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Дисертацията е в обем от 286 стр., вкл. библиография. Чистият текст е 277 стр. 

Библиографията съдържа 102 източника, от които 56 на български и 46 на 

английски език. Тя е удовлетворителна като обем, релевантна на съдържанието 

на дисертацията и достатъчна в изворово, информационно, херменевтично и 

интерпретативно отношение. Дисертацията е придружена от автореферат и 

съпътстващи документи. Авторефератът в обем от 30 стр. стриктно следва 

структурата на дисертацията и напълно възпроизвежда нейното съдържание. В 

автореферата коректно са отразени основните приносни моменти на 

дисертацията и публикациите на автора по нейната тематика. Съпътстващите 

документи са пълни според изискванията на закона и другите нормативни 

документи, които уреждат процедурата. 

Според мен основното достойнство на дисертацията е добре образованата 

и достатъчно аргументирана смелост на докторантката не само да се впусне в 

същинското философстване, но и да търси и формира глобално 

интерпретативни подходи за теоретизиране развитието на съвременната 

философия на религията. Днес, когато „философската мода” е да се залага на 

мнението, визията, оптиката, слуха, чувствителността или ориентацията, когато 

фундаменталното философстване се сравнява с отвеждащия в небитието черен 



овен, пред нас стои дисертация, която не отхвърля некритически метафизиката 

и не се етикетира или приобщава към лишената от собствен смисъл и собствено 

име антиметафизика, а която в динамиката на основана а-метафизичност (с.5, 8, 

29, 37, 56, 65, 91, 171-184 и мн.др.) търси пътеки на едно релевантно на 

европейската традиция философстване, търси модуси на концептуализация 

(с.171 и др.), модуси и полета на рефлексия (с.181, 183 и др.). Тази а-

метафизичност Гайдарова разбира не като радикално отрицание на 

метафизиката, а като оразличаване и другост в хоризонта на метафизиката. Ето 

защо оценявам много високо амбицията за предефиниране полето на 

философията, което от Талес насетне поне за нас европейците е едно и също, 

като през вековете е било разработвано от наистина най-светли умове. Впрочем 

именно това е „старата Европа”, която някои не харесват, гледайки на ту на 

Изток, ту на Запад, или даже към Марс. Ала дисертацията се отличава не само с 

аргументирана изследователска смелост. Второто й основно достойнство е 

отстояваното равнище на философстване, което получава ясно дискурсивиране 

в обхвата на апофатиката. Дисертантката откроява подстъпи към една 

синоптична и преди всичко езиково трасирана философия на религията, която е 

основана на текстовете на Псевдо-Дионисий и техните базисни интерпретации 

в историята до съвременния дебат в лицето на Дерида, Марион и Капуто. На 

трето място в тази поредица бих отбелязал конкретното теоретизиране на този 

обхват. Дисертацията е сполучливо структурирана, като контекстът на 

изложение припокрива контекста на изследване. Това е наистина рядко 

съвпадение в дисертационния жанр, което може да се отдаде както на доброто 

научно ръководство на проф. Вл. Градев, така и на специфичното 

проблематизиране. То е благодатно в най-възвишения смисъл на предикацията, 

именно защото екзистенциално рефлектира благодатта. На четвърто място 

отбелязвам не просто завидната историкофилософска подготовка, а 

дискурсивирането на един историкофилософски корпус като изследователска 

динамика и концептуална завършеност. Впрочем това е традицията на 

Европейската философия, в която като съработник Гайдарова твърдо стои. 



Може би това е най-важният принос на дисертацията, респ. на типа 

философстване, който аз приоритетно подчертавам. 

Откъм това интерпретиране и в контекста и потока на 

историкофилосфската методологема е и първата ми група въпроси към 

дисертантката: дали апофатиката, която има великолепни образци, впрочем 

коректно анализирани и стриктно следвани в дисертацията, е достатъчно мощен 

извор и ресурс за търсеното предефиниране? Един от най-добрите пътища за 

докториране е развитието на бакалавърските и магистърските тези в докторски. 

