
Р Е Ц Е Н З И Я 
на  трудовете  на  доц.  дфн  Иванка  Богомилова  Райнова  за  конкурса  за
научната длъжност “професор” в ИИОЗ при БАН 

от Проф. доктор на философските и  доктор на политологичните науки.
Петко  Димитров  Ганчев  –  Геополитически  център  Евразия  –  София,
Международно висше бизнес училище – София/Ботевград 

В  конкурса  за  научната  длъжност  “професор”  по  съвременна
философия  в  ИИОЗ при БАН се  явява  единствен  кандидат –  доц.  дфн.
Иванка Богомилова Райнова.

Доц.  дфн.  Иванка Богомилова Райнова е  известен български учен-
философ  с  признат  авторитет  в  изследването  на  редица  от  главните
направления на съвременната западна философия. Това е общата безспорна
представа  сред  философската  общност.  Но  когато  философски
образованият читател се запознае с нейната научна биография и с нейните
публикувани монографии, студии и статии на английски, френски, немски
и  български  езици,  със  списъка  на  участието  й  в  работата  на  редица
международни  научни  организации  и  ролята  й  в  позготовката  и
съставянето на редица сборници и издания,  с лекционните й курсове на
английски, немски и френски езици през годините след хабилитацията й за
доцент, той не може да не бъде силно впечатлен. Защото доц.дфн. Иванка
Райнова е  действително  учен  от  европейски  и  световен  мащаб,  който в
много отношения превъзхожда носителите на научното звание “професор”
у  нас,  пък  и  в  чужбина.  Тя  има  подобаващо  признание   от  редица
американски  и  европейски  научни  организации,  но  все  още  няма  това
признание в родината си.  Прави впечатление също така обаче и факта, че
от  първата  й  хабилитация  за  “доцент”  до  сегашната  за  “професор”  са
изминали почти 20 години, което буди удивление. Разбира се, това може да
се  оправдае,  макар   и  не  толкова  убедително,  с  периода  на  преход,  на
реформиране  на  старите  обществени  структури  и  неустановеността  на
новите. 

Да се изброяват всички публикации, всички дейности и участия на
доц. дфн. Иванка Райнова в предлаганата рецензия е непосилно и ненужно.
Документите  й  са  на  разположение  на  членовете  на  Научния  съвет  на
ИИОЗ  при  БАН  и  те  могат  сами  да  се  уверят  в  нейната  мащабна  и
многостранна дейност. 

Тук бих искал предварително да посоча, че в конкурса за научната
длъжност  “професор”  доц.  дфн  Иванка  Райнова  участва  със  седем
монографии, а именно: 1. Between the Said and the Unsaid.Conversations with
Paul  Ricoeur,  Frankfurt,  New  York  Oxford,  2009  (  Между  казаното  и
неказаното.  Беседи  с  Пол  Рикьор),  2009;  2.  Feministische Philosophie in
europaeischen Kontext,  Wien,Weimar,Koeln,Boehlau,  2010 (  Феминистската
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философия в европейски контекст, Виена, Ваймар, Кьолн и Бьохлау, 2010);
3.  Etre  et  Etre-libre.  Deux  Passions  des  Philosophiies  phenomenologiques,
Frankfurt  an  Main,2010  (  Битие  и  свободно  битие.  Две  страсти  на
феноменологическата  философия,  2010;  4.  От  екзистенциалната
философия към постперсонализма, София, 1992; 5. От Хусерл до Рик,ор.
Феноменологичният подход към човека,  София,  1993; 6.  Философията  в
края на ХХ век,  Плевен,  1995; 7.  Жан –Пол Сартр,  Философът без  Бог,
Плевен, 1995.

