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Кандидатът Йоана Павлова е завършила магистратура по специалност  

философия във ФФ на СУ „Св. Кл. Охридски“ през 2007 г.  През февруари 2010 г. е 

зачислена за редовен докторант по специалност „Етика“ (Социални изследвания на 

пола), към катедра „Логика, етика и естетика“ на същия факултет. Отчислена е с право 

на защита, за което е издадена заповед на Ректора на СУ. Докторант Павлова е 

изпълнила успешно индивидуалния си учебен план и има четири отпечатани 

публикации по темата на дисертацията плюс още две, приети за печат. Още в началото 

искам да отбележа, че от предоставената биография на Павлова, личи сериозен и 

последователен интерес към етическата проблематика на изследванията на пола, 

реализацията на жените в полето на труда, осмисляне  на социалната и морална 

позиция на българската съпруга и т.н. чрез участие в конференции (напр. Академична 

конференция „Пол и преход 2”, 2011 София, СУ „Св. Климент Охридски”), обучения и 

различни проекти и програми. Бих отбелязал че научната биография на Йоана Павлова 

напълно отговаря – и съдържателно и формално - на изискванията за участие и 

успешно завършване на докторската и програма.  

1. Основни характеристики на дисертационния труд  

Представеният от Йоана Павлова  научен труд е посветен на интересния проблем за 

„мястото“, което жената заема в брачната институция от гледна точка на изходни 

етически постановки, съчетани със смел и успешен опит за проследяване на 

практическото им приложение в специфичното поле на брачните традиции. Искам 

специално да отбележа едно от най – големите предимства на дисертацията – 

съпоставянето на българската традиция и приемственост в тази сфера с утвърдените 

западни образци.  Общият обем на дисертационния труд е 244 стр. От тях 61 стр. са 

приложения (4 на брой), които обаче смислово и концептуално са част от дисертацията. 

Библиографията съдържа 122 заглавия, разположени на 8 страници, от които 106 на 

кирилица и 16 на латиница плюс още 14 интернет източника, а също и 2 таблици. 

Смятам, че така изложена и подредена литературата и източниците свидетелстват за 

научна добросъвестност и положени усилия от докторанта за издирването и събирането 

на едно място на различни съвременни и класически автори, работили по 

интересуващата го тема.  



 По отношение на структурата, Йоана Павлова е разпределила изложението си в 

Увод, 4 глави на свой ред разделени на подраздели, Заключение, Библиография и 

Приложения.  Според мен избраната структура следва логиката на изложението и 

допринася за неговата вътрешна кохерентност. Към документацията, която ми бе 

предоставена е приложен и Автореферат, който е с обем 38 страници. Авторефератът 

включва описанието на дисертационното съдържание, на приносните моменти, на 

публикациите по темата на дисертацията и други важни за изследването данни. Така 

представен, авторефератът отговаря на изискванията за авторефериране на съответния 

дисертационен труд.  

 Темата привлича със своята актуалност и оригиналност и това я прави желан 

обект за изследване не само в чисто теоретичен план, но и във философско-

методологически аспект, нещо с което докторантът се е справил успешно. От тази 

гледна точка за мен изследването представлява научна новост, доколкото в полето на 

българската етика и философия, съществува нужда от разширяване на интерпретациите 

на gender като етическа парадигма и изобщо от систематичен труд като предоставения 

за нормата на брака от гледна точка на жените. 

 Документацията по защитата, с която се запознах е пълна и дисертационният 

труд е представен във вид и обем, определени от Правилника и Закона, с приложени 

необходимите допълнителни справки.  

2. Съдържание на дисертационния труд. 

