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С Т А Н О В И Щ Е 

на доц. д-р Михаил Николов Проданов 

за дисертация за придобиване на образователна и научна степен „доктор по 

психология”, в област на висшето образование 3.Социални, стопански и 

правни науки, професионално направление 3.2.Психология, с автор Иван 

Габеров, на тема „Отвъд християнската представа за саможертвата”, с 

научен ръководител: проф. дпсн Людмил Георгиев 

 

1. Актуалност на проблема. 

 Съвременната цивилизация преживява поредната криза в своето 

развитие, която се дължи на липсата на свежи идеи за икономическа и 

политическа промяна, доближаваща се до идеала за справедливия свят. 

Заедно с това е налице криза на ценностите, включително и от морален 

характер. Съпътстващи цивилизационната криза са множеството локални и 

глобални конфликти, най-ожесточените от които се манифестират като 

религиозни и междуетнически сблъсъци, носещи страдание на милиони 

хора, водещи до смърт, разруха, глад и принудителна имиграция. В този 

контекст бих разгледал проблематика, която докторантът Иван Габеров 

представя в своята дисертация. Това прави изследването му актуално и 

интригуващо. 

 

2. Структура и съдържание на дисертацията. 

 Дисертацията е структурирана в 3 глави, уводна част и заключение. 

Всяка от главите съдържа по 5 точки, разглеждащи основните аспекти на 

съдържанието по съответната тема. Предоставеният текст се състои от 216 

стр., като са изброени общо 200 източници, включително и електронните.  

 В първа глава са представени различни научни подходи и теории, 

които докторантът е селектирал като релевантни и базисни за обяснение на 

регулативните функции на социалните представи в широкия смисъл на 

това понятие – философската антропология на Вилхелм фон Хумболт, 

народопсихологията на Вундт, идеите на Емил Дюркем и Люсиен Леви-

Брюл, както и психодинамичното направление чрез Зигмунд Фройд 

(теорията за табу-то) и К.Г.Юнг(колективното безсъзнателно и 

архетиповете). Тук е представена и по-съвременната концепция на 

С.Московичи за социалните представи като надиндивидуални регулатори 

на поведението, аспект от взаимовръзката между Его-то и Алтер-Его-то. 

Според г-н Габеров, целта на тази първа глава е да изложи „как науката 

представя в хронологичен план значението на общностните психични 

структури на мисленето и поведението”(стр.52 от предоставеното копие на 

дисертацията). В последната точка от тази глава фокусът е върху религията 

и религиозното като надиндивидуален регулатор на политическото 

поведение. Заключението на автора е, че християнството(по-късно се 

прави еквивалентен извод и за исляма – б.м.) детерминира три основни 
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дименсии в политическите системи, а от там и в ценностното културно 

пространство – подчиняемост, експанзионизъм и универсализъм. Като 

аргумент е посочен фактът за възникване на конфликти между едни и 

същи етноси, които изповядват различни религии или дори просто 

различни вероизповедания. 

 Във втората глава на дисертацията - „Възникване и исторически 

функции на християнските представи”, се проследяват в хронологичен 

план процесите на трансформиране учението на Иисус за любовта и 

единството в държавно християнство и превръщането на религията в 

идеология като средство за масова комуникация и манипулиране на 

народите. По този начин се подменя първичната религиозна същност на 

християнството, превръщайки се в „държавно християнство”. В последната 

точка от главата се проследяват процесите на еманципиране на държавата 

от християнството, когато науката започва постепенно да измества 

християнските догми. 

 Третата глава от дисертацията – „Ренесансови представи за 

саможертвата. Постмодерната християнска цивилизация”, е калейдоскоп 

от различни исторически факти, концепции, идеи и лични разсъждения на 

докторанта. Това е обяснимо, доколкото тя би трябвало да финализира и 

докаже основната хипотеза, че „представата за саможертвата на Христос в 

името на изкуплението на въображаемата изначална човешка греховност 

стои в основата на кризата на модерната и постмодерната християнска 

цивилизация, а от там и на света, като доминиран от претенцията на 

Християнския свят за универсалност”. Това я прави доста тежка в 

семантичен и дискурсивен план. Все пак, тъй като науката и новите 

технологии не могат да запълнят ценностния вакуум или по-точно, не 

могат да формират ново ценностно пространство, докторантът заключава, 

че „…Обществото се превръща от машина за богове в технология за 

производство на свръхбогове, на атеистични тотемно-социални хибриди” 

