творчството на Рикьор не е конфор-

мистко, а по-скоро е израз на обективното противоречие между
“религиозна“ и „философска вяра“/Ясперс/.Свещеното и Божията трансцен-

дентност са в противоречиво единство с човешката самост. Бих добавил, че
подобен мотив има и у един диалектически идеалист,автор и на религиозна
философия като Уайтхед- напр.“човекът от кръста е сам“,“сам е Прометей“,
“Христос, Мохамед се оттеглят в планината сами“, “сам под вековното
дърво медитира и Буда“/A.Whitehead,Religion in the making, NY,1926 / за да
постигнат, всички те, единение с всеобщия принцшп. А да се върви по пътя
на интелектуален колос като Уайтхед, е със сигурност доказателство за висок
професионализъм.

У Рикьор конфликтът се разрешава,обаче, чрез профанизиране и
десакрализиране на свещеното. Херменевтичният анализ на Ив.Райнова
показва именно едно такова постъпателно движение.Методът на д-р Райнова
е колкото историко-философски, поне толкова и компаративен с единство на
генезис, генеалогия и реконструкция. Феноменологичната непредубеденост
предполага и биографичен метод на изседване. Авторката тръгва с фено-

менологичен подход,преминава през философската антропология в 3, 4 и 5
гл.; изследва аксиологични въпроси и, накрая , стига до чисто есхатологична



3

проблематика/  9 и 10 гл./. „Херменевтико-компаративният подход“ като
методология успешно се прилага от авторката.А ХЕРМЕНЕВТИЧНАТА
ФЕНОМЕНОЛОГИЯ по изследователската линия на Брентано-Хусерл е вече
едно само по себе си ПОСТИЖЕНИЕ, което Д-Р РАЙНОВА използва само
като степен от своето изследване в гл.1. В част 1.3.намирам за особено
сполучлив и категориалния анализ при паралелите Хусерл-Хайдегер-Рикьор.
Смятам,че тезата за необходимост от “структуриране и диференциране на
феномените на човешката дейност и поведение на едно общо,ейдетично
ниво,…както и на самите актове на съзнанието“ наистина по-добре „означава
преплетените интенционалности“/с.72/.Намирам за блестящ и по-натащния
анализ на разбиранията и различията между Хусерл, Хайдегер,Мерло Понти,

напр.Интенционалността като“битие за себе си“ и „битието в света“/с.91/.М-

Понти, отказвайки се от конституиращата сила на съзнанието се приближава
повече до Хайдегер. Рикьор и М-Понти кореспондират чрез нееднозначно
общите си  възгледи по следните принципи: 1/среден път между натурализма
и идеализма;2/диалектическо опосредяване на различни позиции;3/Запазване
на субективността чрез самоафициране на самостта;4/концепция за
интегралното „когито“като единство на съзнание-тяло-битие в света; 5/ и
6/Критичен отказ от съзерцание на ейдетичното като чисти трансцен-

дентирани и редуцирани същности.; 7 и 8/Обвързване на първична и вто-

рична рефлексия/ейдетичния анализ  с непроницаемото,при което праксисът
извежда от Хусерловия идеализъм; 9и10/ Изначално присъщата отговорност
на субекта предполага взаимодействие главно с психологията; 11-12/

Концепцията,че няма чиста философия и незавършеността на системата.
По-нататък акцентът е върху антропологията-„какво“,от какво съм аз и

„кой съм аз“. Направен е блестящ критичен анализ на позициите на Грейш и
Рикьор/философската антропология от „парадокса на крайния-безкраен
човек“/гл.3/.Отличното познание на Аристотел, Кант, Хусерл, Хайдегер,

Сартр, Фуко и др,както и точното разбиране на  категориите,както и правил-

ните въпроси.,подпомагат авторката отново да направи един блестящ анализ.
Напр.трябва да съгласим,че Грейш в действителност пресилено третира
“херменевтиката на самостта“като „философска антропология“, докато
Рикьор отчита„конституитивната двузначност на човека“.
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По-нататък/гл.4/ са разгледани въпросите около“самостта и съвместното
битие“,„Многобразността на самия и на другия“.Изходна точка на анализа у
Рикьор е библейската доктрина за Сътворението и Августиновата
интерпретация за“Имаго Деи“в човека. Интерпретацията по Рикьор и тук е
диалектическа-защото„човекът е неразделно колективен и индивидуален“.
Така личностната екзистенция е едновременно социална и исто-ричес-

