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                                              С Т А Н О В И Щ Е 

              ЗА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД НА ПЕТЪР ГОРАНОВ 

           „МИКРОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА СУБЕКТА В ЕДНА ЕТИКА НА 

    ЖЕЛАНИЕТО. ЕСТЕТИЗАЦИИ И МИКРО-ИДЕОЛОГИЗАЦИИ“ 

          ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН 

                   „ДОКТОР“ в професионално направление 2.3. ФИЛОСОФИЯ 

                               от проф. дфн Нина Димитрова 

 

Доминиращият акцент в предлаганата за защита дисертация е върху 

значимостта на малкото – от нагласата на една постоянна micro-filia са 

проникнати всички части и детайли на труда, като явният стремеж е за 

оценностяването на малкото, лекото, мекото, пренебрегвани в дълготрайните 

предпочитания към голямото, тежкото, твърдото. Или, казано с думите на 

автора, това е опит да се „разруши твърдата стабилна сдвоеност на идеологията с 

макроидеологията“, да се обособи и открои единичното микро-лице на монетата, 

без което лице го няма и първото, макро-лицето. Работата е прицелена 

категориално да разграничи и категориално да обособи лицето от личността, 

хубавото от доброто, етиката от морала.  

Предоставяните от микро-идеологията процедури са разглеждани като 

оздравителни; духът на работата е постмодернистки. Деконструкцията на 

големите разкази (или, да използваме пак авторовия текст, „грациозното 

пренаписване на макротеориите на движението в микроистории на телесните 

подвижности“) е припозната като предстоящата задача, за изпълнението на 

която са положени значителни усилия. 

Структурата е нестандартна – след едни „Уводни думи“, в които са 

обговорени философстващите практики на микрологичния разум, идва ред на 

„Теоретичното въведение“, което е наистина твърде важно с оглед обясненията 

за смисъла на микрологията, но пък е по-обемно от главите на труда, към които 

то е въведение. В него обстойно са лансирани разнообразните насоки на 

умишленото минимизиране на света, предприето от автора в тази дисертация. 

Също така обстойно е и заключението – „За подвеждащата дълбочина на 

доброто“, надхвърлящо обичайните цели и задачи на едно обобщение. Спойката 
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между отделните части на труда е достатъчно здрава – изразена в различните 

въплъщения на изречената воля за минимизиране, но всяка от тези части би 

могла да бъде представена и като отделно изследване.  

Първа глава е онасловена „Макрологични рамки на личността и 

микрологично упорство на лицето“ и, както може да се очаква предвид 

доминантната нагласа за минимизиране, личността е отнесена към сферата на 

макрото, а лицето – към тази на микрото. В съзвучие с цялата тоналност на 

труда оценностяването пада върху „малкия свят на лицето“, като стремежът е за 

деконструиране на дискурса за личността, последователното провеждане на 

който неминуемо довежда според автора до реализиране на всички 

„втвърдявания“, присъщи на макрото. 

Втора глава – „Етически поглед към човешките права. Homo normalis: 

външна граница на характера” се занимава с опозицията вътрешно – външно и 

се заема да утвърди значимостта на външното, да остойности повърхностното, и 

оттук да осъществи желания от автора „прескок“ към естетиката. 

Третата глава – „Образи на желание и фигури на аскеза. Homo asceticus: 

ядро на желанията“, се занимава с изявяването на разнообразните аспекти на 

връзката между аскезата и макрото, съответно с отнасянето на желанията към 

сферата на малкото.  

Само посочвам заглавията на отделните части на труда, чието съдържание 

е трудно да се предаде накратко (с оглед обема на един подобен отзив) без риска 

от редукция на авторовите намерения. Като цяло, симпатизирам напълно на 

неговото желание да види философията в качеството ù на „форма на 

микрологично увеличение на съществуването чрез механизмите на „разширено 

мислене““ (т.е. симпатизирам на тази „философия с човешко лице“, каквато ми 

се струва, че Петър Горанов лансира), като обаче смятам, че в редица случаи е 

„произведена“ дистанция там, където това създадено напрежение между 

макрото и микрото би било не само плодотворно, но и необходимо, за да 

работят тезите на дисертацията. (Такъв е например случаят с „отстоянието“ 

между Истина и Естина, предложението на Павел Флоренски. Но не само там.) 

Казаното не е в порядъка на критична бележка – в крайна сметка става дума за 
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избор на позиция, която рецензентът може и да не споделя, но това е без 

значение при оценката на труда. А безспорно е, че става дума за оригинална и 

зряла работа, „стъпваща“ върху монографични и други изследвания (както 

свидетелства професионалната биография на автора), върху разнообразна 

преподавателска и експертна дейност. Очевидно е, че претенциите на такъв труд, 

плод на многогодишни усилия в избраната тематика, с нестандартен обем и 

структура, с внушителна по количеството и многообразието си литература, биха 

били несъпоставими с обичайните аспирации за получаването на 

образователната и научна степен „доктор“, идещи от докторанти, наскоро 

напуснали студентските скамейки. Високото професионално ниво на работата е 

едно от първите впечатления, с които се сдобива нейният читател. Той може да 

бъде и подразнен на места от твърде играещия език, от една долавяща се 

самоцелност в търсените езикови ефекти, но не може да оспори 

преобладаващата находчивост на създадените неологизми, както и постигнатата 

смислова полифония. Приведената в защита на лансираните дисертационни тези 

аргументация е солидна и свидетелства за квалифицираните умения на 

изследователя. В предлагания на вниманието ни труд той доказва тези свои 

умения, прилагайки ги към твърде широкообхватна тематика, изискваща 

множество различни компетенции. Внимателното философско промисляне на 

тази пъстрота от всекидневния, но и научния живот е едно от съществените 

достойнства на дисертацията. От казаното дотук би следвало да е ясно също и 

ярко открояващото се присъствие на авторовото „аз“ навсякъде в труда. Без 

колебание може да се отбележи, че Петър Горанов отдавна е надминал нивото на 

„образователния“ аспект на исканата степен. 

 

Няколко думи по автореферата към дисертацията – той е изключително 

подробен и обемен, но като такъв е и съответен на дисертацията от 289 

страници. Изготвената справка за приносните моменти, отразяваща сбито 

характерната авторова нагласа, е реалистична по отношение на претенциите си. 

 

Нямам общи публикации с кандидата. 
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В заключение – убедена съм, че гл. ас. Петър Христов Горанов напълно 

заслужава образователната и научна степен „доктор по философия“ и апелирам 

към членовете на уважаемото научно жури тя да му бъде дадена. 

 

17. 09. 2014                                                           Подпис: 


