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проф. дфн Нина Иванова Димитрова, БАН, Институт за изследвания на  
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Дисертационният труд е в обем 326 страници. Състои се от уводна част, три 

глави и заключение. Библиографията съдържа 272 заглавия на български, 

руски, немски, английски и латински. 
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ІІ. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

 
А. ПРЕДМЕТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

Предмет на изследването е философското понятие граница в неговата 

херменевтична функция на интерпретаторски инструмент, от който може да се 

ползва историкът на философията при изследването на културни явления и топоси, 

както и при тълкуването на специфични проблеми и понятия във философията на 

Средновековието. 

 

Б. ЦЕЛИ 

1. Да се дефинира и изпробва понятието граница като херменевтичен 

инструмент, който да може да работи добре на различните нива на историко-

философското изследване, което би позволило консистентен и освободен от 

разкъсванията на чисто спекулативното или изцяло културологично разглеждане на 

дадена философска проблематика и нейните специфични разработки и решения 

изследователски поглед. 
2. Да се покаже, че философското понятие за граница, разгърнато по определен 

начин и исторически контекстуализирано, може да работи като идентификатор на 

гранични явления в културата и на гранични проблеми и понятия във философията. 

 

В. ВРЕМЕВИ И ГЕОГРАФСКИ ГРАНИЦИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

Изследването се простира основно в рамките на Европейското средновековие в 

неговия най-широк диапазон, между V и ХV в., като фокусът е поставен върху 

западната, латиноезична културна традиция, макар да присъстват и двама 

византийски автори. 

Също така, има кратък екскурс към гръцката Античност. 

 

Г. МЕТОД 

В изпълнение на зададените цели в изследването е приложен херменевтичният 

подход в два свои модуса. На първо място, при извеждане на работното понятие 

граница херменевтичният метод е използван в аспекта си на история на понятията, 

при която понятията представляват „кондензация на опита”. На второ място, 
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цялостната историко-философска интерпретация на културните топоси и 

философските проблеми се извършва отново херменевтически.  

 

Д. ТЕЗА 

Защитаваната в дисертационния труд теза гласи, 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. Това от своя страна позволява по-

пълнокръвното изследване на дадена културна епоха или на отделен автор, 

доколкото по този начин се извличат и описват множество детайлни отличаващи ги 

характеристики, което собствено прави възможно очертаването на местата, в които 

два културни модуса или две философски учения „се срещат” и могат да бъдат 

разгледани като подобни или не, въз основа на именно тези пределни въпроси, които 

като такива изграждат външния контур и дълбочинния „релеф” на културни 

практики, светогледни нагласи и философски идеи, които иначе много по-трудоемко 

биват съпоставяни, уподобявани, различавани и изобщо систематизирани по 

признак, различен от чисто историческия, географския и биографичния. 

 

Е. СЛУЖЕБНИ ДАННИ 

Дисертационният труд е в обем 326 страници. Състои се от уводна част, три 

глави и заключение. Библиографията съдържа 272 заглавия на български, руски, 

немски, английски и латински език. 
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ІІІ. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
 

І. ДЕФИНИЦИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО [УВОДНА ЧАСТ] 

В цялата първа част са представени проблемите, целите, тезата на изследването 

и е извършено дефиниране на понятието граница по начина, по който то следва да 

бъде използвано като херменевтичен инструмент в следващите глави. 

 

І. 1. ПОСТАНОВКА НА ПРОБЛЕМА 

В тази част е разяснена спецификата на проблема, на който е посветен 

дисертационният труд, като се набляга на особеността на историко-философското 

изследване като такова, доколкото то се разгръща с различна интензивност на 

няколко нива – както на нивото на текста с цялата му собствена многопластовост 

(свидетелства, преписи, препратки, рецепция, преводи, ръкописи, жанрови и стилови 

особености и пр.), така и на нивото на културата в различните ѝ  аспекти 

(исторически, антропологичен, политически и т.н.), 

 

І. 2. МЕТОДОЛОГИЯ  

Тази част се спира подробно на двойствения характер на херменевтичната 

философия, която служи за основен метод на изследване и интерпретация. Разяснен 

е и пътят, по който се извършва историко-философското извеждане и едновременно 

с това контекстуализиране на понятието граница посредством история на понятията, 

мислена отново като херменевтика, в която понятията са непосредствено обвързани 

съдържателно с епохата, в която биват разглеждани. 

