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 Дисертационният труд на госпожица Гайдарова обема 286 стандартни страници. 

Цитирани са 102 заглавия, 56 от които на български език. Авторефератът е изготвен 

според изискванията. Посочените приноси са формулирани коректно. Без да отстъпвам 

от това си мнение, бих си позволил две бележки. Първата е с оглед на някои допуснати 

– съзнателно или не – повторения в автореферата (така например тезата за възможния 

а-метафизичен характер на апофатиката се среща при представянето на текста в четири 

варианта). Втората е с оглед на формулирания под номер 5 „Принос към 

интерпретацията на апофатичната теология при Псевдо-Дионисий Ареопагит“. Върху 

фона на изследванията от последните около 15 години, бих препоръчал ако не 

оттеглянето на тази точка, то във всеки случай по-условното й формулиране. Нека в 

плана на формалната критика обърна внимание и на това, че преведените текстове не се 

превеждат сами или по силата на някаква природна тяга. Интерпретацията на преводача 

има съществена значимост. Преводите си имат преводачи, които имат имена, които са 

значещи. Те обаче изцяло липсват дори в списъка на цитираната литература, поместен 

в края на дисертационния труд. 

  

 Проблемите, които текстът си поставя, са ясно формулирани както в самото 

съдържание на работата, така и в увода й. Следва веднага да се забележи, че авторката 

не се отклонява от предварително очертаната програма и изпълнява всички заложени 

чрез нея задачи. Първата част от текста цели описването на т.нар. от г-ца Гайдарова 

постметафизична философия и апофатичния дискурс както в рамките на този тип 

философстване, така и в по-пълния обем на неговите съдържания. Втората част е 

изцяло посветена на апофатиката в контекста на нейната средновековна формираност и 

употреба. Представени са позициите на Дионисий Псевдо-Ареопагит, считан за 

законодател в тази сфера, на ранно-средновековните мислители и – сравнително 

детайлно – методическите ползвания на апофатиката при Тома от Аквино и Николай от 

Куза. Тук най-сетне е разгърната и тезата за апофатиката като възможен а-метафизичен 

език. В третата част, озаглавена „Апологии на Невъзможното“ се представят позиции 

на Жак Дерида и експлицитно критикувалия го по тази тема Жан-Люк Марион, 



обвързващи централни полета от своето философстване с функционирането и 

употребата на апофатичния дискурс. 

  Намирам за нужно в самото начало да заявя, че схващането на авторката за 

„постметафизичната философия“ съхранява амбивалентност, възпрепятстваща 

еднозначното й тълкуване. Факт е, че още в първата страница на своя увод тя проявява 

готовност да отъждествява „метафизиката“ (чието „пост“ се оказва съвременното 

философстване) с онтотеологията, тълкуваща Бог като първо биващо, доколкото е 

първа причина и causa sui. Под „метафизика“ следователно тук се разбира като че  ли 

само онази метафизична програма, която остава изцяло в контекста на тълкуване на 

биващото в хоризонта на каузалността. Не по-малко очевиден факт е обаче, че още чрез 

първото си изречение тя заявява като природно явление положението, че сме изцяло 

въвлечени в постметафизична ситуация. В тотална постметафизична ситуация с 

нейното разнообразие от теоретически дискурси, обговарящи и съдбата на религията (= 

всички богословски и религиозни съдържания) и ставащи гарант за нейното завръщане 

във философския дискурс. Със самото това за невалиден се обявява и метафизичният 

език „на Битието, Същността, Присъствието“. По този начин г-ца Гайдарова игнорира 

голяма част от съвременните метафизични (и подчертано не-онтотеологични) проекти, 

оставяйки ги във всеки случай неспоменати (освен съвсем абстрактно в бел. 7 на с. 5 и 

бел. 24 на с. 29). Такава е обаче и философската платформа на единия от двамата 

главни протагонисти в нейния текст, а именно на Жан-Люк Марион (отбелязано 

впрочем от авторката на с. 43-44). Той открито говори за поставянето на въпроса за 

„Бог като такъв“ като тема на философията, разбирана тъкмо като метафизика (вж. 

напоследък в: J.-L. Marion, Die Frage nach dem Unbedingtem, in: Welt der Gründe /= 

Deutsches Jahrbuch Philosophie, Bd. 4/, ed. J. Nida-Rümelin / E. Özmen, Hamburg, 2012, 

1095-1119). Наистина, както се вижда още от заглавието, тук Марион говори за Бог 

като за „Безусловното“, а не като за „Невъзможното“. Двете понятия са за него обаче 

корелативни: Безусловното като абсолютно Невъзможното е онова, което прави 

нищожно всичко възможно за нас, но заедно с това проявява възможността на самото 

Невъзможно (там, 1117). В оправдание на дисертационния текст трябва да се забележи, 

че тази актуална позиция на Марион може да бъде мислена като налична само 

иманентно в ранния му дебат с Дерида, който е същинският предмет на изследването. 