ка.Участвайки в културните институции,водейки „борба за признание“
“човекът  променя въображението си, а с това и променя и своята екзис-

тенция“/с. 234-235/.Така изследователската линия стига до Хегелови
принципи и същевременно преминава отвъд Хегел. Без да анализираме идея-

та за „късите и дългите отношения“, нека отбележим, че отново следва едно
трудно,но професионално изследване на проблемите относно „вменяемост,
воля, обещание; измеренията на отговорността“/гл.5/,където се проблемати-

зира философията на историята и етични /дори юридически/ проблеми.
Гл.6 е посветена на „метафорфозите на поетика“;езикът на свещеното и

наративността“. Тук изследването започва закономерно с Габриел Марсел и
Карл Ясперс и с „философията на волята“на Рикьор. Гл.7 противопоставя
условно Рикьор и Сартр. Противопоставят се логическия априоризъм на Ше-

лер и концепцията на Сартър за субординираните ценности/разработвана и от
психолога Маслоу/.А при такова изследване д-р Райнова не минава без необ-

ходимите хегелови категоризация на „битие в себе си“,битието за себе си“,
“битието за друго“ и „в себе си и за себе си битие“. Следвайки тази силна
методология, тук логикат води до задълбочен анализ на ценностите. Гл.8 е
посветена на проблемите за историята“Между кризата, скрития смисъл и
есхатологията на паметта“.Тук изследването прави реконструкция на детер-

минацията на „Рикьоровата визия за историята на европейската цивилиза-

ция“. Следват:компаративен анализ на хусерловите и Рикьоровите тези; иде-

ята за християнския прочит на смисъла на историята; Концептуалния принос
на Рикьор за херменевтиката на европейската история заедно с възможността
за приложението и’ спрямо Европейската общност. Доц.И.Райнова се е спра-

вила,успешно и с анализа на разликата между ранните и късни произведения
на Рикьор. В тази глава тя е приложила цялата до сега развита методология.
Съгласен съм с тезата, че и самият Рикьор схваща двузначността на светската
история, която рефлектира върху и е в субекта, като при това противоречието
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може да се субординира в една единна свещенна история. Няма как да не за-

бележим и работещата идея за фундаменталността на теологичния прочит.От
тук закономерно следва стъпката към есхатологията. Само че, това вече
няма да е чиста теология, а философско-историческа херменевтика.

Проблемите за РЕЛИГИОЗНАТА ВЯРА, ФИЛОСОФСКАТА РАЦИО-

НАЛНОСТ;ФИЛОСОФИЯТА НА РЕЛИГИЯТА И РЕЛИГИОЗНАТА ФИЛО-

СОФИЯ в гл.9 са разработени оригинално и с познаване на предмета. За
мен, като не по-малко изкушен в логицизираната теория на познание, по-

голямо интелектуално удоволствие ми достави епистемологчно-феноме-

нелогичният анализ в стил Брентано-Хусерл на първите глави. Не може,обаче
да не признаем, че финалните части на дисертацията са майсторски
написани и сполучливи/гл.9 и 10 или Заключение/:

Тук  ясно е представена тезата на Рикьор, че ТРЯБВА ДА СЕ
РАЗГРАНИЧАВА личната, в случая протестанска вяра, или деноминационна
принадлегжност“ от философията като общовалиден рационален дискурс“.
Философът трябва да търси „пресечните точки на двата пътя“,защото
философията е не само мироглед,но и методология. Философията, още спо-

ред гл.8 и 9. „Очертава есхатологическите и христологични перспективи“,
перспективите на едно историческо развитие. Цитирането на библейските
пророци от книгите „Невиим“ на писанията „Танах“,автори като Декарт,
Кант,Хегел,Ясперс, и дори Тома Аквински,наред с Фройд, Рилке и дори
Едгар По правят самия автор-Рикьор сложен и противоречив при изследване.
В този смисъл при интерпретацията на един и същ текст могат да бъдат
реализирани и философски, етически, и теологични и екзистенциално-

религиозни интерпретации, то това убедително доказва ОБЩОТО ИМ ЯДРО,
центъръра на пресичане на различните гледни точки върху едно и също
нещо. Това води до необходимост от концентрация на проблемите, които
всяка личност и обществото трябва да разрешат като снети, но не анихи-

