
 1 

 

 

 

 

Становище  

 

за дисертационния труд на 

 
Вяра Димитрова Калфина 

 
на тема: 

 
Ритуални аспекти на митологичните мотиви за насилствена 

смърт в древногръцки културен контекст 
 
 
от 
 

Доц. д-р Боян Красимиров Манчев 
 

 

   



 2 

 

Дисертационният труд за присъждане на образователна и научна степен 

„доктор“ на Вяра Димитрова Калфина,  редовен докторант към катедра История 

и теория на културата, на тема: „Ритуални аспекти на митологичните мотиви за 

насилствена смърт в древногръцки културен контекст”, с научен ръководител 

доц. д-р. Виолета Герджикова, представлява сериозно и систематично 

изследване, свидетелстващо както за задълбочено познание на старогръцкото 

културно наследство, така за и безспорни научни качества.  

 

С оглед на спецификата на професионалната ми компетентност, в своето 

становище ще се съсредоточа най-вече върху културноисторическите измерения 

на проблемите, разгърнати в дисертацията, както и на използвания теоретичен 

инструментариум и методологията й.  

Уводът аргументирано и последователно представя теоретичните и 

методологични предпоставки на изследването, като излага по-детайлно 

позициите на Рене Жирар, Валтер Буркерт и представителите на френската 

историческа антропология – Детиен, Вернан, Видал-Наке. Тук дисертантката 

успява да демонстрира зрял поглед и епистемологична дистанция към 

алтернативните научни предложения, което й позволява да заеме и критична 

позиция към някои от тях. Споделям в частност резервите на Валя Калфина към 

подхода на Рене Жирар: „Опитът за градене на религиозна теория единствено 

върху художествени текстове практически означава неразличаване на мита от 

литературната му употреба. Причина за провиждането на ритуал във 

фикционалното художествено слово е самият характер на изворите, които 

Жирар ползва. Ритуалната генеалогия на драмата и високият регистър на 

темите, които тя разработва, са причина в нейните фабули да се припознават 

сакрални наративи, имали своето извънсценично битие.” (с. 8) Към това може 

да бъде добавено, че изследванията на Жирар са често пъти тенденциозно 

ориентирани по „телеологична” ос, отговаряща на светогледната позиция на 

самия изследовател – а именно явяването на фигурата на Христос като 

приключваща лошия кръг на жертвеното насилие. Приветствам насочването в 

противовес към трудовете на Пиер Видал-Наке, очевидна заявка за научните 

предпочитания на Калфина, приемаща до голяма степен позициите на школата 

на френската историческа антропология. Въпросното предпочитание 
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свидетелства за интереса към политическите импликации на жертвения ритуал, 

както и за чувствителността към разграничението между митически материал и 

неговото вторично литературно формиране, отчитащо различните културни и 

политически функции на разказа. В този смисъл акцентът върху предложената 

от Видал-Наке интерпретация на цикъла около младия Тезей, подчертаваща 

тяхната политическа значимост, е значим за цялостната ориентация на работата. 

Вероятно последната би спечелила ако този акцент беше изведен и като 

централна метогологическо-интерпретативна позиция, като основен инструмент 

за анализа на впечатляващия корпус от старогръцки текстове в дисертацията.  

Същевременно трябва да отбележа, че определението „първопроходци”, 

отнесено към Жирар и Валтер Буркерт, е донякъде изненадващо. Цитирам: 

„Първопроходци в дискусията за характера на жертвоприношението като акт на 

легитимно насилие в античен контекст са Рене Жирар и Валтер Буркерт.” (с. 2). 

За мен няма съмнение, че изследването на връзката между жертвено насилие и 

право предхожда значително, може би дори с два века, съчиненията на 

цитираните автори от края на миналия век; разбира се, Вяра Калфина с право 

отбелязва значимостта, новаторския принос и въздействието на техните 

предложения за дебата върху статута на жертвоприношението в античната 

гръцка култура в съвременен контекст. Все пак, интересът към проблематиката 

на жертвеното насилие се поставя и придобива особена значимост в 

специфичния културен контекст на първата половина на двадесети век. За 

отбелязване е например влиянието на консервативен автор като Дени дьо 

Ружмон върху постановките на Жирар, както и на някои от радикалните 

представители на френската антропология като Жорж Батай („Теория на 

религиите”, „Прокълнатият дял”, „Еротизмът”) и Роже Кайоа („Човекът и 

свешеното”). Проблематиката на жертвеното насилие е характерна както за 

представителите на т. нар. Консервативната революция в Германия (Клагес, 

Юнгер, Боймлер), така и за критичните към нейната „нова митология” леви 

мислители като Валтер Бенямин („Критика на насилието”), Хоркхаймер и 

Адорно („Диалектика на Просвещението”). За отбелязване е, че мнозина от тях 

поставят експлицтно проблема за връзката между жертвено и легитимно 

насилие с оглед на античния контекст (Валтер Бенямин, Алфред Боймлер). 

В това отношение би могло да бъде припомнено ключовото въздействие 

на Хегеловата „Естетика” и практикуваната от Хегел интерпретация на 
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митовете като изява на културни процеси, структури и функции (разбира се 

обединени от вездесъщия проце на ставане на Духа); по отношение на 

жертвоприношението в частност, би трябвало да припомним забележителния 

анализ на фигурата на Прометей и „анти-романтическата” интерпретация на 

неговото отношение към хора и богове, както и опозицията между жертвено-

жреческата сфера, свързана с ритуалната система на геноса в опозиция на 

легитимното насилие на закона, на което се основава полиса (фигурите на тази 

опозиция у Хегел са „старият” бог, титанът Прометей и „новият” бог Хермес; 

драматическото измерение на тази опозиция е разгледана в прочутия анализ на 

трагическия конфликт в Софокловата трагедия „Антигона”). На тази Хегелова 

линия веорятно е косвено задължена и тезата на Жан-Пиер Вернан върху 

възникването на жертвоприношението и неговата „онтофеноменологическа” 

структура – теза, която влиза в ясна опозиция с идеята на Рене Жирар за 

„прочистваща” и „сублимираща” роля на жертвоприношението. В частност, в 

цитираното от дисертантката съчинение на Вернан, « Théorie générale du 

sacrifice et mise à mort dans la θυσία grecque », на основата на интерпретацията 

на De abstinentia на Порфирий, френският антрополог показва, че 

политическото състояние е предусловие за осъществяването на животинско 

жертвоприношение.  

