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Настоящата рецензия е част от процедурата за придобиване на 

образователната и научна степен „доктор по философия” от ас. Гергана 

Владимирова Динева с представения за защита дисертационен труд на тема 

„Метафизика на границата” и всички установени съгласно Закона за развитие на 

академичния състав материали по защитата. 

Гергана Динева е завършила магистратура по средновековна 

философия и култура в СУ „Св. Климент Охридски” през 2007 г. За кратко 

работи като преподавател по философия в 133 СОУ „Ал. Пушкин” – София. 

От 2008 г. е редовен докторант по средновековна философия в кат. „История 

на философията” при Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. 

След спечелен конкурс, през м. октомври 2010 г. тя е назначена за редовен 

асистент в катедрата, където работи и понастоящем. Свободно владее немски и 

английски език. Ползува латински език при работа с текст. 

Текстът на представения за защита дисертационен труд е  

структуриран в три глави, заключение и библиография с общ обем 329 

компютърни страници. Библиографията включва 272 заглавия на латински, 

немски, английски, руски и – разбира се – български език. Сред посочените 

заглавия са практически всички основни извори по автори и проблеми към 

темата на изследването. 

Аналитичните възможности на понятието „граница” са предмет на 

изследователски интерес не от вчера. През последните десетилетия културната 

антропология дори го наложи като ключово понятие за разбиране маркерите, 

структурата и битийните модуси на изследваните реалии. Това доведе и до 

обособяването в англоезичната антропология на нарочно направление 

известно като „антропология на границата”. 

Един от първите опити у нас да бъде фокусиран интересът на 

българските медиевисти върху проблема за границата прави В. Гъркова в 



статията си “Границата – функции през Средновековието” (сп. Балканистичен 

форум, кн. 1/1997 г., с. 68-88). Със задоволство отбелязвам, че Гергана Динева 

“влиза” в публичния дебат по проблема през тематичния регистър на най-

значимия философски паметник в старобългарската книжнина – творбата на 

Йоан Екзарх “Шестоднев” (Човекът – кулминация в действието на творението 

като граничност – Йоан Екзарх/Шестоднев. – Изв. На ХД при МГУ “Св. Иван 

Рилски”, т. VІ, 2006 г., с. 25-37). Година по-късно въпросът за границата вече е 

тема на конференцията “Гьолечица’2007”. От представените тогава доклади 

два искам да отбележа специално – на Зорница Радева върху приложението на 

понятието за граница в Аристотеловото разбиране за “мястото” и на Евелина 

Митева “Спорът за предела и безпределното”, посветен на Платоновото 

схващане за границата и учленяването му в понятията  “форма” (Аристотел) и 

“цел” (Средновековието). Същата година ас. Динева заявява своя траен 

интерес към проблема с публикуването на статиите  „Културни «явявания» и 

философски разбирания за границата в европейското Средновековие” в сп. Критика 

и хуманизъм, кн. 24/2007 г. и ”Граничността при Джон Дънс Скот” в сп. Алтера 

Академика, кн. 3/2007 г., за да имаме днес като резултат изследването 

«Метафизика на границата» – първи български дисертационтен труд посветен 

на проблема за границата и граничността. Припомням тези епизоди с 

участието на младите български медиевисти не самоцелно. Те са надежден 

индикатор, че философската ни медиевистика вече навлиза в етапа на 

концептуална зрялост, щом второ поколение изследователи продуктивно 

вписват своите рецепции на актуални за европейската медиевистика проблеми 

в общия изследователски процес. 

Напълно споделям авторовата теза, че непосредственото присъствие на 

отвъдното в културата на Средновековието и необходимостта от неговото 

парадоксално удържане в този свят предопределят епохата  ”като епоха, в 

която същинската граничност се явява в най-разнообразни по обхват и 

дълбочина културни феномени и ментални нагласи” (с. 128). Тази особеност 

превръща понятията “граница” и “граничност” в изключително ефикасен 

теоретичен инструмент за разбиране спецификата на средновековния тип 



култура, което вече прави и самият избор на тема изключително сполучлив. 

Логично, заявената цел на изследването е - да се дефинира и апробира 

понятието “граница” като херменевтичен инструмент на познание, който 

пред-полага консистентност на извършваните с него културноантропологични 

и собствено-философски анализи. Целта, разписана като координиран и 

субординиран набор от изследователски задачи и процедури, определя и 

структурата на дисертационния труд.  

Първата част условно бих нарекъл уводно-методологическа. След като 

постулира предмета, целите и методите на изследването, докторантката се 

спира и на условията, валидизиращи прилагания от нея херменевтичен 

подход. Те са типологизирани като собствено-спекулативни (формални) и 

културно-исторически (съдържателни). Граничните явления имат особен 

статут. Тяхната релационна природа позволява границата да се мисли като 

отчленяване, обособяване, индивидуализиране и в същото време като 

същностно конституираща вещта структурна йерархизация на изграждащите 

я елементи. В този смисъл, принципно важна е направената от Г. Динева на с. 

44 бележка, че бидейки аксиоматична предпоставка на всяка дефиниция, 

самото понятие “граница”  не подлежи на дефиниране в строгия смисъл на 

думата. Анализите в І.2.2. показват, че формално определено понятието 

“граница” е универсално приложимо при изследването на различни 

философски проблеми, но то е съдържателно валидно конкретно-исторически 

в акта на контекстуализация. 