лирани противоречия, в и чрез СИМВОЛИКАТА и ЕЗИКА. Символът не
придобива,а ДАВА значение на познанието. За това,обаче, е нужен и херме-

невтичен анализ.Не случайно и философията започва от митологията, а едва
впоследствие се откъсва от нея чрез системата на категориалния си апарат и
специфична методология. Само че, символът остава, дори когато
подпъхнатото в понятието сетивно съдържание вече се е изпарило! По-
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натътък ще видим, че не философията има нужда от теология, а теологията се
нуждае от философия. Уникалността на религиозната истина като
екзистенциална потребност за личността и социален регулатор, никак не
противоречи на тезата,Че: ЛОГОСЪТ И НЕГОВОТО ЖИВО СЛОВО СА
ПЪРВИЧНИ ПО ОТНОШЕНИЕ на Библейските текстове/както евангелие от
Йоан; така и херменевтичното разкриване на Стария завет чрез Новия завет/.
Сравнителният анализ на философската херменевтика и Библейската
екзегетика показва,че Рикьор“се опитва да приспособи Светото писание към
философската херменевтика, а не обратното“/с.428/.Така може и да се
избегне „смисловото внушение на някакъв автор“,психологическата сугестия
или дори  вдъхновенстта-колкото трансцендентна,толкова и социокултурна.
Светът на библейския текст представлява един „глобален хоризонт“.В него
няма  привилегии, а многоизмерност:“различни измерения – Космогични,
световно-исторически, етически, анторополгически, и дори поетически“.А
това е“хоризонт,който има за основен референт Бога“/с.429/. Универсален
смисъл има и пророчеството/с.433/. Съедениянаването на понятията
“християнски“ с „ философ“ или религиозен с „творец“ е почти еднозначно
на неправенето на разлика между: РЕЛИГИОЗНА ФИЛОСОФИЯ  и
ФИЛОСОФИЯ НА РЕЛИГИЯТА. Е, Рикьор със сигурност не е религиозен
филосф, но се занимава с интересна философия на религията, в която има
херменевтика, антропология и феноменология с много екзистенциален
смисъл.  Доц.Райнова успешно успява да покаже и това,че: творчеството на
Рикьор е полифонично, “вяра като мислеща мисъл“, противоречиво и
цялостно. То съдържа едно“ високо вътрешно напрежение и една
кофликтност,дължащи се на два интерпретативни полюса“,отнасящи се до
„свещеното,респ. религиозната вяра и светското, респ.“философската вяра“
на Ясперс. Основателен е и изводът,че интерпретирането на Рикьор води до
континюитет и дисконтинюитет.А това е легитимен извод при съчетаване на
изказа с неизказаното, феноменологията с Онтологията на безмълвието.

Накрая ще отбележа, че ако имам несъгласия,то те не са с авторката
Ив.Райнова,а по-скоро с някои от мислителите, които тя умело е изследвала –
особено със Сартър и Хайдегер/и дори с Рикьор/. Дисертацията ми достави
истинско интелектуално удоволствие. Написана  е с огромна рутина, висок
стил, има интересни идеи, а и  нужната задълбоченост за“голям“ доктор.
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Пред нас има един отличен, нъпълно завършен дисертационен труд, от който
има какво да се научи:(Увод,9 глави и Заключение в над 500 стр., богата
литература). НАПЪЛНО ПРИЕМАМ и ПРИНОСНИТЕ МОМЕНТИ,
ПОСОЧЕНИ ОТ ДИСЕРТАНТА.

В заключение ще отбележа,че дисертацията на доц.д-р Иванка Райнова е
изпълнена на високо теоретично ниво. Има реални приноси. Изпълнени
са и всички изисквания за защита на дисертация за придобиване на
научната степен „доктор на философските науки“. Без уговорки, предлагам
ДА ПОДКРЕПИМ д-р Иванка Райнова И КАТО НАУЧНО ЖУРИ ДА И
ПРИСЪДИМ научната степен „ДОКТОР НА ФИЛОСОФСКИТЕ НАУКИ“.

23 януари, 2013 г. доц.дфн.Стефан Пенов:

(Рецензията съдържа 7/седем/ страници).


