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СТАНОВИЩЕ 

по конкурс за присъждане на образователна и научна степен “доктор”, обявен от 

Философски факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски” 

Катедра История и теория на културата 

Кандидат: ВЯРА ДИМИТРОВА КАЛФИНА 

 

от 

 

Доц. д-р Лидия Димитрова Денкова 

Департамент Философия и социология, НБУ  

 

 

Научната биография на г-жа Вяра Калфина напълно отговаря на формалните и 

съдържателните изисквания за участие и успешно завършване на конкурса, обявен 

от Катедра История и теория на културата към Философски факултет на 

Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Данните от Curriculum Vitae, 

отзвукът в научните среди по повод на публикациите и участията в научни форуми, 

преподавателската дейност, текущата сфера на работа, както и насърчителното 

мнение на настоящия научен ръководител на докторантката сочат, първо, 

последователен интерес към античната култура, съчетан с широка 

интердисциплинна нагласа, и, второ, постоянно препотвърждаване на позитивните 

външни оценки за Вяра Калфина. Линията на образователна компетентност в 

областта на класическите студии е възходяща: завършена Национална гимназия за 

древни езици и култури “Константин Кирил – Философ”, бакалавърска степен по 

класическа филология (2002 – 2006), магистърска степен от програма Антична 

култура и литература към Факултета по Класически и нови филологии на 

Софийския университет (2006-2008). Тази компетентност се предава в дейността на 

г-жа Калфина като хоноруван преподавател по латински език (Факултет по 

Класически и нови филологии) и хоноруван преподавател по старогръцка култура, 

римска цивилизация и латински език към Катедра История и теория на културата 

(Философски факултет). Длъжността завеждащ Библиотека “Класическа и 

Новогръцка филология” също отговаря на сериозния интерес към работа с текстове 

и е благоприятствана от широката ерудиция на Вяра Калфина, която включва 

владеене на доста езици. От 2005 г. досега кандидатката е преминала успешно и пет 
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учебни практики и специализации в България и чужбина, които са обогатили 

сферата на нейните занимания (например с изследването на българския 

традиционен фолклор). Показателно е присъждането на Първа награда през 2009 г. 

в конкурса на Факултета по Класически и нови филологии за млади преподаватели, 

докторанти и студенти за магистърската теза на Вяра Калфина “Кирка в гръцката и 

римската епическа поезия”. Пак от 2009 г. до момента участва последователно в два 

научни проекта: изготвяне на триезичен философски терминологичен речник 

(старогръцко-латински-старобългарски) и проект Arion (“Документиране и 

изследване на рецепцията на античната драма в България: превод, сценична 

реализация, изкуства, образование, културни политики”). Освен ценните преводи 

на антични автори, осъществени за пръв път на български език, кандидатката е 

отбелязала 10 по-важни печатни публикации, 2 в интернет и публикации под печат, 

които вярно отразяват съчетанието на основния личен научен интерес у Вяра 

Калфина с постигнатите резултати от учебните практики, специализации, проекти.  

Обобщаващ фокус и носител на главните приноси в цялата досегашна дейност 

на Вяра Калфина, обещаващ млад учен, е дисертационният труд “Ритуални 

аспекти на митологическите мотиви за насилствена смърт в древногръцки 

културен контекст” – резултат от проведена докторантура по антична култура към 

Катедра История и теория на културата (2009-2012). В общия обем от 250 с. са 

оптимално разпределени въпросите, които изясняват темата, която е слабо 

изследвана или дори неизследвана досега в българска среда. Няма да е пресилено 

да се каже, че структурирането е образцово за дисертационен труд и отразява една 

особена стилистика и вкус към логическата подредба и изводимост при 

новопоставена научна проблематика. Необходимо е да се присъединя и към 

отбелязаните дотук качества при обсъждането на труда: самостоятелност; 

скрупульозно отношение към текстове и автори; анализ в съзвучие с актуалните 

тенденции в хуманитаристиката; добро познаване на вторична литература; 

открояване на най-интересния специфичен проблем за метаморфозите като вид 

насилствена смърт със загуба не на живот, а на човешки образ, същност, 

проблематизирано върху Аристотеловото разграничаване на физическо 

съществуване (zoe) и собствено човешко живеене (bios); функционално 

разграничаване на двата типа наративи и изобщо обвързването на мотива за 

насилствена смърт с начините на неговото интерпретиране в различните жанрове 

на античната култура (епос, трагедия, комедия, историографски произведения, 
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иконография и др.), което само по себе си извежда мотива през връзките и 

контекстуалните проследявания на конотациите на едно метаниво на изследването 

(постигано обичайно от структурализма), готово да продължи своята отвореност 

към  следващи нива на абстрахиращо обобщение или дори на следващ анализ от 

допълващи гледни точки. Такива нива, по мое мнение, биха предложили 

историческата антропология и философската херменевтика. Авторката обаче 

съобразно поставя необходимите граници в изследването, доколкото приложените 

методи целят изчерпателност към заявените задачи – и определено целта да се 

изследват ритуалните аспекти на митологичните мотиви за насилствена смърт в 

древногръцки културен контекст е максимално изпълнена. Изпълнението личи 

особено ясно от съпоставката на увода и заключението, което възпроизвежда 

първично заявената структура, като интегрира шестте групи приноси и пренася 

обосновано изводите към наново маркирани въпроси. На своите 27 страници 

авторефератът изпълнява същата задача. Мога да предположа обаче, че 

дисертационният труд съдържа имплицитно повече от посочените приноси. 

