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Становище 

за дисертационния труд на Жана Борисова Дамянова-Асса: „В 

лабиринта на текста. Семиотиката пред предизвикателствата на 

деконструкцията” за придобиване на научната и образователна 

степен „доктор”  

 

Владимир Градев 

 

Дисертационният труд „В лабиринта на текста. Семиотиката 

пред предизвикателствата на деконструкцията” на Жана Дамянова 

си поставя за цел да представи цялостно и да анализира критически 

отношението между деконструкция и семиотика във философията на 

Жак Дерида. Работата изследва последователно, изчерпателно и 

проблемно, творчеството на френския философ. Дамянова си 

поставя амбициозната задача да разгледа по нов начин съществени 

аспекти на неговото творчество, като същевременно даде оригинална 

перспектива към някои от най-забележителните процеси и явления в 

хуманитаристиката през последните десетилетия.  

Предложената за защита работа е резултат на дългогодишен 

постоянен интерес, на систематичното овладяване на многообразно 

богатство на творчеството на Дерида и идейните контексти, в които 

то се разгъва. Тя е плод най-вече на постепенното и все по-

задълбочено вникване в собствено изследователската проблематика 

на дисертацията, на което бях отблизо свидетел през последните две 

години като неин научен консултант. Съвсем ясно е, че става дума и 

за отстояване и провеждане на собствена изследователска позиция 

на основата на критична оценка на разглеждания автор с цел 

изясняване на условията на възможност и реалните резултати от 

взаимното проблематизиране на семиотиката и деконструкцията 

през призмата на напрегнатото взаимодействие на екзистенциални 
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контексти и концептуални иновации, което намирам за едно от 

основните достойнства на дисертацията. Жана Дамянова е навлязла, 

като никой друг в България, в различните проблематики и 

предизвикателства на френския философ. При това е успяла да 

улови някои от най-значими залози и перспективи, които това 

творчество дава на семиотиката, философията и културологичните 

изследвания. 

Представеният за защита труд е с обем от 204 с. в три големи 

глави, които имат съответно по няколко под-глави. Библиографията 

съдържа практически цялото творчество на Жак Дерида (повече от 

60 негови книги), което Жана Дамянова познава в детайли, както и 

значимите критични изследвания за него на български, френски и 

английски език. Още по-впечатляващ дори е фактът, че в 

дисертацията са обхванати и най-представителните световни 

изследвания в областта на семиотиката. Цялата тази литература е 

обстойно разгледана и критически оценена с оглед на 

проблематиката на дисертацията. За процедурата ще отбележа, че г-

жа Дамянова е автор на пет публикации на български и две на 

френски език по темата на дисертацията. Тя е превела четири текста 

на Дерида, сред които специално искам да изтъкна блестящия 

превод на неговия magnum opus За граматологията, при това от 

езиково и концептуално сред най-мъчните текстове на френския 

философ, за когото най-малкото, което можем да кажем е, че съвсем 

не е пишещ на ясен и разбираем от пръв поглед език атор. 

Авторефератът е направен според изискванията и отразява точно 

съдържанието на работата. 

Работата проследява в първа глава възможностите на 

концептуалните иновации на Дерида, които успешно разглежда на 

фона на техните по-общи екзистенциални контексти и съпоставя с 

определени семиотични и епистемологични модели. Анализът на 

изграждането на основните понятия и техните употреби в 
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творчеството на френския философ служи, за да изяви на преден 

план навярно най-значимия обрат във философията и 

хуманитаристиката през последната четвърт на 20 век. Особено 

ценен е фактът, че Жана Дамянова не се затваря единствено в 

проблематиката на Дерида. Тя използва неговите понятия и 

практики като отправна точка за собствените й изследователски 

дирения. Тя стига до тях след като съпоставя успешно (особено във 

втората глава) идеите и подходите на Дерида с траекториите на 

много други значими класически и съвременни изследователи, преди 

всичко в областта на семиотиката като Сосюр и Пърс, Умберто Еко и 

Франсоа Растие, Еро Тарасти и Жан Петито. При това Жана 

Дамянова се дистанцира от всяка изложена позиция, критически я 

оценява и предлага свое собствено, ако не окончателно решение 

(само по себе си невъзможно и ненеужно и за семиотиката и за 

деконструкцията), то оригинално осветляване на проблема, което 

намирам за едно от големите качества на нейната работа. Третата 

глава е посветена на анализа на различни концептуални казуси от 

дискурса на Дерида. В нея Жана Дамянова реконструира по 

вълнуващ начин прочутия дебат между Дерида и Сърл като 

проследяването на различните метаморфози на „следата” (като черта, 

признак, маркер, подпис) й позволява да намери успешно и своята 

собствен изследователска диря между Сцила на деконструкцията и 

Харибда на аналитичната философия. 

Дисертацията на Жана Дамянова има несъмнено приносен 

характер за философските, семиотичните и изобщо хуманитарни 

изследвания в нашата страна и представлява първото, действително 

цялостно и задълбочено представяне на проблематиката и залозите 

на философията на езика на Жак Дерида на български език. 

Изследването на г-жа Дамянова недвусмислено показва ерудиция и 

широта на изследователския хоризонт, способност за самостоятелно 
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мислене и новаторство. За това аз убедено предлагам на уважаемите 

членове на научното жури да гласуват единодушно за присъждането 

на образователната и научна степен „доктор” на Жана Борисова 

Дамянова-Асса. 

 

 

23 януари 2015       Владимир Градев 

       

 