 

Дисертацията се състои от две глави (Първа глава: „Ритуални аспекти на 

разказите за насилствена смърт на младежи и девойки. Ритуали на жизнен 

преход” и Втора глава: „Метаморфозата – насилствено напускане на живота без 

преживяване на смърт”), намиращи се в отношение на ясна асиметрия – 

количествена, но и сктруктурно-методологическа. Първата глава на 

дисертацията следва очертаното в Увода проблемно поле, развивайки на 

основата на изобилен културно-исторически материал формулираните авторски 

хипотези на дисертантката или приведените от нея в Увода тези на Видал-Наке.  

Убедителна и интересна, но и неочаквана, оригинална, е мотивацията на 

включването на проблематиката на метаморфозата в корпуса на изследването – 

проблематика, разгърната в de facto доминиращата, поне количествено, втора 

глава на дисертацията: „Причината за включването на този тип наративи към 

голямата тема за насилствената смърт е спецификата на трансформацията като 

принудителна загуба на човешки живот, макар тя – парадоксално – да не е 
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обвързана с настъпване на смърт.” (с. 14). Ако теоретичната рамка на 

изследването, изложена в Увода, дава ясен фокус на методологията на Първата 

глава, то Втората глава, поне според думите на Калфина, следва изключително 

постановките на едно относително скорошно изследване, „Метаморфозата в 

гръцките митове” на Форбс Ървинг: „Последният опит за системен анализ на 

мотивите за метаморфоза в старогръцки културен контекст прави в 

изследването си от 1990 г. Форбс Ървинг, чиито основни наблюдения залягат в 

основата на настоящия прочит.” На пръв поглед подобното „свиване” на 

изследователския фокус би могло да изглежда като частична редукция на 

сложността на изследвания проблем, поставящ фундаментални въпроси от 

антропологически и културно-исторически порядък. На пръв поглед изглежда 

също така, че изследователските интуиции за включването на този проблем в 

корпуса на дисертацията са само откъслечно подкрепени с вторична литература 

(при всички случаи е необходимо да бъде приветствано привличането на 

приносните скорошни изследвания на Франсоаз Фронтизи-Дюкру, голяма част 

от които са все още непреведени на английски език). По-задълбоченият прочит 

на осъществената от Вяра Калфина работа в рамките на Втора глава би показал 

обаче, че освен изключително богати и изчерпателни наблюдения, възхитителна 

способност за класификация и анализ на приведения изобилен литературен 

материал, тук изследването разгръща, често пъти имплицитно, значими 

качества за интерпретация на културните функции на мита и разказа за 

метаморфоза в частност. Бих поощрил и окуражил Вяра Калфина за по-

директен и експлицитен израз на оригиналната интерпретация на материала, за 

по-ясно формулиране на авторските хипотези и предложения, които на този 

етап често остават имплицитни. Същеврменно приветствам научната етика на 

докторантката и скромността на модуса на изказ.  

Методологията, до голяма степен неексплицирана, е комплексна, 

съчетаваща структурно-описателни и концептуални критерии, с акцент не само 

върху културно-историческата, но и върху вътрешнолитературната жанрова 

динамика: „Извън прокараните изследователски трасета настоящият анализ си 

поставя за цел разглеждането на значително количество разкази в хронологията 

на тяхната литературна и иконографска поява. Жанровото контекстуализиране 

на мотивите е единственият коректен начин за проследяване на 

вътрешножанровите референтни връзки и механизми на функциониране на 
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подобни разкази. Проследяването на промените в сюжетно устойчивите разкази 

за метаморфоза очертава картината на динамично изменящата се културна 

среда, в която неотменен проблем остава отношението на човека към природата 

и боговете.” (с. 74-75). Предложените разграничения и класификации фиксират 

огромна аналитична работа върху източниците и представляват безспорен 

изследователски принос. 

Значимо качество на дисертацията е привличането на разнородни 

литературни свидетелства, значителна част от които, както посочва и самата 

докторантка, са преведени за пръв път на български език за целите на 

дисертационния труд. За отбелязване е ясният, стегнат стил на изследването, 

както и великолепно овладяният му език. (Разбира се, одобрявам замяната на 

оксиморонния израз „преживяване на смърт”, появяващ се в корпуса на 

дисертацията, с „претърпяване на смърт” в автореферата.) 

 

Формулираните от докторантката приноси са адекватни както на 

залозите и целите, така и на достиженията на дисертационния труд, и са 

значими в българската научна среда. 

 

Като цяло, изследването на Вяра Калфина може да бъде смятано за 

принос към българските културна антропология и класически изследвания. На 

основата на всичко казано дотук, давам израз на убедеността си, че 

предложеният на вниманието ни дисертационен труд „Ритуални аспекти на 

митологичните мотиви за насилствена смърт в древногръцки културен 

контекст” напълно удовлетворява изискванията за присъждане на образователна 

и научна степен „Доктор”, поради което и убедено подкрепям присъждането й 

на Вяра Калфина. 

 

 

 

 

 29 август 2012    Доц. д-р Боян Манчев
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