
РЕЦЕНЗИЯ

на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор“
в професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата,
научна специалност 05.08.33 Теория и история на културата (Теория на религиите)

от Десислава Красимирова Гайдарова,
редовна докторантка към катедра „История и теория на културата“,

Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“,
на тема „Апофатичният дискурс и опитът за предефиниране полето на съвременната 

философия (Жак Дерида и Жан-Люк Марион за апофатиката)“,
рецензент: проф. дфн Владимир Сабоурин

Дисертационното изследване на Десислава Гайдарова, чийто прочит ни е събрал 

тук,  може  най-общо  да  се  определи  като  теологически  вдъхновена  философска 

рефлексия върху настоящата съвременност на една предмодерна форма на назоваване и 

мислене  на  божественото,  укоренена  в  източноправославната  мистическа  традиция. 

При  структуроопределящите  за  дисертационния  труд  прехождания  между 

дисциплинарни  полета  и  времепространствени  хоризонти  изследването  разчита  на 

наблюдението  и  убедеността,  че  „[и]дейният  корпус  на  съвременната  философия  е 

пронизан,  ако  не  изцяло,  то  поне  в  своите  най-активни  зони,  от  възобновено  в 

намеренията си теологическо вдъхновение“.  Тази ясна формулировка,  експлицираща 

извора  на  енергия  и  вектора  на  мисленето  на  авторката,  представлява  уводното 

изречение на първата й публикация по темата на дисертацията през есента на 2011 г. 

Първият  параграф  на  статията  „Реторики  на  неизразимото“,  излязла  в  сп. 

Християнство и култура,  не е включен в окончателния вариант на представения за 

обсъждане  ръкопис,  но  в  своето  експлициране  на  мотива  на  теологическото 

вдъхновение може да се  прочете  като отчетлива визитка  на  дисертационния  труд  и 

ранно свидетелство за неговите екзистенциални основания.

Възможността  за  просмукване  и  насищане  на  философския  дискурс  с 

теологически  интенции  предполага  специфичната  социокултурна  ситуираност  и 

отговарящата  й  мисловна  парадигма  на  постмодерното  обръщане  към  другостта  в 

нейните радикални форми на израз. Философският интерес към апофатиката, отключен 

от постмодернизма, гравитира съответно около неговите ключови концепти и фигури. 

В  първа  глава  на  дисертацията  коректно  са  изяснени  сродствата  по  избор  между 

апофатическия дискурс и „основни понятия, появяващи се в интелектуалното поле на 

съвременността,  където  отрицанията  в  модусите  на  другост,  отсъствие,  различие, 

невъзможност са  фокус  на  много  по-голям  интерес,  за  разлика  от  чистите 
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афирмативни  дискурсивни  практики“  (срв.  с.  68,  курсив  в  оригинала).  Доколкото 

основен референт на постмодерния афинитет към апофатиката – с оглед предмета на 

дисертацията  –  е  френската  постметафизична  философия,  констелацията  Хайдегер-

Дерида е положена като „изходен пункт за всички постметафизични рефлексии, които 

се стремят към реабилитиране на философското говорене за Бог“ (срв. с. 21). Едва ли 

можем да се съгласим с всеобщата форма на твърдението, която изключва от полето на 

съвременната  „апофатична  вдъхновеност“  теолого-философските  ферменти, 

изхождащи  например  от  Хайдегеровия  антагонист  Адорно  или  от  свързания  с 

Франкфуртската  школа  изследовател  на  юдейската  мистика  Гершом  Шолем. 

Привилегироването в полето на философския дискурс на постмодерността именно на 

вектора Хайдегер-Дерида допринася обаче за целенасоченото разгръщане на основната 

сюжетна линия на дисертацията,  отвеждаща към неочаквано съкровено сговаряне на 

деконструкцията и източноправославната апофатика.

Ако  срещата  лице  с  лице  на  Жак  Дерида  и  Псевдо-Дионисий  Ареопагит  в 

апофатичния дискурс  на постмодернизма е дълбинната  сцена на изследването на Д. 

Гайдарова,  нейно  ключово  и  отключващо  условие  на  възможност  е  вярата  в  едно 

екзистенциално-херменевтично движение на възвръщане, гарантирано от допускането 

за  уникално  констелиране  на  сега-времевостта  на  философската  рефлексия  и  (не)

„отминали вдъхновения“ на  източноправославния  мистичен  опит. Тази  по същество 

Беняминовска  вяра,  че  истинното  съдържание  на  миналото  проблясва  в  решаващи 

ситуации на опита на настоящето е артикулирана на две места в дисертационния труд. 