 

І. 2. 1. ОГРАНИЧЕНА ВАЛИДНОСТ НА ПРЕДЛАГАНИЯ ХЕРМЕНЕВТИЧЕН ПОДХОД 

Тук се показва, че, тъй като понятието граница следва да се схваща именно като 

херменевтическа категория, то трябва да бъде двойно ограничено откъм своята 

валидност – един път чисто спекулативно, т.е. да бъде посочена формалната му 

валидност; и втори път през историко-културния и философски контекст, т.е. да се 

определи съдържателната му валидност.  

 

І. 2. 2. ПРИЛОЖИМОСТ НА ПОДХОДА ИЗВЪН АНТИЧНИЯ И СРЕДНОВЕКОВЕН КОНТЕКСТ 

Разглежда се възможността, само формално определеното понятие граница да 

бъде употребявано отново като интерпретативен инструмент при изследването на 
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философски проблеми извън определения в настоящия дисертационен труд 

исторически период, като са посочени редица примери за възможни посоки на 

изследване в областта на съвременната философия. 

 

І. 3. ПОНЯТИЙНА РАМКА И ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИ КОНТЕКСТ. ГРАНИЦА-ГРАНИЧНОСТ: 

ОСНОВАНИЯ ЗА ФИЛОСОФИЧНОСТ НА ПОНЯТИЕТО 

Тук, с оглед изискването за съдържателна валидност на понятието граница, се 

конструира понятийният гръбнак, по който се движи изследването, като се показва 

философската основа, върху която стъпва идеята за извеждането на херменевтична 

интерпретация през понятието за граница. 

 

І. 3. 1. ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКА КОНТЕКСТУАЛИЗАЦИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО, УПОТРЕБИ И 

ПРЕВОДИ НА ПОНЯТИЕТО ГРАНИЦА 

І. 3. 1. А. АНТИЧНА ФИЛОСОФИЯ: ПИТАГОРЕЙСКА ШКОЛА; ПЛАТОН; АРИСТОТЕЛ 

В тази част се проследява генеалогията на понятието граница, като заемащо 

основно място в питагорейското учение, реципирано по-късно у Платон в редица 

негови съчинения. Централно внимание е отделено на Аристотеловия текст от 

Метафизика V, 17, 1022а, където понятието граница бива дефинирано и за първи път 

положено вътре в систематична философска рамка. 

 

І. 3. 1. B. КОМЕНТАТОРИТЕ НА АРИСТОТЕЛ И ПРИСЪСТВИЕТО НА ПОНЯТИЕТО В 

СРЕДНОВЕКОВИЕТО 

І. 3. 1. B. 1. АЛЕКСАНДЪР АФРОДИЗИЙСКИ 

За да се покаже понятието граница като имащо историко-философска валидност, 

подробно е разгледан коментарът на един от най-известните коментатори на 

Аристотел - Александър Арфродизийски върху пасажа от Метафизика, занимаващ се с 

границата. 

 

І. 3. 1. B. 2. ТОМА ОТ АКВИНО 

С оглед полагането на понятието в рамките на средновековната мисловна 

традиция, е разгледан коментарът към основното място от Метафизика, посветено на 

понятието граница, на един от най-влиятелните схоластици на ХІІІ в. – Тома от 

Аквино. Също така, освен за съдържателното определяне на понятието, учението на 

Тома като цяло, в което има добре разработено понятие за граница, бива използвано 
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и за формалното разделяне на понятието на позитивна и негативна граничност, по 

подобие на термините, употребявани от Тома: terminus affirmatus и terminus negatus. 

 

І. 3. 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПОНЯТИЕТО 

ГРАНИЦА КАТО ХЕРМЕНЕВТИЧЕН КЛЮЧ 

Тук е изработен начинът, по който конкретно следва да се разбира и употребява 

вече съдържателно определеното понятие граница в самия процес на интерпретация, 

а именно като онова, което о-пределя и удържа нещото, като отделно и различно от 

друго-то, т.е. като предел, и о-предел-еност, и очертание, и откроеност, и екстремум, 

но винаги заедно с това и единение на две неща. Показва се как границата се явява 

мястото, където два битийни реда се допират, без да се докосват, мястото, в което те 

се единяват, отблъсквайки се, срещат се, за да се отличат и да не прелеят един в друг. 

