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 Представената за рецензиране дисертационна разработка е посветена 

на проблематика, чието изключително теоретично и практическо значение 

едва ли буди съмнение. Нещо повече – тук става дума не само за 

актуализация, но и за споделяне на собствената позиция на автора относно 

възпроизвеждащата се, но не винаги осъзнавана изследователска дилема на 

западната академична психология и социална психология: доколко ние в 

своите теории и емпирични изследвания предлагаме „универсални истини“ 

или по-скоро става дума само за преповтаряне на собствените културни и 

цивилизационни модели на западния свят, които се оказват нерелевантни и 

дори невъзможни в различна културна и религиозна действителност. Една 

дилема, която не може да реши и съвременната крос-културна американска 

психология дори и чрез emik-подхода поради простата причина, че тя 

поставя на мястото на онзи традиционен абстрактен човешки индивид 

един не по-малко абстрактен „културален индивид“, тоест и тук се търсят 

различията на нивото на индивида, а не в различната културно, религиозно 

и цивилизационно детерминирана социална действителност. Една дилема, 

която в своята тоталност беше осъзната преди повече от 30 години най-

напред от психолозите в цивилизациите в Азия, Африка и Латинска 

Америка, които просто установиха, че западните психологически теории и 

модели не работят в тяхната собствена културна действителност и първи се 



разбунтуваха срещу този своеобразен западен психологически 

„неоколониализъм“. Благодарение на тях, а и на редица добросъвестни 

западни психолози, несподелящи „универсализма“ на американската и 

европейската психология, стана безпределно ясно, че са налице 

фундаментални различия в цялата възможна гама на човешките психични 

факти както в областта на нормата, така и в сферата на патологията, и дори 

на психотерапевтичните техники. Различия, които имат в основата си 

регулативните функции на понякога дори противоположни културни, 

религиозни и цивилизационни представи, което прави абсолютно 

невъзможна западната психологическа претенция да предлага универсални 

модели на човешките психични преживявания. Различия, които по 

категоричен начин поставят необходимостта винаги да имаме предвид 

културно, религиозно и цивилизационно детерминираната специфика на 

човешките психични факти във всяка една културно, религиозно и 

цивилизационно детерминирана социална действителност. В тази именно 

посока можем да намерим и да разберем предложението на Найден 

Николов за социална онтология и свързаният с нея принцип на 

релевантността, което предложение считам, макар и да го казвам още в 

началото, за фундаменталния принос на дисертацията. 

 В структурно отношение предложената за рецензиране дисертация е 

композирана от уводна част, четири глави, заключителна част, приложения 

и списък на цитираната литература, всички те разположени в обем на 229 

стандартни страници. Използвани са 152 литературни и интернет 

източника на български, руски, английски, испански и италиански езици, 

всички те релевантни на проблемната област на дисертационната 

разработка. Очевидно е, че в този формален аспект дисертацията отговаря 

на изискванията за подобен тип разработки. 

 Уводната част има за цел да ни въведе в проблемната област на 

дисертационната разработка, което авторът прави по един твърде 



оригинален библейски начин на интерпретация на културните различия 

между хората, последван от аналитично антропологично доказателство на 

историческото ставане на самата различност.  

Тъкмо тази неподлежаща на съмнение историческа логика на 

различността дава основание на Найден Николов в първата глава на 

разработката си да формулира целта, задачите и най-вече основната 

изследователска хипотеза на своето дисертационно изследване, а именно – 

концепцията за социална онтология като възможен подход за формулиране 

на релевантни теоретични и емпирични модели за изследване на 

общностната идентичност. На практика това означава, че началото на една 

възможна обективна психологическа интерпретация на човешките факти 

би следвало да бъде противоположно на официално приетото в тази наша 

традиционна западна психологическа парадигма – не от онзи абстрактен 

човешки индивид към социалните образувания, а от културната специфика 

на всяка една човешка общност към обективно ограниченото съществуване 

на всяка индивидуална човешка личност. Впрочем, такава изследователска 

позиция в психологията съществува още в началото на появата на нашата 

наука в западната цивилизация – в творчеството на Вилхелм фон Хумболт 

чрез езика и националния характер, на Вилхелм Вунд чрез езика, митовете 

и обичаите, на Емил Дюркем и Люсиен Леви-Брюл чрез колективните 

представи, на Зигмунд Фройд чрез табу-то, културата и религията, на Карл 

Густав Юнг чрез архетипите на колективното несъзнавано и на Серж 

Московичи чрез социалните представи, но за съжаление тя е почти 

напълно пренебрегната в развитието на западната академична психология 

и социална психология през ХХ и в началото на ХХІ век. 

 Втората глава е ядрото на цялата идея на дисертационната работа, 

тъй като в нея се защитава смисъла на самия текст. В най-общи линии, 

макар и да не се дискутира директно, тук Найден Николов едновременно 

деликатно, но и категорично настоява, че съществуващите категории в 



западното психологическо и социално-психологическо познание не могат 

по никакъв начин да решат двойствеността между универсалното и 

културно, религиозно и цивилизационно детерминираното специфично в 

човешките психични преживявания. Мога да го кажа по начин, който може 

и да е нелицеприятен за традиционното западно психологическо познание, 

но това е факт от живия живот – например, нашата традиционна западна 

психология и социална психология работи с едно абстрактно понятие, 

което няма никакъв практически смисъл, а именно „социална среда“. 