Към тези седем монографии се добавят 3 брошури, 14 големи студии
на френски, немски и английски език, 14 студии на български език и 43
статии  на  английски,  френски,  немски  и  български  език,  а  също  така
отзиви и рецензии на книги в чужбина и в България – 20 броя. Не трябва да
се пропускат множеството бележки  и научно-популярни статии, а също
над 30-те нейни преводи от френски на немски  език и от западни езици на
български. Вероятно списъкът на цитиранията й в западни издания 40 на
брой  е  непълен.  Заедно с  това има над 11 рецензии на нейни книги в
западни издания. Почти 100 са посочени нейни участия в научни проекти,
форуми, конференции, повечето от които в западноевропейски страни  и в
САЩ. Можем смело да говорим, че доц. дфн. Иванка Райнова е полиглот с
отличното владеене на четири водещи световни езика- английски, френски,
немски и руски. 

Споделям основнте направления и групи в научно-изследователската
дейност на доц.  дфн. Иванка Райнова и самооценката  на приносите й в
предложените  за  оценка  публикации  като  в  същото  време  искам  да
акцентирам  на  няколко  основни  момента  от  съществено  значение  за
разбирането  не  само  на  мащабността  и  многостранността  на  нейните
научно-изследователски  усилия,  но  и  дълбочината  и  значимостта  на
направеното от нея в няколко области.

1.Естествено  и  логично  е  да  започна  същинската  оценка  на
направеното  от  доц.дфн  Иванка  Райнова  с  онова,  което  според  мен
представлява  оста  на  творчеството  й  като  философ  –  диалектическото
единство  и  преходите  между  феноменологията,  екзистенциализма  ,
философската  херменевтика,  философската  антропология  т.нар.
постмодернистка  философия,  което  обединява  в  различна  степен  такива
крупни  фигури  на  западноевропейската  философска  мисъл  като  Пол
Рикьор, Едмунд Хусерл, Мартин Хайдегер,  Жан-Пол Сартр,  Морис Мерло
Понти, Макс Шелер, Жан Бодрияр   и Юрген Хабермас. Диалектическото
единство  и  взаимопреходи  между  феноменологията,  екзистенциализма,
философската херменевтика и философската антропология   беше в голяма
степен  и  ядро  на  нейния  философичен  анализ  в  дисертацията  й  за
получаване на научната степен “доктор на философските науки”- “Между
свещеното и светското: към проблема за континуитета и дисконтинуитета
във  философията  на  Пол Рикьор”.  Смело  може да  се  каже,  че  с  малки
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изключения  на  няколко  други  течения  това  е  и  главният  поток  на
съвременната  западноевропейска  мисъл  с  по-слабо  присъствие  в  други
региони на света. В българската философска литература няма други такива
изследвания  на  този  мощен  поток  на  западноевропейската  философска
мисъл.

2.В  същото  време  не  случайно,  а  напълно  обосновано  доц.  дфн.
Иванка Райнова е започнала самооценката на научните приноси в своите
произведения  именно  с  анализ  на  проблематиката   в  един  от  важните
фрагменти на дисертацията за доктор на науките – монографията “Между
казаното и неказаното. Беседи с Пол Рикьор”.Анализът на широкият кръг
въпроси,  представящи движението  на  духа  на  Пол  Рикьор  в  дългия  му
живот  и  засягащи  различни  въпроси  на  философията  в  нейните
феноменологични,  херменевтични  и  философско-антропологични
интерпретации  в  специфичния  за  Пол  Рикьор  маниер  води  доц.  дфн.
Иванка  Райнова до  обогатяване  на  неговия  метод на  компаративистката
херменевтика.  Тя не просто представя Рикьор в неговите рефлексии към
цяла редица съвременни му философи и еволюцията  на собствените му
възгледи  ,  но  обогатява  неговия  подход  на  феноменологическата
дескрипция  и  херменевтичния  сравнителен  анализ   като  прилага  този
комплексен метод в комбинация, единство с генезисния, реконструктивния,
генеалогичния  културологичния  и  биографичния  подходи,  което  й
позволява да покаже както евентуалната  опосредственост  на определени
възгледи,  така  и  евентуалната  несъвместимост  във  възгледите  на
определени  автори.  Бих  нарекъл  този  метод  цялостен,  системно
диалектичен,  който  позволява  да  се  видят  всички  фактори,  които  са
породили определения възглед  и всички аспекти  в неговия цялостен изказ.
Този подход  и направеното трябва високо да бъдат оценени, а самата доц.
дфн Иванка Райнова призната като един от най-добрите европейски, а може
би най-добрия изследовател на творчеството на Пол Рикьор.