 

І. 3. 3. ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗБОР НА ЕПОХА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

В тази част се обосновава изборът на средните векове като епоха, в която 

границата най-плодотворно би могла да разгърне потенциала си на херменевтичен 

инструмент, тъй като възприеманата като непосредствена очевидност идея за 

трансцендентния Бог, роден като човек в лицето на Христос, както и произтичащото 

от тази идея учение за Възкресението, удържат в рамките на цялото Средновековие 

непроменима високата чувствителност на човека към граничното събитие – към 

единението на несъединимото и оцялостяването на разкъсаното. 

 

ІІ. ФИЛОСОФСКА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ЕЛЕМЕНТИ ОТ КУЛТУРАТА НА СРЕДНИТЕ ВЕКОВЕ 

ПРЕЗ ПОНЯТИЕТО ЗА ГРАНИЦА 

Втората глава е посветена изцяло на проследяване на специфични гранични 

топоси и практики в средновековната култура и ежедневие, с цел да се демонстрира 

работата на границата като ключ в рамките историческия и културен контекст на 

Средновековието. 

 

ІІ. 1. СИМВОЛНИЯТ УНИВЕРСУМ И РАЖДАНЕТО НА СТРУКТУРАТА 

ІІ. 1. 1. СИМВОЛЪТ КАТО ГРАНИЦА 

Тази част представлява, от една страна, общо въведение към всички отделни 

прояви на светогледната представа за всеобемащия символен универсум. От друга 

страна, се обосновава изборът на символа, като особено подходящ за изследването на 
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статуса на граничното, доколкото сам по себе си той вече представлява 

опредметената граница във философски смисъл. 

 

ІІ. 1. 1. A. УЧЕНИЕТО ЗА ЙЕРАРХИЯТА И СРЕДНОВЕКОВНАТА „УПОТРЕБА” НА СИМВОЛА 

Тук подробно е разгледано учението за йерархията на Псевдо-Дионисий 

Ареопагит и прякото му влияние върху светогледа на средновековния човек през 

връзката му със символа, доколкото йерархията е онази канава, върху която се 

поражда органичният символен универсум на Ранното и по-късно израства 

структурата на Високото и Късно средновековие, понеже йерархията може да се 

мисли двояко: като същностна граница – като динамика, доколкото представлява 

гранично двупосочно прехождане на трансцендентното в иманентното и обратно, но 

и като статична структура, изразяваща абсолютните неотменими онтологични 

граници на всяка отделна вещ, всеки същностен ред и всяка качествена определеност 

в рамките на универсума. 

 

ІІ. 1. 1. B. ГРАНИЧНИ ПРОСТРАНСТВА И РЕАЛИИ В ТОПОГРАФИЯТА НА СРЕДНИТЕ ВЕКОВЕ 

В тази част е разгледана идеята за символното значение на природата като 

Божествено установен символен вход към недостъпните по друг начин истини. 

Специално внимание е обърнато на вертикално ориентираната география на 

Средновековието, в която картографирането и представата за мястото се определят 

семантично, не линейно, затова и представите за далечност, крайност, 

маргиналност, са по-скоро символно определени, отколкото чисто пространствено. 

По-конкретно е разгледана Ебсторфската карта от края на ХІІІ в., която служи като 

отправна точка за интерпретацията на далечното, маргиналното, чудовищното.  

 

ІІ. 1. 1. 1. C. ГРАНИЧНИТЕ ВРЕМЕНА 

Главата се спира върху времевите елементи, които бележат трансцендентен 

преход, като началото на света и есхатологичната му насоченост. Разгледано е 

учението на Аврелий Августин за мига като аналог на вечността, в който може да се 

реализира цялата интензивност на съществуването, отмислена от своето 

историческо протичане, което пък от своя страна притежава своите събитийни 

срезове, в които исторически обусловеното човешко същество е в състояние да 

разпознава маркерите на Божествената намеса в света, като „отмерва” 

свръхнаситеността на смисъл, откровяван в даден момент от историята. 
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ІІ. 1. 1. D. ЧУДОТО – ЕДИН ОСОБЕН СЛУЧАЙ 

В главата е разгледан феноменът на чудото, като се показва, че дълбоко 

вкоренената чувствителност към природата на чудесното е един от най-ярките 

примери за присъствието на граничното в светогледната нагласа на човека от 

средните векове, тъй като чудото представлява пробив в рамките на природния ред 

на откровяване, в който универсалният замисъл бива директно оповестяван 

посредством проявата на един втори ред – този на божествената мощ и свободна 

воля. Следователно, независимо от това, че чудесното често може да се тълкува като 

символ, всъщност  неговата трансцендираща природа се възприема не просто като 

знак за Божествена намеса в света, но и като действителност на тази намеса – то е 

Божествен акт, защото няма от кого другиго да дойде намесата в установения 

световен ред, освен от неговия устроител. 