В края на първа глава, занимаваща се с актуалността на апофатичния дискурс, четем: 

„Съвременното  преоткриване  на  апофатиката  ни  връща  към  нейните  автентични 

смисли, значения и функции […] като възможен език за Другото […], който успява да 

съхрани другостта на Другото именно в способността да насочва мисълта към Другото 

през отсъствието, без да изисква свеждането на другостта на Другото до присъствие“ 

(с.  66,  курсив  в  оригинала).  Тук  деконструкцията  на  Дерида  концептуално  и 

реторически  работи  за  реституирането  на  автентичния  облик  на  апофатиката  на 

Дионисий.  В  края  на  втора  глава,  проследяваща  източноправославния  извор  и 

западните съдби на апофатиката, формулировката се повтаря с необходимата уговорка, 

че деконструкцията се нагърбва с връщането към автентичната Дионисиева апофатика 

пряко  изричната  й  воля.  „Съвременното  преоткриване  на  апофатиката  макар 

проблематично,  с  оглед проблематизирането на възможността  апофатиката  да отиде 

отвъд онто-тео-логичните структури на рефлексия, ни връща към нейните автентични 
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смисли, значения, функции и роля“ (с. 183). Архитектониката на дисертационния труд, 

изпъкваща в релефа на това повторение с вариации,  се крепи върху интуицията,  че 

„Дерида остава по-близко до Дионисиевата апофатика“ (срв. с. 228), отколкото може би 

сме били склонни да  предполагаме.  Рефлексивното  обживяване  на  тази  интуиция  е 

нетривиално  решение  и  напомня  за  мисловните  ходове  на  Хуго  Бал  в  книгата  му 

Византийско  християнство (1923),  където  германският  дадаист  се  оказва  близо  до 

източноправославния мистик.

Реконструирането  на  източноправославния  първоизточник  на  апофатическата 

традиция и нейното последващо влизане в „желязната клетка“ на западната онто-тео-

логия цели не толкова диахронното представяне на генезиса на апофатическия дискурс, 

което е изрядно направено, колкото изработването на един херменевтичен хоризонт на 

автентичност, чийто телос е преди всичко екзистенциално-практически. Заслужава си 

да  проследим употребите  в  дисертацията  на  прилагателното  „автентичен“,  на  което 

вече се натъкнахме в два архитектонично определящи пасажа. След еднократната му 

употреба  в  първа  глава  (вж.  по-горе)  имаме  значително  повишаване  на  неговата 

„прилагателна  температура“  във  втора,  където  употребите  са  пет,  и  спадане  на 

фреквентността  до  три  случая  в  трета  глава.  Лингвистичният  педантизъм  на  това 

наблюдение  служи  на  допускането,  че  представянето  на  генезиса  на  апофатичния 

дискурс имплицира и възхожда в крайна сметка към една „етика на автентичността“, 

припознаваща източноправославната мистика и нейния постмодерен кайрос като извор 

на  вдъхновение.  Реториката  на  прилагателното  „автентичен“  бива  етически 

субстантивирана в търсенето на нещо, което е призовано като „истинска природа“ на 

апофатиката, осигуряваща кайросното й завръщане в жизнения свят на съвременността. 

„[К]оя е онази истинска природа на апофатизма, която се трансформира в условие на 

възможност  за  преоткриването  на  апофатичните  форми  на  мислене  и  говорене  в 

съвременната  философия“  (срв.  с.  113).  Този  въпрос  е  поставен  в  контекста  на 

„Томисткото“  загубване  на  автентичния  смисъл  на  Ареопагитическото  учение  и 

консолидирането  на  загубата  в  рамките  на  западната  онто-тео-логия,  който  смисъл 

може да бъде възстановен в кайроса, отворен от постметафизичната философия и преди 

всичко  от  деконструкцията  на  Дерида.  При последната  употреба  на  прилагателното 

„автентичен“  в  дисертационния  труд  Дионисий  и  Дерида  са  дискурсивно  слени  в 

„автентичното  […]  действие  на  едно  очистващо  говорене-писане  (в  случая 

деконструиращо),  проблематизиращо  всяко  концептуално  понятие  и  неговата 
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валидност“  (срв.  с.  228).  В  това  сплавяне  на  Дионисий  и  Дерида  прилагателното 

„автентичен“ става определение на съществителното „действие“.