Избраната от Йоана Павлова тема на изследване е със сигурност е оригинална и 

деликатна и заедно с това по своему привлекателна за млад изследовател. В началото 

на изложението си, Павлова отбелязва че в центъра на изследователското и внимание е 

това „какъв е принципът на формиране на брачно –съпружеските отношения и какво е 

мястото на жената в него“ (с.6).  За кандидата съществуват различни модели на брачни 

отношения и българският модел е част патриархалният западноевропейски модел, 

който продължава да възпроизвежда по високи изисквания към жените, което е 

съчетано с липсата на чувствителност по отношение на пола в брака. (с.7) Заедно с това 

темата за съпружеските отношения засяга и една близка, интимна за съпрузите сфера, 

която остава неприкосновена. Изследването не е ограничено до популярната теза за 

„битката между половете“, напротив, то сериозно навлиза в проблематиката на 

брачните отношения като специфичен морал, комуникация, емоционалност и личен 

опит. Анализирайки сложността на изследователската си задача, кандидатът 

предпочита интердисциплинарния модел на изследване с оглед комплексния характер 

на разглежданите проблеми. Една от първите цели на дисертацията е да промени, 

доколкото е възможно, представата или говоренето за брака като сфера на чисто мъжки 

контрол и доминация. Както отбелязва и Йоана Павлова – „Проблемът е, че всички 

автори (или в мнозинството си) са мъже, които дават съвети и предписания за живота 

не само на своите съвременници мъже, но и на своите съвременнички жени…“(с.9). 

Наистина в историята на европейската етическа мисъл вече повече от 2500 години 

съществува едно тенденциозно мъжко описание и схващане за брака и брачните 



отношения между мъжа и жената (някои автори го наричат дори „мъжка 

конспирация“
1
), свързвано с доминиране, подчинение, наставления, които някак си са 

„вградени“ в брака по отношение на жената. Нещо повече –мнозина от влиятелните 

мислители в западната европейска традиция са неженени мъже . Дори Аристотел, 

класикът на европейската етика, е посветил пространни изложения на приятелството 

като пример за безкористни морални отношения (то е най необходимото за живота), 

като говори твърде малко за брака и семейните връзки в него. Интерес предизвиква и 

избраният от кандидата подход за разглеждане на „устната история“  като начин за 

история и описание на брачните отношения. Това е опит „световете на жените да се 

погледнат през собствените си очи, давайки достъп до женската перспектива..“ (с.10). 

Терминът „устна история“ е вече трайно наложен в съвременната хуманитаристика. За 

целите на изследването на Йоана Павлова използването на това понятие е оправдано и 

аргументирано. „Устната история“ има предимство като метод, че чрез него 

изследователят успява да открие неща и събития, които иначе биха останали скрити за 

неговото внимание. Бих подкрепил интереса на кандидата към този метод с аргумента, 

че той дава възможност за една собствена трактовка ( в случая женския опит) на общо 

минало, което обаче все още оказва влияние върху настоящето. Докторант Павлова 

настоява за едно равноправие на разнообразните образи на миналото, които включват и 

спецификата на женските преживявания (женския пол)  като значими. Така тя достига 

до една от ключовите  си тези, а именно – „понятието пол да се превърне във 

фундаментална категория на историческите анализи…както и да се изследва ролята на 

половете и половата символика.., т.е. изследването на пола да стане метод или 

процедура на изследване“ (с.12). Освен тези философско – методологически 

разсъждения, авторът насочва своето внимание и към интересен от морална гледна 

точка проблем, а именно – начинът на взимане на решения в семейството, т.е. – как се 

формират съпружеските отношения и доколко в това формиране роля играе една 

основна морална ценност, за която говори още  Филон Александрийски  – тази на 

взаимността.  

 Първата глава на дисертационния труд е посветена на исторически преглед на 

брачната институция. Наистина всяка култура в света и исторически и социално 

определя някаква форма на брак. В морален план в много традиционни нравствени 

системи нито мъжът, нито жената се смятат за пълноценни личности, ако не се намират 

в някакво брачно съжителство. Интересът на кандидата е насочен към западната норма 

за брак и ролята и мястото на жената – съпруга. Тази норма според автора е валидна и 

за българската ситуация в това отношение. Прави впечатление солидното познаване на 

религиозните традиции и точните взаимовръзки между християнството и юдаизма, 

които намира и описва Йоана Павлова. Освен че съюзът между мъжа и жената е съюз и 

между душите в едно свещено пространство, Бог притежава мъжки облик и 

следователно мъжът добива божественост на земята спрямо жената. Щастието на 

жената е гордостта и славата на нейния съпруг, а женското съществуване в брака е 
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възможно чрез мъжкото благоволение. (с.21). Дори промяната, която идва с Новия 

завет малко размества това положение на жената съпруга – тя остава равноценна на 

мъжа пред Бога, но не и равнопоставена (с.23). Авторът прави основателно заключение, 

че според религиозния морал, ценността на жената като самостоятелен субект се 

отрича или поне принизява.  