 

ІІ. 1. 1. Е. ЗНАЧЕНИЕ НА ЗНАКА И ЖЕСТА КАТО ГРАНИЧНИ ДЕЙСТВИТЕЛНОСТИ 

Тази част се спира на понятието за знак и жест като основни светогледни 

маркери, през които могат да бъдат разбрани редица ежедневни и сакрални 

практики през Средновековието. Тръгва се от базисния теоретичен текст за знака, 

Августиновия трактат De doctrina christiana, през идеята на Марциан Капела за 

образованието като огласяване и разчитане на творението, като специално внимание 

е отделено на оказалия съществено влияние върху светогледа на средновековния 

образован човек трактат на Исидор от Севиля, Етимологии.  

Разгледано е централното място на жеста, като изразяващ природната 

характеристика на човека да бъде същество движещо се, което в своето поведение 

осъществява отнасянето си към Бога и установения от него ред. Всяка словесност, 

жест или модел на поведение, взети в своя екземпларен смисъл, са пряко положени 

пред погледа на Бога и се вместват отнологично, не просто социо-културно, в строго 

уредения универсум и всяка девиация означава хула против реда или отпадане от 

него, нарушаване на удържаното в рамките на даден онтологически, придаден от 

Бога, статус на една природа. В тази връзка са разгледани отделни илюстрации на 

жестове, разтълкувани според известния трактат на Хуго от Сен Виктор De institutione 

novitiorum. 

 

 

 



 

 
13 

ІІ. 2. РАЖДАНЕТО НА СТРУКТУРАТА 

Главата е съсредоточена върху появата на особени срединни елементи в 

средновековната култура, които стават възможни благодарение на индустриалното, 

географско и научно развитие в периода на Средновековието, най-вече на Запад. В 

края на ХІІ и началото на ХІІІ в. започва забележима промяна в светогледа и се 

извършва своеобразно „опространствяване” в представата за света,  в следствие на 

което оразмеряването започва да придобива нова значимост и количественото 

отмерване става по-точно и подробно. 

 

ІІ. 2. 2. СУМАТА И КАТЕДРАЛАТА 

В тази глава се изследват два емблематични примера за новите структури, 

появяващи се през ХІІІ в. на Запад, взети като триизмерни граници между 

майсторството и ума на човека и Божественото законоустроение и мъдрост, които 

биват просветлявани  в тяхната цялостност, като конструкцията им се довежда до 

непротиворечиво единство, изплетено от разнообразни елементи, изведени в 

пределна яснота и концентрираност в своите пресечни точки. Разгледана е връхната 

точка на схоластическия жанр – сумата – в която засилването на стремежа към 

устойчива, рационално проследима структурираност на спекулативното изследване, 

съчетано с невъзможността, от средновековната мисъл да се отмахне 

трансцендентният хоризонт, довежда до съвършена диалектически изработена 

граница. Паралелно е разгледана катедралата, като парадигмално осъществяваща 

онтологичната претенция на храма - „да отдели сакралния от профанния свят”. 

 

ІІ. 2. 3. НОВОТО ОТМЕРВАНЕ И МЕЖДИННИТЕ МЕСТА 

Главата предлага поглед върху промяната на възприятието за време, което от 

литургично-сакрално започва да се квантифицира и отмерва механично, което се 

разглежда като маркер за промяната в цялостното светоусещане на човека от 

периода на Високото и Късно средновековие. Възходът на градската култура налага 

по-точното отмерване на работния ден и храмовата камбана, чийто звън по-скоро 

напомня за връзката на преходното с непреходното и съпричастността на творението 

към вечността, започва да отстъпва място на едно изобретение, което организира 

вече не литургичната, а световата, хоризонталната, мяра на времето. Във връзка с 

появата на новите междинни пространства е обърнато специално внимание на 
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появата на Чистилището, като най-отчетливата и най-богата откъм образни и 

символни характеристики, които лесно могат да бъдат определени като гранични.  

