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на  

представения за защита дисертационен труд на Гергана Динева на тема: 
МЕТАФИЗИКА НА ГРАНИЦАТА 

(ГРАНИЦАТА КАТО МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ КЛЮЧ В ИНТЕРПРЕТАЦИЯТА НА 
ЕЛЕМЕНТИ ОТ СРЕДНОВЕКОВНАТА ФИЛОСОФИЯ И КУЛТУРА) 

 
Дисертационният труд на Гергана Динева представлява едно мащабно по обем и 

като тематична значимост изследване върху понятието „граница” в контекста на 

средновековната философия и култура и е в обем от 252 стр. Литературата, разделена 

на първична (112), вторична (155) и други (5) включва източници на български, 

латински, английски, немски и френски езици. 

Основният проблем в този текст може да бъде формулиран така: това е опитът за 

изработване на съдържателна рефлексия върху понятието „граница”, както  и 

възможността да се проследи в исторически план условието за формулирането на една 

„метафизика на границата”, чрез прилагането на херменевтичен инструментариум при 

оценката на средновековното историко-философското наследство.  

Изследването (след очертаването на целите, задачите и методологията) започва с 

употребите на понятието граница в историко- философски план и по-специално в 

метафизическия инструментариум на Аристотел в кн.5 17 (а не в кн.17, както е в текста 

на стр.14) на Метафизика, като част от критиката към питагорейците и Платон срещу 

идеята за съществуването на обособени числа-същности. Особено ценно в края на тази 

част е напомнянето, че границата прави възможно мисленето на знака, символа и 

трансцендирането.  

Тъкмо с възможностите за подобна терминологична употреба започва и 

херменевтичния прочит на средновековната философия и по-специално на Тома от 

Аквино (1.3.1. b. 2.) В чисто онтологически план идеята за граница, именно в четвъртия 

си модус (спрямо субстанцията на нещото), очертава метафизическите измерения на 

нещото откъм границата като съсредоточие, но и като ограничаваща прехождането, т.е. 

като предел. Това размишление  е свързано и с идеята за истинното познание, което 

има своята трансцендентална норма, т.е. се съ-измерва с трансценденталията истинно. 

Освен това, Гергана Динева е подложила на анализ понятията „позитивна/негативна 

граничност” и тяхното място в систематиката на Тома от Аквино. Струва ми се, че 

тъкмо тук би бил на мястото си анализът на самата идея за граница в чисто 

познавателен план спрямо онтологическия аргумент на Анселм и по-точно за „онова, от 

което нищо по-голямо не може да бъде помислено”, приемано не само като граница на 
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познанието, но и на мисленето, като предел, след който няма „отвъд”. Докторантката 

обаче се е съсредоточила върху неговото разбиране едва в края на текста. 

В предговора си към т.2 на Философия на символните форми Касирер пише, че 

от времето на Кант понятието „критика” включва в себе си като предварително условие 

това, че философията се обръща към съществуващите факти в тяхната специфична 

значимост, но не като създадени от философията, а като открити от нея за да може след 

това да изследваме „възможните условия” на съществуване на изследвания предмет. 

Тъкмо на такъв подход се натъкваме във ІІ глава, която изяснява функционалната 

употреба на видовете „граничност”, с помощта на идеята за символ в средновековната 

култура, както и свързаните с него понятия „ред” и „йерархия”, а така също и анализът 

на граничните пространства в средновековната топография. Особен интерес тук 

представлява параграф 2, наречен Раждането на структурата, в който докторантката 

анализира разширяването на границите на светогледната интуиция на хората от 

средновековието във връзка с културните, икономически и географски промени, 

настъпили в късното средновековие. Същото се отнася и до параграф 2.3, наречен 

Междинните места, посветен на разпадането на представата за традиционните 

дуалистични места: Небе и Земя, Рай и Ад, време и вечност и т.н. При анализа на 

символиката на местата аз все пак бих задълбочил търсенето и в посока към Исидор от 

Севиля и по специално към връзката топонимия – етимология и особено кн.ХІІІ: De 

mundo et partibus. Защото, както ни дава да разберем Августин в трактата За реда 

определението не е завършек на познанието, а първата рационална процедура, 

свидетелстваща за възможностите на разума. Още повече, че идеята за разбирането, 

спрямо която е ориентирана средновековната мисъл не може да бъде разгърната до 

линейна последователност на разсъжденията, основа на което да бъде изречението, а 

изисква пълнота на смисловото изразяване в цялостния процес на артикулиране.  