Във всеки случай недоизяснеността на понятието „постметафизичен“ създава известни 

колебания при възприемането на текста, особено в неговата първа част.  

 В резултат на тази редукция г-ца Гайдарова съумява да концентрира вниманието 

върху приложенията на апофатиката в съвременните философски концепти, отчитащи 

Хайдегеровата критика на западната метафизика като онтотеология и темата за 

„смъртта на Бога“. Авторката има основания да твърди, че формите на негативност в 

проследяваната от нея философия са генетично свързани с апофатичния дискурс. 

Наистина, самото схващане за апофатиката, за апофатичния дискурс, подчертавам, за 

да стане пригодно към това настояване, се разтоварва от иначе отчетените епистемни 

съдържания, така че да бъде акцентирано екзистенциалното измерение на апофатиката 

и да се заяви, че „тя в някакъв смисъл е единственият възможен език, докосващ се до 

мистичния опит“, при което този език е коректно и достатъчно категорично 

разграничен от самото мистично богословие. Многократно декларираното 

интерпретиране на апофатиката в „един екзистенциален план“ има своята цена. 

Апофатичното е преди всичко дискурс, съизмерим с катафатичното – въпреки 

акцентираната му още от средновековните автори по-висока стойност – и немислим без 

него. То е изказ, базиран на определена логика, подлежаща на позитивно формулиране 

и следователно на функционално обхващане от рационалната дискурсивна практика. 

Свръхакцентирането на възможния екзистенциален потенциал на апофатичното 



богопознание обеднява ядрото на самото му понятие, вкарвайки го изцяло в орбитата 

на „отхвърляне и очистване на човешката душа от всякакви (? - ГК) рационални 

понятия и конституции“ (с. 62). Апофатиката се оказва „изцяло духовно преживяване“ 

(пак там) и „богословие на екстаза“ (с. 63). Все следвайки тази линия, авторката строго 

разграничава между „апофатика“ и „негативна теология“. Нека се каже, че тя тук е 

подведена от Марион, настояващ, че „терминът ‚негативна теология‘ е модерен 

конструкт и всички негови употреби са проблематични“ (с. 190). Напук на това 

откритие, „theologia negativa“, гледана в противопоставка на „theologia affirmativa“, се 

среща в достатъчен брой меродавни, най-вече схоластически текстове. Такъв е напр. 

случаят с Коментара на Алберт Велики към За мистическото богословие на Дионисий 

Ареопагит, където това различаване се появява още в първата глава. Както съвсем 

наскоро (25.02.2014) показа Андреас Шпеер, то се следва по същество и от Тома от 

Аквино в преговора към неговия Коментар върху За божествените имена. Строгото 

различаване и даже противопоставяне между „апофатика“ и „негативна теология“ може 

да е продукт само на сепарирането на философски-дискурсивното измерение на 

апофатиката. 

 Опирайки се на тази процедура, г-ца Гайдарова напуска първоначалното си 

предпазливо твърдение за апофатиката като дискурс, имащ в себе си и а-метафизичен 

потенциал, и заявява, че „апофатиката е а-метафизичен по своите основания език“ (с. 

91), макар да не иска да мисли този език като чисто отрицание на метафизиката, тоест 

като принципно неметафизичен, а като „безкрайно оразличаване“, „трансгресиране на 

всяко затваряне“ и т.н. (пак там). Все пак тя тръгва към представяне на апофатичния 

дискурс в границите на цялостните визии на Псевдо-Дионисий най-вече „като дискурс, 

който функционира по отношение на екзистенциалната устременост и насоченост към 

мистичното преживяване, което отива отвъд всяко знание и незнание“ (пак там). В 

текста, посветен на Дионисий Псевдо-Ареопагит във втората част от дисертацията, 

свръхинтерпретирайки пасажите от За мистическото богословие и до голяма степен 

игнорирайки съответните места от За божествените имена, тя старателно изпълнява 

това си намерение, стремейки се да „акцентира и търси тази специфична а-

метафизичност, която предполага и полага самия дискурс отвъд чисто онтологичния и 

епистемологичен план, доколкото апофатиката по целта си винаги е устремена да отиде 

отвъд тях“ (пак там), което е мощно редукционистко свръх-тълкуване на апофатиката 

изобщо и на схващането й при Дионисий в частност. Бих могъл да изтъкна и други 

аргументи, но, в името на краткословието, нека това е обяснението ми за обръщането 

на вниманието към т. 5 от фиксираните в автореферата приноси.  