Още един ключов за изследването проблем поставя и решава авторката 

в тази първа част. Чрез проблемно-категориален анализ тя установява едно 

работно разбиране за понятието “граница”, операционализирано в мрежа от 

класически философски понятия като – “число”, “ейдос”, “цел”, “субстанция” 

и  пр., проследявайки генеалогията на понятието от питагорейците, през 

Платон и Аристотел, до най-значимите коментатори на последния в епохата 

на средновековието – Александър Афродизийски и Тома от Аквино. 

Инвентаризирането на видовете граници у Тома (с. 42 – същностни, 

пространствени, двигателни, количествени, относителни и др.)  фиксират 



терминологичното поле, в което отпосле текат доктринациите по проблема в 

Латинския Запад. Тук специално следва да се отбележи бинарната опозиция 

“позитивна – негативна граничност”, която е структуроопределяща за третата 

част на изследването (ІІІ.2.). Теоретичното разгръщане на проблема е 

осъществено върху кн. ХVІІ на Аристотеловата “Метафизика”, където се 

въвежда понятието “граница”. 

Във втората, културно-антропологична, част на изследването, Гергана 

Динева апробира аналитичните възможности на този теоретичен 

инструментариум, използуван при интерпретирането на различни 

средновековни културно-исторически реалии: символа и символизма в 

светогледа на средновековния човек; йерархичността на структурата в прехода 

от трансцендентното в иманентното и обратно; топографирането – 

хоризонтално и вертикално – на хронотопа в картографията на 

Средновековна Европа; времето и събитийните срезове в аспекта на вечността; 

чудото; знака, жеста; чистилището; сумата; катедралата и пр. 

Изложението в тази част е убедително, аргументирано, богато 

илюстрирано и по обясними причини особено увлекателно за четене. 

Мисловността на средновековния човек е била доминирана от убеждението, че 

“самостойни универсални граници” удържат противоположните съставни 

елементи на света: вечност и време; образ и смисъл; осъждане и спасение и т.н. 

(с. 168). В метафизичен план от това следва, че “границата не съвпада нито с 

вещта, нито с принципа й, а е тяхната диалектическа сдвоеност-и-

несводимост” (с. 129). 

Гергана Динева се връща към класически за философската 

медиевистика автори и проблеми, и интерпретира общото и различното 

между тях в светлината на понятието за граница в третата, спекулативна, част 

на изследването. Осъщественият от нея прочит на автори като Псевдо-

Дионисий Ареопагит и Максим Изповедник с оглед на понятията “символ” и 

“образ”; на “свръхграничността” при Николай от Куза и “позитивната” 

светлинна метафизика на Робърт Гросетест; а също на негативно-граничното 

понятие за истина при Анселм от Кентърбъри и възловата роля на понятието 



“биващо” за позитивното разгръщане на познавателната граница у Джон Дънс 

Скот в известното му доказателство за съществуването на Бога, придават 

завършеност на изследването след констатацията, че предложения 

епистемологичен инструментариум работи продуктивно и в полето на 

философската спекулация. Определено приносен характер имат 

сравнителните анализи в  частта ІІІ.2, осъществени през томистката 

дихотомизация “позитивна-негативна” граничност на предложените  от 

Николай от Куза – Робърт Гросетест и Анселм от Кентърбъри – Джон Дънс 

Скот решения. 

Текстът на дисертационния труд е свидетелство за компетгентността и 

ерудицията на авторката; за уменията й да поставя, третира и решава и най-

сложните философски и културно-исторически проблеми. Теоретични 

бележки по същество нямам! Горещо препоръчвам възможно най-скоро 

текстът да види бял свят. При подготовката му за печат, по преценка на 

авторката, могат да се направят дребни добавки, които фактографично и 

теоретично да го доуплътнят. 

Например!  В текста надлежно са посочени и описани типологичните 

сходства между топографското и темпорално интерпретиране на границата 

като маркер за “място”. Така разбрано, “мястото” снема в себе си хронотопната 

структура на съ-битийността и се превръща в основна (мнима или 

действителна) референция за достоверността на всеки наратив, което може да 

бъде отбелязано. Или Исидоровата рецепция на Христовия символизъм в ТО-

картите може да се “подплати” като се посочи хидрографското ТО-членене на 

сушата от Средиземно море, р. Танаис (Дон) и р. Геон (Нил). 

Не съм езиков пурист, но съм резервиран към склонността на по-

младите колеги да словотворят, дори когато в българския език  вече е налице  

терминологично установена конверсия на едно или друго понятие. В текста на 

дисертацията има два или три такива случая.  Авторката придава лат. complico с 

глаголната форма “сгръща” (с. 212). Обикновено com-plico се превежда като 

“сгъвам”, “свивам”, но търсения контрапункт на глагола “разгръща” може да 

се постигне, ако се преведе и като “загръща”. 



Авторефератът пълно и точно придава съдържанието на 

дисертационния труд. Посочените приноси обективно отразяват извършената 

от докторантката работа и постигнатите резултати. 

В заключение – посочените по-горе достойнства на дисертациония труд 

ми дават основания убедено да препоръчам на уважаемите членове на научното 

жури единодушно да гласуват за присъждане на образователната и научна степен 

“доктор по философия” на ас. Гергана Владимирова Динева. 
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