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 Още в началото бих искал да споделя, че писането на становище за 

тази дисертационна разработка за мен е едновременно и сериозна 

отговорност, и зле прикрито удоволствие, тъй като познавам текста в 

детайли – от възникването на идеята до крайния вариант на дисертацията. 

Отговорност, защото съгласно изискванията на закона трябва в 

минималните страници, отредени за едно становище, да обобщя 

множеството достойнства на този изключителен труд. Удоволствие, 

защото в лицето на докторанта виждам един от поредните последователи 

на онази представа за необходимото разширение на психологическото 

познание, споделяна от психолози и в нашата страна като проф. Красимира 

Йонкова, моя милост и редица по-млади колеги. За какво всъщност става 

дума? 

 Известно е, че още с възникването си традиционната западна 

психология поставя акцента върху изследването на психичните 

характеристики на един обобщен и абстрактен човешки индивид, 

предварително лишен от собствената си културна, религиозна и изобщо 

цивилизационна среда, изследване, което задължително е обвързано с 

методическия инструментариум на природните науки, тъй като просто 

такава е представата за наука и за научност в западната цивилизация. Не 

по-малко вярно е обаче, че в историята и на психологията, и на социалното 

и хуманитарно познание въобще, мнозина автори настояват за 

необходимостта човешкото и човечността да бъдат изследвани през 

анализа на собствено културните и религиозни модели, на онези 



регулатори на мисленето и поведението, които не са индивидуални, а 

идват от общността, в която съществуват отделните индивиди и човешки 

общности, станали предмет на конкретен изследователски интерес. Към 

тези автори, на които се опира Иван Габеров, могат да бъдат причислени, 

например, основателите и съмишлениците на Франкфуртската школа, 

които си поставят за цел да търсят общото между индивидуалната 

психоанализа на Зигмунд Фройд и марксизма като морална философия. 

Съвсем закономерно това общо се намира в необходимостта да бъдат 

осъзнати несъзнателните причини за собственото състояние в парадигмата 

на психоанализата и да бъдат осъзнати несъзнаваните социални и всякакви 

други причини за състоянието на хората и отделните слоеве от обществото 

в контекста на марксистката философия. Не е случаен фактът, че такива 

методологически основания раждат мащабни психологически теории в 

творчеството на Теодор Адорно, Херберт Маркузе и Ерих Фром, а също и 

мултидисциплинарния изследователски конструкт на историята и 

съвременността на живия класик на школата Юрген Хабермас. Всички те 

се опитват да преодолеят споделеното от Серж Московичи пренебрежение 

на другите науки към психологическите опити да бъдат анализирани 

мащабните социални факти, тъй като самата западна психология е 

ограничила собствените си изследователски хоризонти, настоявайки, че тя 

се занимава с онзи обобщен и абстрактен човешки индивид.   

 Разбира се, за днешната българска психология, с някои изключения, 

подобна теоретична и изследователска психологическа перспектива звучи 

все още твърде абстрактно, да не кажа непонятно, макар че, ако следваме 

собствените си психологически традиции в лицето на Тодор Панов, 

Спиридон Казанджиев и Иван Хаджийски, то тя би трябвало да бъде 

повече от логична. За съжаление, както е известно, преди 26 години 

българската конкретизация на идеята за психология беше съветската 

психология, докато днешната българска конкретизация на идеята за 



психология е американската психология. Просто такъв е резултатът от 

една психологическа саморефлексия, възможно дефинируема тъкмо чрез 

парадигмалните основания, които е приел за себе си и Иван Габеров в 

разработването на своята тема, чиито резултати по отношение на онази 

историческа приемственост между подмененото християнство и сегашните 

идеологически илюзии могат и да изглеждат стряскащи, но, от друга 

страна, те са логични в контекста на самия подход, който сякаш е призван 

да демитологизира утвърдени цивилизационни представи в западния свят.  

 Следвайки тази логика на този подход бихме могли да си признаем, 

че на психологията в западната цивилизация чрез формализираната 

институция на образованието е отредена идеологическата функция да 

прави всичко възможно, за да не могат хората и човешките общности да 

осъзнаят собствената си история, собственото си настояще и собственото 

си бъдеще. Университетът в западния свят преподава знания от култов 

порядък, които сякаш не подлежат на възражение, а всеки опит тези знания 

да бъдат проблематизирани предизвиква същата реакция, каквато бихме 

забелязали при дълбоко религиозния човек, когато му кажеш, че Бог 

евентуално може и да не съществува. Дори излизащите от западния 

университет нови психолози-варвари, по думите на Хосе Ортега-и-Гасет, 

дотолкова са обсебени от култовото прелъстяване, осъществявано от 

американската психологическа парадигма, че самите те не могат да 

осъзнаят себе си като задължителни субекти на необходимото критическо 

преосмисляне на самите екзистенциални основания на хората в западния 

свят. Струва ми се, че само в контекста на този подход, идващ от Вилхелм 

фон Хумболт, Вилхелм Вунд, Емил Дюркем, Люсиен Леви-Брюл, Зигмунд 

Фройд, Карл Густав Юнг, Серж Московичи и споменатите автори от 

Франкфуртската школа, може да бъде разбрана дисертационната работа на 

Иван Габеров, посветена на необходимото демитологизиране на дълго 

властващи в западната цивилизация илюзорни представи на подмененото 



християнство, които макар и трансформирани в съвременните 

идеологически илюзии, остават дълбоката причина за днешната 

екзистенциална криза на хората в западния свят. 

 По обясними причини не бих искал да се спирам подробно и да 

анализирам отделните части на дисертационната разработка, а най-

вероятно това е осъществено както в рецензиите, така и в другите две 

становища. Най-важното за мен се свежда до факта, че докторантът е успял 

адекватно да формулира собствените си приноси, тъй като съм рецензирал 

дисертации и конкурси, в които участниците сякаш кандидатстват за 

Нобелова награда по психология.  

 В заключение, имайки предвид безспорните постижения и най-вече 

творческото продължение на споменатите изследователски традиции в 

психологията, а така също и оригиналното преобръщане на утвърдените 

митологеми, осъществени от Иван Габеров в полето на едно възможно 

познание на етнопсихологията, политическата психология, психологията 

на историята и психологията на религиите, си позволявам да препоръчам 

на уважаемите членове на журито да дадат своята положителна оценка на 

неговата дисертация: „Отвъд християнската представа за саможертвата“ и 

да му присъдят образователната и научна степен „Доктор“. Считам, че това 

ще бъде оценка не само за труда на Иван Габеров, но и поощрение на 

всички онези бъдещи автори, които ще се осмелят да работят в полето на 

тази изследователска парадигма. 
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