Мисленето  за  апофатиката  в  модалността  на  автентичното  действие, 

предполагащо  сливането  на  хоризонтите  на  „екзистенциалната  енергийност“  на 

източноправославното  богословие  и  постструктуралистки  радикализирания 

лингвистичен  обрат  на  постмодернизма  извежда  на  преден  план  и  фокусира 

вниманието  върху  нейната  структурираност  като  език,  речевата  й  прагматика  и 

пойезисна  перформативност.  В  качеството  си  на  език  апофатиката  е  разграничена 

спрямо  психологическата  даденост  на  преживяването,  от  една  страна, 

епистемологично-онтологичния  план  на  познанието,  от  друга,  и  апофазиса  като 

мистично  отвъддискурсивно  състояние,  от  трета.  Този  сноп  от  диференциални 

признаци придава концептуална отчетливост и съдържателност на привидния труизъм, 

че „[а]пофатиката е език“ (срв. с. 13). Апоретичната езиковост на апофатиката отговаря 

на  стремежа  към  преодоляване  на  „метафизиката  на  присъствието“,  иманентна  на 

репрезентативния  характер  на  езика,  във  и  чрез  него.  Именно  в  тази  езиково 

структурирана  апория  се  срещат  интенциите  на  апофатиката  и  деконструкцията  и 

съответно  „явно  се  манифестира  съществуващата  близост  между  апофатичното  и 

постмодерното разбиране за природата на езика“ (срв. с. 86). Детайлното проследяване 

и  разгръщане  на  структурно-типологическите  сродства  по  избор,  произтичащи  от 

аналогиите  между  езиковите  доктрини  на  източноправославната  апофатика  и 

постмодернизма, е според мен един от безспорните научни приноси на дисертацията, 

който трябва специално да бъде изтъкнат.

Автентичната  енергийност  на  апофатиката,  обусловена  от  нейната 

структурираност като език, демонстрира явен афинитет към поетическото правене на 

неща  с  думи  както  в  изходната  си  източноправославна  форма,  така  и  при 

постструктуралисткия  й  прочит  в  рамките  на  деконструкцията.  Ако  Мистическо 

богословие на  Дионисий  Ареопагит  може  да  бъде  определено  като  „споделено 

поетическо  откровение“  (срв.  с.  114)  и  да  се  направи изводът,  че  в  автентичния  си 

източноправославен  вариант  апофатиката  е  „много  повече  откровение  и  поезия  на 

желанието  за  единение  с  Бог,  отколкото  богопознавателен  метод  или  път,  търсещ 

рационалното  [sic]  достъпното  знание  в  отрицания“  (срв.  с.  123),  то  в  рамките  на 

типичното за постмодернизма – и особено за Дерида – деконструиране на границата 

между философия и литература става дума за разгръщането на апофатичния дискурс в 

„дързостта на един красив, поетичен, метафоричен език“ (срв. с. 250) и също така за 
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„пластове на фикционалност, поетичност, алегоричност[,] характерни за апофатичните 

текстове“ (срв. с. 255). Деконструктивисткото трансгресиране на философския дискурс 

по посока на ексцесно литературни употреби на езика е изоморфно на „теологическия 

обрат“  в  постметафизичната  философия,  при  който  „[ч]рез  негативната  теология, 

критично  настроеното  философско  мислене  става  неразличимо  от  религиозното 

мислене“ (срв. с. 76). В сърцето на апофатиката, към което се придвижваме по линията 

на деконструкцията, се съдържа в крайна сметка едно „поетическо противоречие“ (срв. 

с. 258), изригващо в „трансгресивен словесен ексцес“ (срв. с. 250), чиито протуберанси 

могат да се проследят както в теолого-философската традиция от Дионисий до Дерида, 

така  и  в  литературно-мистичната  от  Данте  до  Хуго  Бал.  Специфичната  за 

дисертационния труд  на Десислава Гайдарова „форма на вдъхновеност“,  включваща 

източноправославната мистика в автентичния личностен опит на настоящето,  намира 

сякаш най-адекватен израз  в думите на Данте за Дионсий в ХХVІІІ песен на  Рай: „И 

Дионисий със такава страст/ взе този ред да съзерцава,/ че именува ги и различи, тъй 

както аз“.

С  вътрешно  удовлетворение  и  убеденост  ще  гласувам  на  Десислава 

Красимирова Гайдарова да бъде присъдена образователната и научна степен „доктор“, 

която тя заслужава във висока степен.

06.03.2014 г. проф. дфн Владимир Сабоурин
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