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 Представеният за рецензиране дисертационен труд е разработен в 

контекста на парадигмалните основания на изведения от проф. Людмил 

Георгиев критически психологически подход, който превежда принципите 

на Кантовата критическа философия в полето на психологическото 

познание. Собствените психологически теоретични основания на тази 

критическа психология и нейните раздели – етническата психология, 

политическата психология и психологията на историята, се съдържат в 

предложенията за народопсихология на Вилхелм фон Хумболт и Вилхелм 

Вунд, теорията за колективните представи на Емил Дюркем и Люсиен 

Леви-Брюл, психоаналитичната концепция за религията и културата на 

Зигмунд Фройд, аналитичната психология на колективното несъзнателно и 

архетипите на Карл Густав Юнг и теорията за социалните представи на 

Серж Московичи. Обединяващото звено между всички тях е идеята за 

ролята и значението на общностните регулатори на мисленето и 

поведението на човешките общности и конкретните индивиди, чрез които 

се търси разширение в обхвата на психологическото познание. В центъра 

на такава изследователска позиция стои необходимостта от 

психологическо знание за конкретните форми на проявления на 

етническото и политическото, религиозното и идеологическото, 

историческото и цивилизационното както в съвременността, така и в 

историята. Ситуирана по този начин, критическата психология чрез 



нейните раздели предлага богати теоретични възможности за изследване 

на нови и нетрадиционни области от психологически позиции, независимо 

от евентуалните възражения на представители на други сфери на знанието. 

Още тук искам да подчертая категорично, че Иван Габеров се е възползвал 

по блестящ начин от перспективите на критическата психология на проф. 

Людмил Георгиев и е успял да композира текст, чиито теоретични и 

практически достойнства са безспорни, особено ако се гледат от позициите 

на такива нови за психологията познавателни области, каквито са 

психологията на религиите и психологията на историята. 

 В структурно отношение дисертационният труд е съставен от увод, 

три глави, заключение и списък на използваната литература, разположени 

върху обем от 204 стандартни страници. Тук прави сериозно впечатление 

многообразието на литературните източници, които са адекватни на 

мащабите на самото теоретично изследване – психологически, 

философски, богословски, исторически, социологически.  

 В Увода, въвеждайки ни в спецификата на избрания изследователски 

проблем, докторантът формулира адекватно целите, предмета, задачите и 

методите на изследване. И разбира се своята изследователска 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. Очевидно е, че 

такава изследователска позиция носи със себе си достатъчно рискове, но в 

същото време трябва да кажа, че използваната от докторанта 

психологическа логика дава достатъчно поводи за размисъл и изглежда ни 

убеждава не само в необходимостта от психологически анализ, но и в 

правотата на подобно допускане. Още повече, че дефинирайки по-нататък 

в изложението познатото в западната цивилизация християнство като 

„подменено християнство“, Иван Габеров проследява неговата 



трансформация в идеологическите концепции, всички до една рожба на 

западния свят, обещаващи рая, но тук и сега, на земята. 

 В първата глава, следвайки пътя на своя научен ръководител, Иван 

Габеров споделя основанията на своя психологически подход към 

избраната изследователска област, които в същото време са и основания на 

критическата психология на проф. Людмил Георгиев. Става дума за 

подробен анализ на творчеството на Вилхелм фон Хумболт, Вилхелм 

Вунд, Емил Дюркем, Люсиен Леви-Брюл, Зигмунд Фройд, Карл Густав 

Юнг и Серж Московичи. В края успешно е защитена позицията, че по 

същество религията и нейните конкретни проявления могат да бъдат 

интерпретирани и като общностни регулатори на мисленето и 

поведението, за разлика от подхода на традиционната западна психология, 

която се интересува единствено от индивидуалните психични 

преживявания на религиозния човек. Освен това, в тази глава е отдадено 

дължимото на творци в историята на психологията, чиято визия за самото 

психологическо познание се различава твърде съществено от установените 

по-нататък представи за психология и социална психология в западния 

свят. По този начин текстът, освен всичко друго, носи със себе си и 

достатъчно информация за автори и школи, за техните позиции, които не 

са намерили необходимото признание в историческото развитие на 

западната психология.  