Например означеният принос: “вписване в класификационната схема на мотивите 

за насилствена загуба на живот на две групи разкази, неизследвани към момента в 

широкия интерпретативен контекст, предполаган от популярността им в 

старогръцката литература” (с.24 от Автореферата) надхвърля “полагането на 

проблема в междудисциплинно интерпретативно поле”, както и привличането на 

разнородни литературни свидетелства, успоредяването на литературните и 

историографските свидетелства с иконографията на изследваните мотиви и т.н. 

Защото вписването в класификационната схема поражда философски теми от също 

отбелязания тип принос: “анализ на мотива за божеска и човешка метаморфоза в 

обемен времеви и жанров спектър” (пак там). Философският “обемен времеви и 

жанров спектър” е забелязан от самата авторка: за нея това “предполага анализ на 

многобройните нива на смисъл и значение”(к.м., Л.Д.) (с.232), овладяване на 

“разнотипни методологически стратегии”, което е “задача от регистъра на най-

високите аналитични предизвикателства” (с.2). Предизвикателство е и посоченият 

“завихрящ порив”, който поставя философията в алтернативна двойка спрямо 

неосмислените конвенции на човешките проявления. “Разбулване на именно тази 

неосъзнатост цели настоящият анализ. Разработването на темата в подобен 

нефилософски модул практически я отваря за последващо развитие и допълващи 

интерпретации” (с. 11). 



 4 

Тази отвореност е качество на високата научност. Философски интересни освен 

това са и определени разкази (“парадигматичния разказ” за Тезей, метаморфозите: 

Кадъм, Хекуба, Хипо, Актеон, Калисто), където съсъществуват “мотив” и 

“макромотив”, и определени успоредявания, приведени в труда, като това между 

Еврипид и  Овидий (с.157). Последващите интерпретации вероятно биха отворили 

прехода от ритуалните аспекти на митологическите мотивите към “митологемите” 

и оттам към философемите – всички условия за такъв преход се съдържат в труда 

на Вяра Калфина.   

Накрая, бих отбелязала две пожелания. И двете се отнасят към бъдещо издание 

на настоящия дисертационен труд. Първото засяга увода на дисертацията и  

приноса за “систематизирано изложение в българска научна среда на 

дългогодишната дискусия върху фундаментално важния за изучаването и 

познаването на античността проблем за ритуализираното насилие в древногръцката 

култура (с. 24 от Автореферата). Уводът е кратък (с. 2 - 13), може да бъде по-

изчерпателен и точен: дискусията наистина е дълга (особено във Франция) по повод 

на споменатия труд на Рьоне Жирар от седемдесетте години “Насилие и свещено”, 

но “психологизмът”, цитиран според критиците на Жирар, се нуждае от преглед, 

тъй като става дума за “постструктуралистки” период, за реакцията на 

“класическия” структурализъм и за навлизането на философската херменевтика и 

антропология в полето на дискусиите. Необходимо е да се привлече референтното 

издание на Жирар “Изкупителната жертва” (Le bouc émissaire, Grasset, 1982), 

писано след “Насилие и свещено”, в чийто увод той самият отговаря на нападките и 

обобщава “дългата дискусия”, потвърждавайки своите основни приноси с теориите 

за “миметичните кризи”, типовете и стереотипите на насилието и др. Освен това в 

иначе много богатата библиография (с.233-250) бнха могли да се добавят вторични 

източници, като История на религиозните вярвания и идеи на Мирча Елиаде, 

теоретичната The Quest, Анатомия на човешката деструктивност на Ерих Фром, 

още работи на Марсел Детиен, Рикьор, Кристоф Вулф и др. Разбира се, 

допълването на дискусията и библиографията ще е по личен избор – така би се 

разширил погледът върху методите на посочените автори – “психологически, 

социологически, биологически, литературоведски и пр.” (с. 220).  

Дисертационният труд заслужава да бъде издаден като книга и да намери своята 

по-широка публика – чрез съдействието на един по-достъпен език.  
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Като имам предвид изпълнените изисквания на формално и съдържателно ниво 

за участие в конкурса за присъждане на образователната и научна степен доктор, 

доказаните приноси в дисертационния труд, както и обещаващото развитие на г-жа 

Вяра Калфина, убедено препоръчвам на компетентното научно жури да подкрепи 

нейната кандидатура. 

 

 

 

София, 27 август 2012 г.                                      Доц. Лидия Денкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