3.  Като  своеобразно  разгръщане  на  основната  област  на  нейните
изследвания  на групата  философски учения,  които с  различни теми и  в
различни  степени  и  експликации  взаимодействат  –  феноменология,
екзистенциализъм, херменевтика и постмодерна философия е направеното
от  нея  компаративистко-херменевтично  приложение  на  Хайдегеровата
триада  на  метода  на  поставяне  на  въпроси  (Fragestellung)  –  Gefragtes –
Befragtes –Erfragtes,  което  й  позволява  да  посочи  разликите  между
феноменологичните концепции на М. Хайдегер, Жан-Пол Сартр и Морис
Мерло-Понти. 

4. .След превъзходния анализ на Жан-Пол Сартр в “Жан-Пол Сартр-
философът без Бог”(1995) доц.дфн Иванка Райнова се връща отново към
темата за Битието ,но вече в неговите интерпретации на Ед. Хусерл в “Etre
et etre-libre:  deux passions des philosophies phenomenologiques:,  т.е.  към
онези  феноменологически  експликации,  от  които  се  оттласква  Жан-Пол
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Сартр, за да развие своята философия на екзистенциализма. Тръгвайки от
опита на Ед. Хусерл да обоснове философията като една “строга наука”
доц.дфн  Иванка  Райнова  представя  с  помощта  на  една  сравнителна
херменевтика  редица  реинтерпретации  на  Хусерловия  метод  и  на
Хайдегеровата  онтология,  което й позволява да покаже как са всъщност
осъществени съществените поврати във феноменологическата философия.

5.Безспорно е, че в творчеството на доц. дфн. Иванка Райнова наред с
изследването на делото на Пол Рикьор важно място заема Жан –Пол Сартр.
Няма да бъде пресилено, ако се каже, че именно доц.дфн Иванка Райнова
показа най-цялостно и адекватно Жан-Пол Сарт на българските читатели в
своята  книга “Жан-Пол Сарт философът без Бог”(1995) и в цяла редица
статии.   Освен  направения  компаративен  херменевтичен  анализ  между
ценностните теории на Жан-Пол Сартр и на Пол Рикьор  в дисертацията за
доктор на науките тук следва да подчертаем тематизирането на Сартровата
концепция  за  “невъзможната   автобиография”,  а  също  компаративния
анализ  на  репортажите  на  Сартр  за  САЩ и тези  на  Жан  Бодрияр.  И в
единия  и  в  другия  случай  доц.дфн.  Иванка  Райнова  показва  не  само
гениалността на Сартр, но и неговото първенство пред тезите на Бодрияр
за Америка като “мит” и “пустиня”.

6. Доц. дфн. Иванка Райнова има съществена роля за по.-цялостно
представяне  на философията на такива колоси като Жан-Пол Сарт и Пол
Рикьор  пред  европейския  и  българския  читател,  но  също  така  и  за
показване на неизвестни страни и по-дълбоко интерпретиране на такива
интересни философи като Симон дьо Бовоар, Лео Габриел, Едит Щайн и
Херта Нагл. 

В случая с Лео Габриел имаме не само откриване и публикуване на
неизвестни ръкописа на този  австрийски философ  в Документационния
център в Грац,  но и по-точна интерпретация на принципите на неговата
Integrale Logik не просто като опозиция на Хегеловата Науката логика, а
като отговор на “истината на битието” на М. Хайдегер от “Битие и време”,
а също така и за неговата концепция за отворената система на диалога в
схващанията на Пол Рикьор за социалните и цивилизационни процеси. 