 Във втората глава, от позициите на подобно разбиране за 

религиозните феномени и в контекста на споменатите вече психология на 

религиите и психология на историята, докторантът ни представя генезиса 

на появата и развитието на християнските представи като цяло и особено 

на тази за саможертвата на Христос в частност. Тук текстът е 

изключително богат на информация, която в същото време се поднася 

пречупена през призмата на психологическата интерпретация на 

религиозните и историческите процеси. Особено убедителна изглежда 



тезата на докторанта, че превръщането на християнството в държавна 

религия и чрез властта на църквата, самото то като религиозна концепция 

се отдалечава безкрайно от своя автентичен характер и се оказва, по 

думите на Иван Габеров „подменено християнство“. Идеята тук е, че тъкмо 

тази историческа подмяна носи със себе си и превратната християнска 

представа за саможертвата на Христос. Наред с това, интерпретациите и 

изводите в тази глава предизвикват размисъл за действителните основания 

на нашата история, на настоящето и бъдещето на хората в западния свят, 

чието съществуване може и да се разглежда, както смята докторанът, като 

една поредица от екзистенциални кризи. Вероятната причина за това е 

отсъствието на традиционни житейски ориентири, чрез които да става 

възможно сравнително безпроблемното осмисляне на живота.  

В третата глава се анализира историческата съпротива срещу догмата 

на църквата по време и след Ренесанса, което предполага окончателното 

скъсване с религиозното в модерната и постмодерната западна 

цивилизация. Показана е по убедителен начин подмяната на остарялата 

религиозна догматика с идеологическата догматика в западния свят, а с 

решаващо значение за тази трансформация е ролята на науката, която 

постепенно се е превърнала по думите на автора в „новата западна 

религия“. Психологическата интерпретация на философския дискурс на 

модерното при Юрген Хабермас и на становището за хипермодерността 

при френския конструктивист Жил Липовецки от позициите на 

критическата психология се оказва онова необходимо обяснение на 

процесите в съвременната западна цивилизация, на деперсонализирането 

на човешките взаимоотношения, на отчуждението, на загубата на 

автентични ценности, на подмяната на реалното човешко общуване и 

загубата на Аз-а чрез социалните мрежи. Тук текстът не само е натоварен с 

информация, но най-ценното е, че такъв психологически прочит 

предполага размисъл за действителните измерения на човешката 



екзистенция в съвременната западна цивилизация. Вярно е, че в строго 

определен смисъл много от изводите и констатациите на докторанта звучат 

песимистично, но този факт би трябвало да бъде по-скоро 

предизвикателство към бъдещи изследвания, които да ни дадат нови 

знания за реалните проблеми на хората. Тук се сещам за основоположника 

на Третата Виенска психотерапевтична школа Виктор Франкъл, който 

отстояваше същата позиция – за изначалната самота на хората в западния 

свят тъкмо заради отсъствието на традиции в осмислянето на личната 

екзистенция. Този вакуум всъщност довежда до властта и господството на 

малкия човек в различните сфери на социалната практика, на живота на 

обществото – малкият човек, превърнал се за съжаление в модел на 

поведение. 

В заключението съвсем основателно Иван Габеров настоява, че 

теоретичната хипотеза от Увода е доказана, че трансформацията на 

претенцията за универсалност на подмененото християнство в същата 

универсалистка претенция на идеологическото и неговите проявления в 

западния свят, в крайна сметка предполагат и възпроизводството на 

кризите и отчуждението в западната цивилизация. 

Към безспорно изцяло положителното ми отношение спрямо 

дисертационния труд на Иван Габеров следва да прибавя и адекватно 

формулираните приноси, тъй като много често в различните процедури и 

конкурси са налице превратни авторови представи за онова, което е 

постигнато в съответните трудове. Тук е налице съвпадение между реално 

осъщественото и собствената самооценка на автора за това. 

Със сигурност дисертацията на Иван Габеров представлява мащабен 

опит за разширяване на психологическото познание и то в параметри, 

които на пръв поглед не се вписват в традиционното западно 

психологическо познание. В същото време би трябвало да се каже, че 

изходните теоретични позиции и методологическите основания правят не 



само възможен, но и необходим такъв опит, такъв подход. Още повече, че 

резултатите от изследването дават твърде широко поле за размисъл както 

по отношение на реалните проблеми на хората в западния свят, така и 

спрямо психологическия подход, психологическата интерпретация на 

описаната историческа и съвременна картина. Това обстоятелство отново 

препотвърждава дисертабилността на разработката, а моята препоръка е 

при първа възможност тя да бъде публикувана като монография, за да 

могат повече читатели да се запознаят с нея. Считам, че дискусията за 

бъдещето на психологията и за перспективите за разширяване на 

психологическото познание трябва да бъде факт и в българската 

психология. Очевидно дисертацията на Иван Габеров вече е част от тази 

дискусия. 

В заключение, имайки предвид достойнствата на текста и неговите 

приноси, препоръчвам на колегите от журито да оценят високо 

дисертацията на Иван Габеров на тема: „Отвъд християнската представа за 

саможертвата“ и да му присъдят научната и образователна степен „Доктор 

по психология“. Считам, че този текст ще разшири хоризонтите както на 

специалността, така и на българската психология. 

 

18.09.2015 год.                                   Рецензент: 

София                                                   /проф. Дончо Градев/ 

 