(разбира се, опирайки се върху идеите на С.Московичи – б.м.)(стр.155). В 

крайна сметка, „…И християнският и мюсюлманският фундаментализъм 

са средства за преодоляване на хаоса, настъпващ поради загубата на 

идентичност, на смисъл и на стабилни социални структури – поради 

налагането на глобализацията и секуларизма…Но като монотеистични 

феномени християнството и ислямът носят кризата на личностно и 

общностно ниво в себе си, поради вменената си универсалност и 

патологична нетолерантност към другостта(стр.150 от дис.)”.  

 

3. Приноси и препоръки. 

 Приносите на докторанта са самопрезентирани в края на 

дисертацията. Без да правя коментар върху тях, аз искам да посоча някои 

лични впечатления от предоставения текст. Първо, това е работа, която е 

различна от традиционните дисертации по психология. Използваният 
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идиографски подход към проблематиката, историографският анализ, 

херменевтиката – това са качествени методи за верификация на 

теоретичните постановки, които в днешно време малко психолози биха си 

позволили да използват. Липсата на количествена верификация на 

издигнатата хипотеза за много психолози е индикатор за слабости и 

незавършеност на представената разработка. Но нека си зададем въпроса 

дали в тази област на изследване, в която е проблематиката, представена от 

докторанта, е възможно да се използват други методи, освен качествените? 

Второ, авторът е комбинирал различни идеи и концепции, както от 

древността, така и от съвременни изследователи на подобен тип тематика 

(като такива бих посочил С.Московичи, Ю.Хабермас, Ж.Липовецки). 

Трето, г-н Габеров се е опитал да „примири” идеи от различни научни 

направления – философия, социология, психология, заедно с теология. 

Четвърто, както подчертава самия докторант няколко пъти, той се опитва 

да прилага принципите на критичната психология, защото не само нашата 

цивилизация е в криза, но е в криза и психологическата наука, изправена 

пред предизвикателствата на редица методологични проблеми, както в 

идеен, така и в експериментален план. 

 Разбира се, налице са и някои недостатъци на представената 

дисертация. Първо, невинаги авторът се позовава на оригиналните 

текстове на авторите, а цитира интерпретации на техни произведения. 

Второ, действително могат да се отправят критики към качествените 

методи на докторанта, които не са винаги достатъчно убедителни, що се 

отнася до значението на християнството в съвременния свят. Например, 

една от най-мощните и надигащи се икономически сили, притежаваща най-

голям човешки потенциал – Китай, е страна, в която се изповядва различна 

религия. Дали има паралел между ценностните измерения на 

християнството и исляма, от една страна, и източните религии – от друга? 

Освен това, не предозираме ли ролята на религиите въобще в съвременния 

свят?  

 Като цяло, евристичното в представената разработка е внушението 

да се търсят нови обяснения и нови идеи за бъдещото на нашата 

цивилизация, което всички искаме да бъде белязано от по-малко социално 

неравенство и по-справедлив свят, който да предоставя равни възможности, 

независимо от признаци като пол, етнос, националност, религия, социално-

икономически статус, политическа принадлежност и др.под. 

 

4. Заключителна оценка. 

 В обобщение, може да се каже, че изводите са в контекста на 

предложената хипотеза и подкрепят основните тези на докторанта. 

Използвани са качествени методи за верификация, което не означава 

автоматично, че този аспект от разработката е уязвим. Разбира се, г-н 

Габеров има пред себе си перспективата за продължаване на изследванията 
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за изграждането на цялостен модел за надиндивидуалните регулатори, 

включително и механизмите за влияние на религията върху политическото 

поведение в съвременния свят, за което притежава необходимия научно-

изследователски потенциал. Представената дисертация е доказателство за 

задълбочените познания на докторанта в сферата на критичната 

политическа психология. 

 

    Вземайки предвид достойнствата на предложената дисертация, 

давам положителна оценка и предлагам на уважаемото жури по 

конкурса да присъди образователната и научна степен „доктор” на г-н 

Иван Габеров. 

 

15.09.2015г.                                      изготвил:   

                                                                           / доц. д-р М.Проданов /  

 

  

 