Гайдарова защитава бакалавърска теза върху трансценденталиите в учението на 

Псевдо-Дионисий, Св. Тома и Николай от Куза при проф. Г. Каприев. Неговото 

име е атестат, че дипломната работа е стойностна. Но въпросът е дали 

полученият там и вероятно доработен в дисертацията дефинитивен 

историкофилософски концепт може да бъде достатъчно и ефективно основание 

за преосмисляне на цялостното поле на философията, пък макар и в 

подвъпросността на завръщането на религията (напр. с.122 сл.)? Дали 

Дионисиевата апофатика е духовно, религиозно и философски съ-образна на 

това, което дисертантката схваща като духовна типика на днешния ден, 

отвеждаща към завръщането на религията? Лапидарно: кое поле се 

предефинира – това на философията на религията или това на философията? 

По-общата заявка не е ли недопустим редукционизъм, който иначе 

дисертантката тотално оспорва не само по отношение на Св. Тома, но също на 

Хегел, Ницше, Хусерл и Хайдегер, на цялата онто-тео-логия. Втората група 

въпроси касае опита за предефиниране. Ако в постметафизичен контекст този 

опит не е методологичен, той е поне херменевтичен или феноменологичен. Коя 

е спецификата на тази херменевтика, на тази феноменология? Що е то 

„действие” на апофатиката (с.185)? Историкофилософски апофатиката 

обикновено е елемент на по-общ, най-често диалектически концепт. 

Дисертантката отказва ли се от тази постановъчност, следва ли свой „трети път” 

(аналогично напр. на Дерида или Марион)? И един трети въпрос: Не-другото не 

е ли по-близко, по-сърдечно и по-желано от човека от Другото? 



Държа да подчертая – тези въпроси са интерпретативни, т.е. зададени в 

контекста на проясняването, а не на критикуването или отричането. Добрият 

текст провокира въпроси, слабият – не. 

Пътят от онто-теология през феноменология към апофатика е своеобразна 

деконструкция на европейската мисъл от Хайдегер през Хусерл към Псевдо-

Дионисий. Този път Гайдарова разглежда като възкресение на апофатичния 

модел на фона на критиката на онто-тео-логията, т.е. на битийната метафизика. 

Тя проблематизира апофазата преди всичко екзистенциално, но чрез 

подчертана езикова медиативност (с.10, 63 и др.). Респектира желанието за 

„отиване отвъд” – но не като постулативно трансцендиране, а като ек-

зистенциално включване в и посредством езикова подвъпросност. И като 

продължение – Гайдарова се концентрира именно върху апофатичния език, 

върху езиковостта на опита за предефиниране. По тази посока сравнителните 

анализи на философско-религиозните текстове на Дерида и Марион са наистина 

великолепни. 

В рубриката „Забележки” бих изразил съпротивата си срещу фразата 

„случване на религията” (стр.6, 13, 17, 21, 24, 55, 114 и мн.др.), която никак не 

подхожда на теоретизирането в дисертацията. Фразата би следвало да носи 

Хайдегеров привкус, но според мен е модна орнаментика. Между случването на 

земетресение и случването на религията има разлика. Второ, следва да се 

прецизира изразът, че апофатичният дискурс трябва да бъде изследван „през 

своите цели” (с.14, 116, 206). Впрочем точно обратното четем на с.189. Трето, в 

текста има много грешки, има двукратно и трикратно повторение на изречения. 

Вероятно това е следствие на неизбежното бързане поради края на срока. 

Гайдарова формулира приносните моменти на своята дисертация в 6 

пункта. Те са реални, експлицирани и доказани. 

Дисертантката има 2 публикации по темата на дисертацията. 

Нямам принципни несъгласия с постановките на дисертацията. 

Нямам съвместни публикации с дисертантката. 



Заключение: Като имам предвид показаната широка философска култура, 

дълбочината и мащаба на изследването, фундаменталността на мисленето, 

приноса към завръщането на религията и твърдото стоене в лоното на 

континенталната философия на религията, но също така приносния характер на 

докторската теза, категорично предлагам на членовете на уважаемото научно 

жури по защитата на дисертацията на Десислава Красимирова Гайдарова на 

тема: Апофатичният дискурс и опитът за предефиниране полето на 

съвременната философия да я гласуват за успешно защитена и й присъдят 

образователната и научна степен „доктор” по научната специалност Теория и 

история на културата - теория на религиите в професионално направление 

3.1. Социология, антропология и науки за културата. 

 

София, 7. март 2014 г. 

 


