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                                          С Т А Н О В И Щ Е 

         ЗА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД НА ГЕРГАНА ДИНЕВА 

           „МЕТАФИЗИКА НА ГРАНИЦАТА (ГРАНИЦАТА КАТО  

                  МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ КЛЮЧ В ИНТЕРПРЕТАЦИЯТА НА 

          ЕЛЕМЕНТИ ОТ СРЕДНОВЕКОВНАТА ФИЛОСОФИЯ И КУЛТУРА)” 

          ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН 

      „ДОКТОР” ПО СПЕЦИАЛНОСТ „ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА” 

                           от проф. дфн Нина Димитрова 

 

Представеното за обсъждане дисертационно изследване се състои от три 

сравнително обособени части, увод, заключение и обширен списък на 

ползваната на различни езици литература (в изследването тя не е номерирана, но 

в автореферата е посочено, че съдържа 272 заглавия – нейното описание е 

поместено на цели 26 страници). Самият труд от 329 страници също надхвърля 

обичайните изисквания, отправяни по отношение на обема на такава дисертация. 

Първото впечатление от нея е за прецизността, с която е „раздробена”, 

деконструирана основната идея на изследването. Това е особено видно от 

приложения автореферат, където са ясно изявени уменията на дисертантката за 

синтетично (дори само тезисно) представяне (а не преразказване) на твърде 

големия текст.  

В дисертацията анализът изминава следното постъпателно движение: 

първо се занимава с методологическия капацитет на понятието граница в 

избраната от Г. Динева проблемна сфера; след това са търсени специфичните 

конкретизации на това основно понятие в определен исторически период и в 

даден мисловен контекст, а накрая е направено компаративистко изследване на 

различните интерпретации – от страна на емблематични средновековни автори – 

на откроените във втората част гранични понятия. И така, посветените на 

методологическата част страници, изясняващи възможностите на понятието 

граница да работи като търсения херменевтичен ключ при същинските 

историко-философски дирения, съставляват не просто методологическия увод, 

както е типично за жанра на този тип изследвания, а самостоятелна глава. 

Основните теоретични положения в нея са важен принос на цялото изследване. 
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Идеята да бъдат съпоставени знакови автори от избрания средновековен период, 

тълкувани през вижданията им за граница, както и съответните културни топоси, 

е оригинална и, както се доказва след прочита на труда, плодотворна, 

„стратегическа”. Или, по думите на авторката – „Когато стесним културния и 

исторически контекст до определена епоха или до няколко мислителя, подходът 

към граничните проблеми може да ни помогне да очертаем изразителен рисунък 

на чувството за трансцендентно, чуждо или символно, характерен за епохата” (с. 

13). За своите цели дисертантката е спряла предпочитанията си на 

възможностите, които предлага историята на понятията, вписвайки се по този 

начин в търсената херменевтична нагласа. Тя проследява и централните антични 

схващания за избраното понятие, обсъжда предлаганите тогава дефиниции, 

както и по-късните им средновековни коментари, за да стигне до формулирането 

на търсения методологически ключ към граничните явления или проблемните 

полета. Пронизана от постоянна диалектичност – по думите на Г. Динева, 

„границата трудно бива схващана понятийно с изчистена непротиворечивост” (с. 

47), а по-нататъшният ход на изследването е съобразен с тази специфика на 

главния интерпретативен инструмент, като от важно методологично значение се 

оказва и обособяването на същинската от несъщинската граничност, на което Г. 

Динева отделя специално внимание. 

Страниците, посветени на аргументацията на избора на исторически 

период като „отговарящ” най-адекватно на избрания методологически ключ, 

също оставят у читателя много добро впечатление с прецизността на 

формулировките. 

Втората глава – „Философска интерпретация на елементи от културата на 

средните векове през понятието за граница”, е фокусирана върху конкретни 

средновековни представи за граничност, привлечени в замисления 

съпоставителен анализ – това са символът (на чиято употреба в граничния му 

смисъл е посветен великолепен аналитичен текст), граничните пространства и 

реалии в средновековната топография, „отразяваща” символните потенции на 

природното (тук трябва да отбележа, че културната антропология очевидно е 

област, в която Гергана Динева се изявява отлично), „топографирането” и на 
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времето; чудото като пробив на сакралното в реда на профанното, знакът и 

жестът като гранични действителности (и специалният акцент върху битийната 

мощ на словото, както и главно върху името), оразмеряването на символния 

универсум – раждането на структурата и нейните конкретизации – сумата и 

катедралата; новите визии за времето и пространството в утвърдилата се градска 

култура – появата на „светското време”; появата и на такова междинно 

пространство, каквото е Чистилището – особена гранична структура, надарена с 

изключителна символна сила. 

Последната част на дисертацията изпробва създадения дотук 

изследователски инструментариум, като предлага прецизен анализ на идеите на  

средновековните автори, обединени по един или друг начин в насочеността си 

към откроените във втора глава гранични понятия. Третата глава представлява 

същинското историко-философско изследване, проведено на много високо 

теоретично ниво. То доказва убедително заявената теза, демонстрира 

предимствата на избраната методология, изявява самостоятелното и зряло 

мислене на авторката, капацитета ù да се справи с тази нелека изследователска 

задача.  

Изобщо, за мен работата е безспорна и далеч надхвърля изискванията, 

отправяни към една дисертация от такъв тип. Отлично впечатление прави и 

творческата биография на авторката – участието ù в различни проекти, 

преводите ù, както и множеството нейни публикации (дори тези, които е 

отделила като непосредствено свързани с дисертационното изследване, 

надминават броя на задължителните) – познавам Гергана Динева от статиите ù в 

Критика и хуманизъм, Философски алтернативи, Известия (на Минно-

геоложкия университет), Алтера академика и др.  

Единственото, което предизвиква известно недоумение у мен, е 

формулировката на първия принос (в автореферата) – „Аргументирана и 

защитена е тезата, че идентифицирането и интерпретирането тъкмо на гранични 

културни топоси и философски проблеми е възможно посредством употребата 

на понятието граница като интерпретативен ключ в историко-философското 

изследване” – защото защитеността и аргументираността на тезата на 
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дисертацията не може да е конкретен неин научен принос, а е задължителното 

условие за нейното изпълнение и успех. Друг е въпросът, че тезата безспорно е 

оригинална, а изпълнението – отлично. 

Като имам предвид всичко, казано дотук, убедено предлагам на 

уважаемото Научно жури да даде на Гергана Владимирова Динева исканата 

научна и образователна степен „доктор”. 

 

20. 04. 2012                                                         Подпис: 

 

 

 

 

    

 

 

 