Целта на тази глава е да проследи как механичното разслояване на органичния 

символен универсум постепенно изгражда сложни структури от междинни 

елементи, преразпределяйки функцията на символите в тях, като ги концентрира в 

самостойни универсални граници, удържащи противоположните съставни елементи 

на света – историята и вечността, разума и вярата, образа и смисъла, осъждането и 

спасението. 

 

ІІІ. ГРАНИЦАТА КАТО ХЕРМЕНЕВТИЧЕН КЛЮЧ ЗА СРАВНЕНИЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА 

ОТДЕЛНИ ФИЛОСОФСКИ ПОДХОДИ КЪМ ГРАНИЧНИ ПОНЯТИЯ И ПРОБЛЕМИ 

 Главата предлага илюстрация на начина, по който следва да работи 

херменевтичният ключ граница в спекулативна среда, като „среща” между двама 

автори въз основа на идентифицираните като гранични понятия или проблеми, 

посредством историко-философски анализ на техни текстове и идеи. Граничният 

характер на проблематиката се показва в хода на самото изследване, като за целта се 

взима вече разгърнатата в първа глава понятийна мрежа. Поставен е акцент върху 

възможността за сравнение на двама или повече философи, единствено въз основата 

на „сводяващата” функция на граничността, като идентификатор за специфичен 

философски проблем, т.е. върху възможността да се проследяват историко-

философски връзки, подобия или различия в рамките на една традиция, независимо 

от това дали имаме свидетелства за пряка текстова приемственост помежду им. 

 

ІІІ. 1. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ГРАНИЧНИ ПОНЯТИЯ: СИМВОЛ И ОБРАЗ МЕЖДУ ПСЕВДО-

ДИОНИСИЙ АРЕОПАГИТ И МАКСИМ ИЗПОВЕДНИК 

Тази част разглежда проблема за тълкуването на Църквата и тайнствата в 

неговото развитие от символно към образно в лицето на Псевдо-Дионисий и Максим 

Изповедник, като се взима под внимание тъкмо граничният заряд, който понятията 

символ и образ носят, и възможността те да бъдат интерпретативно сравнени, тъкмо 

посредством херменевтика на границата. 

 

ІІІ. 1. 1. СИМВОЛНОТО ТЪЛКУВАНЕ НА ПСЕВДО-ДИОНИСИЙ 

Представено е символното тълкуване на тайнствата и Църквата у Псевдо-

Дионисий Ареопагит, най-вече въз основа на текстовете му върху йерархиите, като 
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се набляга върху специфичното гранично условие за неподобното взимане на 

подобията от света, посредством които крайният човешки интелект, изхождащ от 

сетивното възприятие, може да се издигне символно в трансцендиращо движение от 

видимото към невидимото. Символът тук е доведен до своята крайна роля на 

граница: само доколкото са вещи и тъкмо понеже са неподобни, символите могат 

гранично да ни отведат от сетивното към умопостигаемото, защото те буквално носят 

божествен отпечатък върху себе си, имат божествена форма. 

 

ІІІ. 1. 2. ДИНАМИЧНАТА ОБРАЗНОСТ ПРИ МАКСИМ ИЗПОВЕДНИК  

В тази глава е показано преработването на символното тълкуване на 

тайнствата, извършено от Максим Изповедник, пряко позоваващ се на Псевдо-

Дионисий. Максим въвежда не просто лексикална разлика при тълкуването, като 

използва по-често думата „образ”, но също и премоделира идеята за подобието, като 

го динамизира: доколкото са образ, вещите не просто илюстрират и сочат към своето 

начало и цел, но най-вече действат като своето начало и цел, понеже осъществяват в 

действителност оптимума на тяхната природа, разкривайки с начина си на 

съществуване божественото. По този начин, мислен през силата и действието, 

образът придобива статут на възможен и действителен носител на конкретната 

реалност, с което се показва, че Максим строи активна граница, която удържа 

действителния преход по освещаване „вътре” в самото тайнство. 