7.  Значими  приноси  за  философията  като  системен  рационален
възглед за света, но също така и като философия на пола и на различните
обществени  движения  и  практики  се  съдържат  в  книгата  на  доц.  дфн.
Иванка  Райнова  “Feministische Philosophie in europaeischem Kontext”.
Всъщност “Феминистката философия” очертава втория проблемен кръг на
изследователските  интереси  на  доц.  дфн  Иванка  Райнова.  В  книгата  се
наблюдават  няколко  пласта  и  се  поставят  редица  въпроси,  на  които
авторката убедително за първи път в световната и в частност в българската
философска литература дава отговор. Първо, какъв е смисълът и какви са
основанията  да се  говори за феминистка философия.  Второ,  кой пръв в
Европа или в Америка задава темите на феминистката философия. И трето,
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не последно, как се зараждат и развиват феминистките движения в Източна
Европа. Отговорът на последния въпрос е подкрепен с редица интервюта с
лидерки на феминистки движения в посткомунистическите страни. 

Доц.дфн Иванка Райнова върху основата  на  доброто  познаване  на
творчеството на съпругта на Жан-Пол Сарт Симон дьо Бовоар показва, че
тя  е  първата  жена  -философ,  която  поставя  въпроса  за  феминистка
философия,  отразяваща спецификата  на женкото мислене и  практическа
роля в обществения живот. 

Анализът  на  същността  на  феминистката  философия  доц.  дфн.
Иванка Райнова осъществява  върху базата на възгледите на една от най-
авторитетните представителки на феминистката философия – Херта Нагл.
Като  възприема седемте отличителни белега на феминиската  философия,
предложени  от  Херта  Нагл  в  същото  време  доц.  дфн  Иванка  Райнова
показва, че те трябва да бъдат реинтерпретирани чрез проблема за човека
като  момент  от  основния  философски  въпрос.  За  нея  и  половата  и
социалната  ситуираност  на  човека  съставляват  общата  основа  на
феминизма и философията, откъдето пък следва, че те се нуждаят един от
друг.  Безспорно  е,  че  философията  е  необходима  на  феминизма  като
методология  и  социокултурна  херменевтика  ,  но  и  феминиздмът  е
необходим  на  философията,  за  да  може  тя  да  преодолее  слепотата  по
отношение на половата идентичност, социалните неравенства-асиметрии и
легитимираните дискриминационни практики и дискурси. 

8.Ако следваме  предложената  от  самата  нея  основна  структура  на
темите  на  нейните  произвединя,  то  третата  голяма  група  е  свързана  с
анализа и интерпретирането на проблемите на аксиологията в творчеството
на Едит Щайн, Морис Мерло-Понти и Карл  Ясперс.

а)Доц.дфн  Иванка  Райнова  прави  пръв  опит  за  реконструкция  на
аксиологията  на  Едит Щайн.  Според доц.  дфн.  Иванка Райнова именно
онтологическите  основи  на  аксиологията  на  Едит  Щайн  са  не  само
фунтдаментът, но и ключът за нейната концепция за човека  като личност и
към  реинтерпретацията  на  Логоса  по  пътя  на  една  христоцентристка
метафизика.  По  такъв  начин  Едит  Щайн  насочва  феноменологията  в
противоположна  посока  на  Хусерловата  антиметафизическа  нагласа  към
рационализъм и агностицизъм.