 В казаното дотук с основание могат да бъдат открити елементи на критика. 

Предприетите редукционистки действия (по отношение и на метафизиката, и на 

апофатиката) имат обаче и своята позитивна функция. Те са от помощ на авторката при 

нейното концентриране върху методическото концептуализиране на апофатиката при 

Жак Дерида и Жан-Люк Марион, както тя изрично и основателно подчертава (с. 92). В 

името на това концентриране тя още в първата част очертава адекватно съвременния им 

общо-философски хоризонт, в който се поместват техните позиции, а във втората – 

чрез анализите на полагането на апофатиката в трансценденталната философска 

система на Тома от Аквино и във философското учение на Николай от Куза (според 

мен несполучливо характеризиран като „мистик“ и представител на „западната 

мистична традиция“), и двамата мислители проблематизирани в дебата между Дерида и 

Марион – тя успява да опише и основните модуси на апофатичното, които западната 

средновековна традиция завещава на нововременната философия: вместването на 

апофатичното в метафизичния дискурс като коректив на катафатичното и търсенето на 

„третия път“ на ученото незнание и отиването отвъд разсъдъчните понятия за Бога и 



божественото, сакралното и Другото. Една посока, характерна после и за Дерида, и за 

Марион. Анализът на Гайдарова показва, че нарасналият интерес към апофатичния 

език на Дионисий сред съвременните мислители следва на първо място от това, че е в 

състояние да съхрани немислимостта, неизразимостта, другостта (до нейната 

абсолютност) и различието, намирайки думи за Бога като Другото и Невъзможното, 

функционирайки при това като език на отсъствието (с. 174).  

 За мен няма никакво съмнение, че същинският изследователски принос, 

осъществен от Десислава Гайдарова в нейния дисертационен труд, е извеждането на 

употребата на апофатичния дискурс в съвременните философски търсения, в частност 

при Жак Дерида и Жан-Люк Марион, сторено в третата част на дисертацията. Тези 

анализи са приносни за българската философска традиция по дефиниция, защото – 

поне доколкото ми е известно – това измерение не е ставало предмет на специално 

изследване досега (а самият Марион почти не е ставал обект на самостоятелно 

изучаване, освен в няколко текста на Владимир Градев, научния ръководител на 

дисертацията). Извеждането и удържането на позицията, че при тях апофатиката е 

концептуален ресурс, през който става възможно случването на религията в онова, 

което г-ца Гайдарова нарича „постметафизична философия“, тоест във философията 

страняща от онтотеологичните построения (функционирайки при това като 

„прагматично ориентиран дискурс“), надхвърля, струва ми се, регионалните 

локализации на научната евристичност (макар, както самата авторка коректно 

демонстрира, в международния научен контекст тя да не е съвсем самотна в своите 

търсения). Все в тази линия е разшифроването на онова, „заедно с което“ апофатиката 

действа при двамата мислители, отказващи да противопоставят вярата и разума: при 

Дерида с деконструкцията, при Марион – „с феноменологията на наситените феномени, 

на отсъствието, на излишъка“ удържайки и при двамата другостта и неименуемостта, 

като кулминира в „третия път“: при Дерида в чиста молитва, а при Марион в молитвата 

като възхвала (с. 207), което е далеч не незначителна разлика.  

 Не по-малко съществено ми се вижда, искам да кажа, извеждането на различията 

при двамата мислители с оглед статута на апофатиката. Дерида продължава да я гледа 

като елемент на онтотеологичната метафизика, концентрирайки се върху дискурсивния 

изказ на мистичното, виждайки „третия път“ в перформативния аспект на езика (с. 216-

219), като полага при това хоризонта на преводимостта, приятелството, милосърдието, 

гостоприемството (с. 255-256). Марион пък се опитва да дири „пътя на деноминацията, 

на молитвата и възхвалата“, опитвайки се по този „трети път“ да отиде отвъд 

катафатиката и самата апофатика, да преодолее номинативната функция на имената (с. 

191, с. 212). Все в този ред следва да се включи движението чрез апофатиката към khora 

при Дерида и към откровението при Марион (с. 201), тълкуването на „дара“ и т.н. Тук 

следва да се добави и интерпретирането на Освен името на Дерида специално от 

перспективата на изследователската проблематика, както и на разсъжденията на Джон 

Капуто относно опита от Бога и аксиологията на невъзможното. 

 

Казаното дотук ми дава достатъчно основания да твърдя, че изследването на г-ца 

Десислава Гайдарова покрива изискванията за успешно изграден дисертационен труд. 

Дава ми основания убедено и настойчиво да препоръчам присъждането на Десислава 

Гайдарова на образователната и научна степен „доктор“.  

 

 

 

проф. д.ф.н. Георги Каприев 