 

ІІІ. 2. СРАВНИТЕЛНА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА СПЕЦИФИКИ В МЕТАФИЗИЧЕСКИТЕ УЧЕНИЯ НА 

ОТДЕЛНИ АВТОРИ 

Последната част демонстрира как работи понятието граница като 

„херменевтичен ключ”, когато бъде приложено като идентификационен маркер, 

който дава възможност за сравнение между определени метафизически подходи в 

ученията на избрани автори, като се вземе предвид вътрешната модална 

определеност на понятието граница, като позитивна и негативна граничност. Показва 

се как това различие предоставя възможността да бъде установен характерният 

начин, по който авторите конструират границите на метафизичните си системи, 

като се изследва функционалният и познавателен статус на елементите, които те 

обозначават като пределни спрямо своята космология и гносеология. 
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ІІІ. 2. 1. КОСМОЛОГИЧНИ УЧЕНИЯ С ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПРЕЗ РАЗЛИЧИЕТО ПОЗИТИВНА И 

НЕГАТИВНА ГРАНИЧНОСТ  

ІІІ. 2. 1. A. „СВЪРХ-ГРАНИЦИТЕ” НА НИКОЛАЙ ОТ КУЗА 

Главата проследява консистентното разгръщане на редица гранични понятия у 

Николай от Куза, които изграждат гръбнака на неговата свръх-трансцендентална 

философия, при която не се провежда някаква критика на разумната способност, а се 

целѝ постигането на самото гранично движение на интелекта, като по-висшата 

способност на душата, която ни позволява да мислим парадоксалното, безкрайното 

или простото, защото, според Николай, е очевидно, че то все пак по някакъв начин е 

мислимо и изразимо, макар да не може да резултира в окончателно схватимо 

понятие в собствения смисъл на думата. Разгледани са понятията единно, не-друго, 

абсолютен максимум, можене-битие. 

Космологията на Николай е представена като негативно-гранично определена, 

тъй като се основава на несъотносимостта на крайното и безкрайното, която 

несъвместимост прави невъзможно дефинирането през понятие на трансцендентния 

принцип на света. Всяко познание за света е приближение и сравнително съотнасяне, 

което никога не може да бъде напълно точно. Единственият начин да се изкаже 

отношението творец-творение, е през познавателното диалектично положение, което 

ни се дава в ученото незнание, за съвпадението на противоположностите, където светът 

е разгърнатото същностно и истинно несводимо до своя принцип относително 

многообразие, което в твореца е сгърнато съвършено и без различие. 

 

ІІІ. 2. 1. B. РОБЪРТ ГРОСЕТЕСТ И „ПОЗИТИВНАТА” СВЕТЛИННА МЕТАФИЗИКА  

Тази част излага космологията на Робърт Гросетест като интерпретирана през 

позитивната граничност, което позволява сравнение с космологията на Николай от 

Куза, независимо от липсата на пряка рецептивна връзка между двамата автори. 

Изложено е учението на Гросетест за формата най-общо и за светлината, като първа 

телесна форма на всички неща. Детайлно е показано напълно достъпното за 

човешката разумна способност разгръщане на творението през отделните степени на 

разлъчване и отразяване на светлината, което е възможно, понеже има съвпадение 

между принципа на всяка форма и формираните крайни неща. Показана е 

позитивната изчислимост на света: на всяко ниво на разлъчване и сбиране на 

светлината, при което тя достига до границите на възможността на материята от 

определена битийна степен да бъде формирана, се получава напълно законообразна, 
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измерима пропорция, която подлежи на схващане и следва непосредствено от 

понятието за форма. 

  

ІІІ. 2. 2. ЕПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИ КОНЦЕПЦИИ С ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПРЕЗ РАЗЛИЧИЕТО 

ПОЗИТИВНА И НЕГАТИВНА ГРАНИЧНОСТ 

Тази глава дава възможност да се види как могат да изпъкнат и да бъдат 

проследени тънки разлики в теоретико-познавателните учения на близко стоящи в 

базисните си позиции автори, които изследват границите на познанието с оглед 

възможността за мислене на най-крайния познавателен „обект” – Бог, като на преден 

план се извеждат различните начини на действие на границата на интелектуалното 

движение, който избраните автори допускат. 

 

ІІІ. 2. 2. A. АНСЕЛМ ОТ КЕНТЪРБЪРИ  

Главата разглежда негативно-граничното понятие за истина, което дефинира 

Анселм от Кентърбъри основно в текста си За истината, като се прокарва връзка 

между него и известния аргумент за съществуването на Бога, предложен ни в 

Прослогион. Целта е да се изведе разликата между позитивно дефиниране на понятие, 

което маркира границата на човешкото познание за Бог, каквото виждаме у Дънс 

Скот, и негативно-диалектическото движение към същата граница, която никога не 

остава постигната в мисленето, което постоянно „опира” в своя онтологичен гарант 

при всеки опит да го обхване. Ако човешкият интелект действа въз основа на 

определянето, т.е. ако всяко дефиниране е ефект от прокарване на граница „на фона” 

на безкрайността, то тогава наличието на крайната и разгръщаща се мисъл е 

единственият ефект, необходим за да се посочи наличието на безкрайно актуално 

условие на мисленето, което условие винаги ще остава дискурсивно непостижимо в 

своята безкрайност. 