Анализът в 3 гл. започва с интерпретацията на понятията „символ” и „образ”, 

като бележещи границата на прехождането между трансцендентно и иманентно в 

традицията на Дионисий Псевдо-Ареопагит и Максим Изповедник. Изследването 

продължава с дискутирането на „свръх-границите” при Николай Кузански, както и с 

изясняване смисъла на понятията позитивна и негативна граничност в различен 

времеви и теоретичен контекст. Разглеждането на безкрайността като потенциална и 

актуална показват, че: 1.Безкрайността е единствена; 2. Че е проста; 3. Че цялата 

безкрайност е равна на своите части, а част от нея е равна на цялата безкрайност и 4.В 

безкрайността максимумът и минимумът са едно. Ще си позволя да обърна внимание 
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върху това, че интерес тук би представлявал и един аргумент, взет от Томас Брадвардин и 

неговия текст ”За божественото причиняване”, където въпросът за божественото 

всемогъщество се обсъжда не само в теологически контекст, но и от космологическа 

гледната точка, което води до преразглеждането на редица основни положение на 

аристотелистката натурфилософия и в частност да осмислянето на пустото и 

незапълненото пространство: доколкото Бог е вездесъщ, той необходимо присъства 

навсякъде, т.е „не само в света и във всички негови части, но и извън света, т.е. във 

въображаемата безкрайна пустота… Откъдето ясно следва, че може да съществува пустота 

без тела, но не може да има пустота без Бог”. В този смисъл бих вметнал, че продуктивно 

за по-нататъшната работа на Гергана Динева по темата ми се струва използването на 

трактата на Брадвардин - „За континуума” или „За пропорциите”, както и Николай Орем с  

„За конфигурацията на качествата” или „За съизмеримостта или несъизмеримостта на 

движенията на небето”.  

С типичната си изследователската прецизност Гергана Динева очертава 

границите на метафизическия проект на късносредновековния автор като маркира 

основната му цел – как да познаем (нещо) без съотнасяне с друго (нещо)? На тази 

основа се разгръща отликата между разум и интелект, както и идеята му за търсенето 

на „недостъпното за разума знание – „ученото незнание” или (docta ignorantia). Тъкмо 

това е пътят за разбирането на, както я нарича докторантката, „трансцендираща философия 

на Кузански” за разлика от съвременната му философия на трансценденталиите. В унисон с 

подобна метафизическа стратегия  се изяснява доктрината за „битието-можене”, отнесено 

към тварния свят, както и към идеята за абсолютна действителност, в която няма никаква 

неосъществена възможност. Така в основите на апофатиката на Кузанеца, най-важният 

аспект от docta ignorantia е това, че противоположностите съвпадат изключително в 

актуалната безкрайност, която е единствена в самия си абсолютен трансцендентен 

максимум. 

  Следващият автор, върху който е спряла вниманието си докторантката е Роберт 

Гросетест (2.1.b) и неговата „позитивна” светлинна метафизика, където светлината играе 

ролята на вътрешна структурираща граница на нещата (а може би и норма, щом като е 

активен принцип, т.е. чрез динамиката на едно непрекъснато синусоидно изхождане-

завръщане на светлината, която всъщност динамизира връзката крайно-безкрайно). 

Анализът завършва с оценка на познавателната стратегия на Анселм 

Кентърбърийски и Дънс Скот, която визира границите на познанието при двамата автори. 

Въпреки отличното впечатление, което оставя текстът на Гергана Динева аз ще 

си позволя да направя някои бележки, които са провокирани не от несъгласия с 
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докторантката, а по-скоро от актуалността на темата. Големият проблем при такъв тип 

херменевтични прочити е действително опитът за обединяване в единно хармонично 

звучене на понятийните обертонове. Могат ли наистина предел и граница да бъдат 

синоними? И въпреки, че в случая по-скоро става въпрос за различни видове употреби, 

въведени в преводите на античните автори и техните коментатори (вж.бел. 19, 22, 23 и 

24), то ми се струва, че един кратък терминологична анализ, подобен на този в 

параграф 1.3.2. би бил от полза за читателя. Така например, ако граница на човешките 

възможности, в това число на отделния човек, може да бъде надхвърляна, то идеята за 

предел се свързва с нещо, след което не съществува „отвъд”. Още повече, че за Платон 

границата определя” вътрешния ред на нещата” (вж. стр.17) и още: „Който има ум, 

действа с цел… и  целта е граница”( ІІ Метаф., бел.64). Този проблем се обуславя и от 

фактическата неналичност на обективно съществуваща – като това тук нещо – граница: 

тя е винаги граница-на-нещото, мисли се като свързана с нещо, тя е функция на 

познанието. Или по-скоро: гледано отвътре-навън, т.е. според самото нещо границата е 

предел на самото него, спрямо другите неща. Гледано отвън-навътре това е по-скоро 

линията на отлика, т.е. това, която отличава едно-от-друго като индивидуално 

съществуващи.  

