
СТАНОВИЩЕ 

от д-р  Розина  Попова, 

доцент в ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград 

    на дисертационен труд на Иван Минчев Габеров на тема: 

„ Отвъд християнската представа за саможертвата“ 

с научен ръководител проф. д.пс. н. Людмил Георгиев 

за присъждане на образователна и научна степен „доктор по психология“ 

 

 

      Представеният труд по обем и структура съответствува на 

утвърдените изисквания за дисертационна разработка за присъждане на ОНС 

„доктор“. В съдържателно отношение той е логически разгърнат в увод, три 

основни глави, обобщение, заключение и забележителен списък от 200 

литературни източници, които недвусмислено очертават сложния 

изследователски периметър от богословски, психологически, 

социологически, философски и исторически източници. 

В дисертационният труд е реализирана рядко срещана комплексност на 

проучването в рамките на етническата психология, политическата 

психология и психологията на историята.  

Авторът открива изследователски мотив, подчинен на логиката на 

критическото възприемане на психологията на историята и религията и 

подчертава, че изследването е  осъществено по метода на критическата 

психология и в този смисъл представлява „продължение на усилията на проф. 

Людмил Георгиев  и неговите Критики “(стр.21, Автореферат).   



 Предложените тези в теоретико-интерпретативното изследване   

съдействат за обогатяване на разбирането за функциите на социалните 

представи като надиндивидуални психични и етнокултурни регулатори на 

мисленето и поведението.  

 В уводната част, докторантът успява да  подготви читателя, че ще 

използва теоретичната възможност за преобръщане на психологическия 

подход към религиите, фокусиран до сега на ниво личност, към  

историческото основополагане и дефиниране на надличностните регулативни 

функции на религиозните феномени.     

Конкретната цел отразява заложения в темата научен проблем и е 

логично продължена като предположение в  хипотезата.  

Задачите очертават широкия социокултурен и психологичен дискурс за 

разкриване механизмите на функциониране на религията като надличностен 

регулатор на поведението и мисленето, задали предпоставката за 

възприемане на саможертвата в статута й на свръх-надличностен регулативен 

феномен.  

  Аргументирано и адекватно е представен подборът на конкретни 

методи на изследване биографичен (качествен анализ на текста); вторичен 

анализ на исторически и религиозни текстове; етнографско-исторически 

анализ; аналитико-интерпретативен метод.  

   Глава първа респектира с богатата информираност на докторанта и 

задълбочената аналитичност при полемичното анализиране  на колективните 

представи на Емил Дюркем и Люсиен Леви-Брюл; „табу-то“ на Зигмунд 

Фройд,  архетипите на колективното несъзнателно на Карл  Юнг и 

социалните представи на Серж Московичи. 



Позоваването на автора върху критическия психологически подход, 

фокусирането върху религията и религиозното като надиндивидуален 

психичен регулатор на политическото поведение, се превръща в база за 

концептуално разгръщане на глава втора. Чрез анализ на историческите 

функции на християнските представи и критическо осмисляне на  

предапостолските и постапостолските интерпретации на саможертвата,  Иван 

Габеров  убедително ни поднася тезата си за превръщане на християнството в 

държавна религия и идеята за историческата подмяна на християнската 

представа за саможертвата на Христос. 

   Глава трета, интерпретира нюансите в обяснителния модел за 

саможертвата, чрез прецизен  анализ  на  религиозната криза, проследена 

през периодите през и след Ренесанса и постмодерната християнска 

цивилизация. По този начин убедително е обособена относителната 

субективност на основните религиозни системи към политическата 

действителност.  

 Социално-психологическият анализ на християнската криза на 

съвремието е подкрепен чрез целесъобразно систематезиране на 

философските разсъждения на Юрген Хабермас за модерното и промяна на 

природата на обществените кризи, както и на Жил Липовецки за 

сублимацията им в хипермодерната епоха.  

Обобщавайки целеположените маркери при изследването на 

саможертвата като общностен регулативен феномен, Иван Габеров 

убедително конкретизира качествени аргументи, за разбиране на кризата на 

съвремието и справянето с нея, обосноваващи проверката на хипотезата в 

дисертационния труд.  



Считам, че формулираните изводи от проведеното  изследване  са 

адекватни обобщения на акцентите в дисертационния труд. 

   Представеният автореферат отразява основното съдържание на 

дисертацията, както и научните приноси на докторанта, резултат от 

разработването и доказването на хипотезата от теоретико-интерпретативното 

изследване.  

Равнището на цялостната работа по написването на дисертационния 

труд, неговата структура и анализа на получените резултати не дават 

основание да бъдат отправени критични бележки, а по-скоро пожелания за 

бъдещите изследователски търсения на автора.   

В заключение, имайки пред вид качествата на представения 

дисертационен труд и защитения чрез него научноизследователски 

потенциал предлагам убедено Иван Габеров да придобие 

общообразователната и научна степен „доктор“. 

 

 

 

25.09.2015 г.     Член на научното жури: 

София             / доц. д-р Розина Попова/ 

  

  

 

  

 

 

 



  

 

 