б) В голямата студия “Maurice Merleau-Ponty’s Tourning Point and the
Ethics of Responsibility”  доц.  дфн  Иванка  Райнова  осъществява
херменевтическа реконструкция на етическата  теория на Мерло –Понти,
,която   е  вдъхновена  от  интерпретацията  му  на  Хусерловия  Lebenswelt.
Аргументите  на  Мерло  –Понти  произтичат  от   разбирането  му,  че
жизнения свят се явявя както начална пресечна точка на феноменологията
и онтологията, така също и на битието и дължимото, екзистенциалния жив
опит,  ценностите   и  нормите,  а  оттук  и  на  свободния  избор  и  на
отговорността, на дълга. Блестящ диалектически анализ!
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в)  В  няколкото  работи:  “Verantwortung fuer die Ganze”,  “Integrales
Denken im europaeischen Kontext: …” и “Der Abschied von der Ganzheit als
Wiedererfindung des Ganzen”  доц.  дфн  Иванка  Райнова  предлага  нова
алтернатива в спора “модернизъм или постмодернизъм”, представяна като
“existentieller Entwurf des Ganzen”  и  която  тръгва  след  нов  прочит   от
философията на Карл Ясперс в контекста на актуалните дебати. От една
страна тя подкрепя тезата, че без универсализма на големите наративи е
невъзможно да се обосноват еманципацията, а също различните ценности и
стратегии  за  социална  промяна,  но  от  друга  в  същото  време  подкрепя
редица  постмодерни  философи  в  усилията  им  да  легитимират  и
деконструират определени властови дискурси,  на различните понятия за
цялостност и универсалност, които служат за подчиняване на индивидите и
малцинствените групи,  а  в края на краищата и на цялото общество.  По
такъв начин като следва Карл Ясперс доц. дфн Иванка Райнова твърди, че
не трябва да се търси истината нито в цялото, нито в партикуларното, а в
духа (визиите за морално и справедливо) на екзистенцията.  Само когато
станат конкретни действия и конкретна реалност ценностите представат да
бъдат  идеални образци и абстрактни възможности за свобода. 

9. Колкото и тезисно да  са показани теоретическите  завоевания на
доц.дфн. Иванка Райнова в осмислянето на огромното полифонично цяло
на проблемите на съвременната философия, те дават представа за нейните
категорични  научни  приноси  в  българската,  европейската  и  световната
философска  мисъл.  В  същото  време  моята  рецензия  не  би  била
относително цялостно завършена,  ако не спомена нейните постижения в
анализа  на  ролята  на  интеркултурната  философия  и  възгледа  й относно
бъдещето на Европа (ЕС) като “общност на ценности” или “правов ред”.
На анализа на тези въпроси тя е посветила няколко студии и големи статии.

Въпреки,  че  смятам,  че  философията  е  универсален  рационален
светоглед, който изразява универсалното отношение на човека към света и
към самия себе си, своята култура и история  като част от Универсума аз
съм къгласен с доц. дфн. Иванка Райнова, че актуалната  философия във
всяка епоха изразява  не  само общия дух на  епохата,  но прави това във
формите  на  културните  и  ценностни  послания  на  отделните  народи  и
цивилизации  и  затова  интеркултурната  философия  е  тази  форма  на
философията,  която  осъществува  десиминацията  на  дискурсивното  и
ценностното  многообразие  и  реализиране  на  един пълноценен  културен
диалог  и обмен,  а  с  това  и  за  пълноценната  интеграция  на  народите,  в
случая на Европа. Във връзка с тази теза приветствам и опита й да покаже,
че интеграцията на Европа, тема на толкова дискусии от водещи фигури на
европейската философия, не трябва да се осъществява като  –“общност на
ценности” или/или “правов ред”, а в диалектическото единство на двете.

Като давам категорична висока оценка на творчеството на доц. дфн
Иванка Райнова и убедено призовавам колегите си от Научното жури да й
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присъдим  научната длъжност “професор” за нуждите на ИИОЗ при БАН
аз  се  надявам,  че  колегите  от  Научния  съвет  на  ИИОЗ  при  БАН  ще
потвърдят този избор. Същевременно искам да отбележа, че имам и своите
не толкова значими критични бележки по някои тези, но смятам, че една
рецензия не трябва да бъде място за изложение на личните възгледи на
рецензента,  а  трябва  да  покаже  достойнствата  на  рецензираните
произведения и на техния автор, а те са много високи и заслужават нашата
дълбока адмирация и подкрепа!.

Рецензент : 
(Проф. дфн., дпн. Петко Ганчев )

27.03.2014 г. София  
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