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СТАНОВИЩЕ 

за дисертационния труд на Десислава Гайдарова 

„Апофатичният дискурс и предефинирането на полето на 

полето на съвременната философия (Жак Дерида и Жан-

Люк Марион за апофатиката) за придобиване на 

образователната и научна степен „доктор” 

      

Владимир Градев 

 

Дисертационният труд на Десислава Гайдарова си поставя за 

цел да представи цялостно и да анализира критически влиянието на 

апофатичния дискурс върху съвременната философия, така както то 

се проявява в творчеството на Дерида и Марион.  

Интересът на Десислава към апофатичния дискурс започва още 

през студентските години, за да продължи с изключително 

самостоятелна и интензивна работа през периода на докторантурата, 

на което бях свидетел като неин научен ръководител.  Дисертацията 

е с обем от 286 с. в три големи глави (бих казал по-скоро части 

поради техния обем и обособеност), които имат съответно по няколко 

под-глави. Библиографията съдържа над 100 заглавия, от които 

половината са на български, а останалите на английски език и 

обхваща изчерпателно практически цялата българска литература и е 

представително за съвременните световни, на първо място англо-

езични, изследвания по разглежданите въпроси. Разглеждането на 

използваната литература е обосновано, рефлективно и критично. 

Десислава Гайдарова показва, че систематично е овладяла късно-

античната и ранно-средновековната философия и теология по 

отношение на апофатичния дискурс, познава добре както 

творчеството на Дерида и Марион, така и породените от него дебати 
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през последните години,  проникнала е навътре в техните 

проблематики и предизвикателства. В своето изследване Десисалва 

Гайдарова предлага и свой подход, който минава по пътя на 

историзирането на проблема и конкретния анализ на съвременните 

философски практики. На основата на внимателното проследяване 

на преобразуванията на апофатичния дискурс, тя анализира 

различни концептуални „възли”, които се образуват в творчеството на 

двамата мислители, както и тяхното влияние върху съвременния 

философски дебат. Така Гайдарова се стреми да разкрие 

философските измерения на апофатичния дискурс, като при това 

обръща специално внимание на местата и ролите на Дерида и 

Марион и изобщо на смислите и стойностите на дебата в 

съвременното философско мислене. При прочита на дисертацията 

неизбежно възниква въпросът за критериите, въз основа на които 

авторката изгражда и преценява епистемологичната и евристичната 

стойност на това обръщане към апофатичния дискурс. Несъмнено е 

важно и добре да умножаваме нашите понятия и модели.  Обаче, за 

да не ни отведат те към релативизма на anything goes, е нужно 

внимателно оразмерено и строго концептуално организиране, нужни 

са т.е. опосредствания, които организират и правят възможна 

връзката. Та кои са собствено философските условия за анализ на 

апофатичния дискурс и съответно за разбиране и оценяване на 

извършеното чрез предефиниране на полето на философията от 

двамата съвременни мислители? Най-съществен в такъв тип 

изследва е въпросът за критериите, които позволяват 

разграничаването между разглежданите автори, модели и понятия. 

Намирам, че Десислава Гайдарова успешно се справи с този проблем 

и това е едно от достойнствата на нейната работа. Най-често, преди 

Дерида и Марион апофатичният дискурс се свеждаше в съвременния 

философски дебат до „изпит на божествените имена”, т.е. до критика 

на онто-теологическия език, като самата теология се вземаше най-
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често до средновековното, бих казал даже аристотелово разбиране за 

нея. Гайдарова добре показва, че деконструкцията на Дерида и 

херменевтичната феноменология на Марион скъсват не само с 

инструментализирането на апофатиката за отхвърлянето и 

заклеймяването на философската и теологическата традиция, но 

отиват и обичайната интерпретативна критика, която се практикува 

от различните философски школи на религиозния дискурс. При това 

обвинението или поне подозрението в нихилизъм съвсем не е 

безоснователно. Езикът на нищото плаши, съвсем спонтанно той 

предизвиква ужаса на празнотата. Ала и в двата случая, откъдето и 

особеността на философския езика на Дерида и Марион, става дума 

„мисленето на нищото” да избегне както опасността от неговото най-

често несъзнавано реифициране, така и от пропадането в порочния 

кръг на нихилизма – ex nihilo ad nihilum (от нищото в нищото), както 

иронично биха отбелязали в средновековните школи. И при двамата 

мислители не става дума за „негативното” нищо, това на пълното 

отсъствие, особено Дерида търпеливо показва, че негативната 

онтология само замества илюзиите на присъствието с не по-малко 

илюзорните сигурности на отсъствието. И Дерида и Марион мислят и 

работят с „активното” нищо, което да насочи към Абсолюта, без да го 

затваря в една единствена фигура. Ала те как да бъдат разграничени 

едно от друго? Та нали в нищото (инак какво нищо би било?) не се 

явява никакво определение, никаква différance, която да позволява 

каквото и да е разграничаване. Това, което Дерида и Марион 

показват и което Гайдарова умело проследява е, че различието не е в 

съдържанието, а енергията на движението, които позволява на 

всеки, отвъд всяка принуда, да прокара своя собствен път, да бъде 

значи свободен. Дерида и Марион не се боят да разширят сферата на 

мисленето, да стигнат дори до онова екстра-логическо пространство, 

което не е достъпно за нашето мислене. Накратко, апофатичният 

дискурс не внушава нито реификация на негативното, нито сочи към 
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някакво утопично място на Върховното същество, а отпраща към 

едно, несводимо до каноните на никоя онтология, отвъдно на 

човешкото. Изличавайки своето име, той сочи към същественото, 

чието идване винаги предстои.    

Безспорно, работата на Десислава Гайдарова осветлява с 

научна добросъвестност, т.е. изчерпателно и проблемно, един от най-

трудните и запленяващи въпроси, и то не само в съвременната 

философия, за реконструира един от най-значимите обрати в 

съвременните философски нагласи и рефлексии, като същевременно 

предлага своя интерпретация и перспектива. 

За процедурата ще отбележа, че публикациите са по темата на 

дисертацията, авторефератът е направен според изискванията на 

ВАК и отразява точно съдържанието на работата. 

 В заключение: представената дисертация на Десислава 

Гайдарова е достатъчно богата на проблеми и теми, които засягат 

важни и актуални философски проблеми. Нейната работа 

недвусмислено показва способността за критичен прочит и 

самостоятелно мислене. За това аз убедено ще гласувам на Десислава 

Гайдарова да й бъде присъдена образователната и научната степен 

„доктор”. 
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