Всъщност, в действителността категорията „социална среда“ е изпразнена 

от съдържание, тъй като всяка една „социална среда“ впрочем е тотално 

културно, религиозно и цивилизационно детереминирана. Искам да кажа, 

че тази „социална среда“ е по-скоро идеологическа категория, чрез която 

нашето западно идеологизирано психологическо познание е призвано само 

и единствено да възпроизвежда универсалистките претенции на нашата 

собствена западна цивилизация. Искам да уточня, че в дисертацията си 

Найден Николов прави този прочит далеч по-елегантно, отколкото аз го 

обобщавам тук, но в крайна сметка тъкмо тази културно, религиозно и 

цивилизационно детерминирана човешка действителност е еквивалента на 

предложената от него социална онтология. Една социална онтология, 

която не е онази традиционна „социална среда“, а реалната човешка 

общност, в която се ражда, живее и умира всеки отделен човешки индивид, 

човешка общност, която е немислимо да познаваме като универсална, тъй 

като тя винаги е културно, религиозно и цивилизационно детреминирана, 

което носи и своите последствия към отделната човешка личност в 

конкретното измерение на нейната индивидуална екзистенция. 

 Третата глава е посветена на исторически анализ на ставането на 

всяка конкретна социална онтология, която винаги трябва да се има 

предвид не като универсално значима, а като конкретно-специфична, 

поради което претенцията за универсална значимост на нашата западна 



академична психология и социална психология изглежда повече от 

илюзорна. Тук става дума за различни исторически нива на формиране, 

поддържане и възпроизводство на общностната идентичност, която в 

крайна сметка е онзи дълбинен колективен психичен пласт, който регулира 

индивидуалното мислене и поведение, но е и онази социална онтология, 

чиято специфика трябва да имаме предвид непрекъснато и особено тогава, 

когато изследваме всяка конкретна общност и всеки конкретен индивид. 

 Четвъртата глава предлага логично продължение както на заявката в 

самото заглавие на дисертацията, така и на твърде необходимото 

практическо разграничение от теоретично детерминираната претенция за 

универсалност на нашите западни академични психологически емпирични 

изследвания. Съвсем основателно Найден Николов определя същата тази 

наша универсалистка западна претенция на емпиричните психологически 

изследвания като „фундаментална грешка“, доказвайки по безспорен 

начин необходимостта от приемането на принципът на релевентността, 

тоест такава емпирична изследователска позиция, която задължително 

трябва да се съобразява с културно, религиозно и цивилизационно 

детереминираната специфика на всяка една социална онтология, в която 

ще се реализират конкретните емпирични изследвания. Твърде значими в 

доказването на тази теза са конкретните примери, които авторът представя 

в тази част на дисертационния си труд. Няма да се спирам на тях отделно, 

само ще посоча, че тук авторът, без да се позовава директно, следва 

логиката на Вилхелм фон Хумболт – ученият, който пръв в историята на 

психологията въвежда термина народопсихология, но който заедно с това 

доказва спецификата на народопсихологическото изследване на базата на 

уникалното политическо и естетическо полагане на различните човешки 

общности в действителността. С други думи, нито политическата реалност, 

нито естетическата действителност могат да бъдат обяснени извън 

конкретната народопсихологическа особеност на всяка конкретна човешка 



общност, тоест извън всяка една конкретна социална онтология и 

съответния принцип на релевантността, чрез който тя може да бъде 

емпирично изследвана, съгласно хипотезата на Найден Николов. 

 В заключителната част са представени теоретичните обобщения и 

изводи от цялата дисертация, които очертават факта, че целта и хипотезата 

на това изследване са безспорно доказани. Заедно с това тук се усеща един 

драматичен призив, който авторът отправя към перспективите на самото 

психологическо и социално-психологическо познание, които би трябвало 

да се съобразяват най-после със спецификата на всяка една социална 

онтология, прилагайки по необходимост принципът на релевантността 

във всяко едно конкретно емпирично изследване. 

 Преминавайки към обобщенията бих искал да споделя, че днешното 

триединство в съвременната психология между познавателните принципи, 

образователните директиви и властта спрямо кариерното израстване дори 

и на академичните психолози, създава една твърде често непреодолима 

бариера пред наистина стойностни научни постижения, каквото този текст 

безспорно е. Разчитайки тъкмо на освободените от тази догматика научни 

и човешки портали на членовете на уважаемото жури, мога да отбележа и 

оригиналния начин, по който Найден Николов адекватно формулира трите 

приноса на своята дисертация, с чието съдържание е повече от очевидно, 

че съм съгласен. Към това следва да добавя, че авторефератът отговаря на 

съдържанието на дисертацията, по чиято тема авторът е представил осем 

публикации в научни издания и сборници.    

 В заключение, имайки предвид безспорните постижения на текста, 

изследователските качества и твърде богатата психологическа и обща 

теоретична култура на автора, си позволявам да препоръчам на уважаемите 

членове на почитаемото жури да оценят по достойнство дисертацията на 

ас. Найден Николов на тема: „Идеята за социална онтология и принципът 

на релевантността“ и да му дадат исканата научна и образователна степен 



„Доктор“. Сигурен съм, че това ще бъде не само едно закъсняло признание 

на творческите и преподавателските възможности на Найден Николов, но 

и един адекватен акт, чрез който психологическата общност в страната ще 

придобие ново и съвсем оправдано научно самочувствие в иначе твърде 

ограничените хоризонти на нашето съвременно българско всекидневие. 
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