 

III. 2. 2. B. ДЖОН ДЪНС СКОТ  

В главата е предложен поглед върху позитивно разгръщане на познавателна 

граница, представено в доказателството за съществуване на Бога, дадено ни от Джон 

Дънс Скот в неговия трактат За първия принцип, където авторът изхожда от идеята за 

границата на разумното действие през понятието за битие, разгледано в неговата 

вътрешна интензивност. Въз основа на унивокалността на определението за битие, 

като най-общо понятие и първи предмет на познанието, и на учението за вътрешната 
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модалност на биващото през понятието за битийна същина (entitas), Скот показа, че 

няма противоречие в това да се мисли едно безкрайно биващо, което да  бъде 

пълнотата на битийната интензивност и с това да гарантира съществуването на 

всяко ущърбно в битието си контингентно биващо. 

Показва се как позитивното гранично понятие безкрайно биващо, мислено като 

тоталността на битийната интензивност, се явява  мярата и гаранцията за мисленето 

на всяко крайно, а следователно и на конкретното изобщо, тъй като е границата, 

даваща различието между твореца и творението, между крайното и безкрайното като 

вътрешни модуси на всяко биващо. Битийната същина е транскатегориално 

интензитетно качество, което определя основата на парциалността и безкрайността, 

мислени през същата тази тоталност. Така крайното биващо е гранично гарантирано 

и в единствено този относителен смисъл “съставно”: от конкретната битийна 

същина (entitas) и собствения си недостиг на тоталност.  
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ІV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В настоящото изследване, съгласно заложените цели, е показано на две основни 

нива – през културни практики и през спекулативни учения – че философското 

понятие за граница може да служи като херменевтичен ключ при историко-

философската работа с текстове от средните векове, като направи възможно по-

детайлното разграничаване на отделни спекулативни подходи по сходни теми при 

различни автори или сравняването на културни топоси и мисловни нагласи, които 

нямат пряка изворова връзка. Онова, на което трябва да бъде обърнато особено 

внимание, е специфичното изискване, което поставяме при разработването на 

самото понятие: то би могло да работи като херменевтичен инструмент, едва след 

като бъде контекстуално подплатено, т.е. изведено историко-философски и се окажат 

границите на неговата съдържателна и формална валидност, от която зависи именно 

употребата му в рамките на една единствена историческа епоха или обособена 

философска традиция.  

Търсенето и сравняването на гранични проблеми и топоси в рамките на 

отделни философски учения или културни практики се цели да бъде демонстрирана 

ефективността на заложената в изследването теза, че през понятието за граница 

може да се правят детайлни философски сравнения при интерпретацията на 

спецификите в подхода на отделни автори спрямо едни и същи проблеми и 

проблемни полета, както и да се интерпретират и контекстуализират по-

пълнокръвно културни топоси и практики, характерни за епохата на 

Средновековието, което пък само по себе си би довело до изработването на по-пълна 

историко-философска картина на мисловния свят, лежащ в основата на 

съвременната европейска култура. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 
А. ПРИНОСНИ МОМЕНТИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 

1. 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. 

2. Детайлно и систематично е разработено и проследено в своята генеалогия 

философското понятие граница, като е пригодено за широка историко-философска 

употреба като интерпретативен инструмент. 

3. Понятието за граница успешно е приложено като херменевтичен ключ при 

историко-философския и културологичен анализ на културни топоси и философски 

проблеми в средните векове. 

4. Систематично са изложени редица средновековни културни практики, които 

традиционно биват окачествявани като маргинални, но не се разглеждат в своята 

връзка именно като носещи гранични характеристики. 

5. Принос към интерпретацията на космологията на Николай от Куза в частта ѝ  

за липсата на пантеистично учение през идеята за негативната граничност като 

принцип, който не може да бъде разглеждан като трансценденталия. 

6. Принос към интерпретацията на учението на Дънс Скот, като систематично 

полагащо уникалността на отделното лице и крайно общото биващо като 

фундаментални определения на контингентния свят. 
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