В този смисъл, идеята за границата е тясно свързана с идеята за индивидуацията, 

чрез която мислим нещата като такива, каквито те са, доколкото ни се представят в 

качеството на „ето това тук нещо”. Затова аз бих потърсил част от отговорите по 

проблема на фона на дискусията, посветен на въпроса за индивидуацията, т.е. за 

очертаването на различните видове „граничност” при определението за индивидуално 

ограниченото съществуване на нещото тъкмо в „етовостта си”. Аз бих я приел по-

задълбочено, а не само като „несъщинска” граничност (без да оспорвам казаното от  

Тома - с.49) между „този” и „другия”. За мен, въпросът не се решава единствено с 

въвеждането на понятията „позитивна” – „негативна” граничност.  

По повод аргументацията във ІІ глава: дали трябва да се твърди толкова 

категорично, че символът е преди всичко граница, независимо от бел. под линия за 

разликата между средновековното и съвременното  разбиране по въпроса за природата 

на символическото. Символът е из-образяване на смисъл, т.е. опит за явяване на 

неизразимото с помощта на образ. В текста обаче, символната изразност се възприема 

основно чрез една пред- и вътрешно зададена енергийност, която утвърждава връзката 

помежду-  и сдвоява твореца и творението. В този контекст, въпросът е дали наистина 

символът има непосредствено учителна роля или неговата функция е по-скоро 
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напомняща и удържаща смисъла и в този план е удържащ границата (а не самият той 

граница) между телесно и духовно. Освен това, текстът дава възможност идеята за 

граница да бъде разширена до възможния предел, защото, вместването й контекста на 

символичното неимоверно разширява тематичното разнообразие, което може да бъде 

тълкувано като „гранично” – например ролята на учителя като символен изразител на 

посредника между сакралното и земното знание. Всичко това разширява неимоверно и 

тематичния обхват – символизмът, чудото знаците и жестовете и т.н. Така реално се 

нарушава мярата на самото разбиране на понятието граница.  

Като имам предвид казаното ще допусна, че вероятно по тази причина не е 

засегнат въпроса и за границата на типовете идеалните единства, каквато е например 

границата на А-за. Във Философия на символните форми Касирер пише, че идеята за 

Аз-а се осъществява не толкова чрез местоимението (и не то очертава границата на 

азовостта), а по-скоро чрез съществителното и най-вече – глагола, т.е. чрез едно 

субективно схващане за действащо и далеч от първоначалните предметни обозначения 

на азовостта. Границата на Аз е по-скоро динамична и променяща се и тя не е негов 

предел. Тя също така не се свързва единствено с конкретния наглед за собственото 

тяло. Чисто понятийно, границата между човекът като нещо и като личност се определя 

и чрез начините на питане за тях: т.е. „какво” срещу „кой”. 

И накрая, лично за мен, параграфи 1.3.2 и 1.3.3. би следвало да минат по-напред, 

доколкото в тях ске правят важни методологически уточнения, които биха улеснили 

възприемането на тезата. 

В заключение: представената днес разработка е нагледно свидетелство за 

мащабите на извършената значима проучвателна и събирателна дейност от Гергана 

Динева, която е разгърната до текст, с висока теоретическа стойност. Както отбелязах и 

по-горе, направените бележки засягат не толкова структурата или аргументацията на 

дисертацията, а имаха за цел да предложат нови линии в дискусията по проблема. 

Гледано от хоризонта на формулираните от МОМН дескриптори за квалификационната 

степен доктор една докторска дисертация трябва да покрива две основни изисквания: 1. 

създаване на ново знание или 2. ново приложение на вече съществуващо знание. В 

този смисъл, необходимо условие за получаване на образователно-научната степен 

доктор е докторатът да бъде оригинална разработка. Покрива ли текстът на Гергана 

Динева тези изисквания? Убедено мога да отговоря, че изследователската част от 

текста може да бъде характеризирана като създаване на ново знание (анализът на 

понятието граница), наред с творческо преосмисляне на вече съществуващото. 
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Освен това, докторантката демонстрира собствена изследователска стратегия, използва, 

коментира и анализира автентична и секундарна литература по темата. Затова не малка 

роля играят и нейните международни контакти с утвърдени изследователи като 

Герхард Зангер, може би най-авторитетния познавач и издател на текстовете на 

Николай Кузански през 20 век или проф. Андреас Шпеер от Томас-Институт в Кьолн. 

И не на последно място -  Гергана Динева има необходимите публикации, познава и 

цитира съвременните изследвания по проблема; авторафератът отговаря на всички 

изисквания. Като имам предвид казаното убедено мога да заявя, че представеният 

текст за защита дава всички основания да бъде присъдена научната и 

образователна степен доктор на Гергана Владимирова Динева.  

 

 

21.05.2012 проф. д.ф.н. Олег Георгиев………………. 
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