 По нататък изложението продължава с разглеждане на класически теории за 

брака – тези на И. Кант („жената е овеществена от своя съпруг“,с. 28), Г. Хегел 

(„мястото на жената е в семейството“,с.35), С. Киркегор („бракът съдържа в себе си 

етичен и религиозен момент, какъвто еротичната любов не притежава“,с.42), Дж. Ст. 

Мил ( „бракът е основния източник на подчинението на жената“, с.44). Йоана Павлова 

обръща внимание и на идеите на феминистката етика за брачната институция и мястото 

на жената в нея. Според мен тези редове са едни от най –убедителните в цялата 

дисертация. Още от времето на питагорейката Теано жените са се опитвали да си 

отговорят на въпроса дали има чисто „женски“ добродетели и дали евентуално те не са 

свързвани с поддържането на „хармонията в дома“, „възпитанието на децата“, „грижата 

за спокойствието на съпруга“ и т.н. В този план и М. Фуко отбелязва че за европейската 

традиция, изразена още в брака на древните гърци , самият брак не обвързва мъжа 

сексуално, т.е. ако жената принадлежи на съпруга, то самият съпруг принадлежи 

единствено на себе си. От тук следва една от най трудните задачи на феминистката 

философия -  проблема за жената и нейните колебания пред дилемите на реализацията 

в семейството и обществото. Жените от една страна се стремят да реализират идеала за 

женствеността, отдавайки се на семейството, а от друга – започват да се чувстват 

„други“, различни човешки същества от мъжете, които за разлика от тях имат пряка и 

независима връзка с външния (за семейството) свят. Някои радикални феминистки 

автори като Бети Фридан дори сравняват положението на жената – домакиня с 

положението на затворник заради липсата на самотъждественост, самоуважение, 

изолация от големия, външния свят на идеи, събития, социална динамика. Йоана 

Павлова разглежда подробно и убедително идеите на М. Уолстънкрафт („браковете 

между мъжете и жените са циментът на обществото“, с.46), разликите между 

либералния и социалистически феминизъм и двата типа феминистка аргументация на 

една от изследователките на феминизма Каръл Офен – „релационен“ и 

„индивидуалистки“ феминизъм. Важно е да отбележа че в тази част кандидатът записва 

една от основните си тези – „Феминистките изследователи въвеждат понятията „род“, 

„полов род“, които са в основата на феминистката етика, целяща промяна в 

положението на жените“ (с.49). И наистина в условията на съвременните западни 

общества всяка крачка на жената по пътя на личностната и реализация е рискова заради  

последствията за нейното битие на майка и съпруга. Така дихотомията на публично и 

домашно/частно се отразява най силно върху жените схванати като родово – полова 

идентичност, конструирана по културен път и задаваща норми на поведение, свързвани 

с различни задължения, но и тип доминация от страна на мъжа. Тези разсъждения на 

докторанта са теоретически правомерни и заслужават внимание. В условията на нашето 

съвремие трябва да отчитаме реалното неравноправие на социалните роли на мъжа и 

жената във формирането на една йерархична социална структура, а също така и 



продължаващата патриархална традиция, предписваща на жената вторична позиция в 

семейството. В тази глава заслужава внимание и едно оригинално авторово 

наблюдение, етическо по своя характер – това за щастието (с.53). Този евдемонистки 

женски стремеж, егалитарен по своя характер, влиза в противоречие с принципа на 

подчинението, на който е основан брачния съюз. За мен този проблем е важен, защото 

един от основните атрибути на щастието е човешкото достойнство в този случай, т.е. 

възможността самостоятелно да избираш партньор, право на контрол над 

репродуктивните функции, справедливо разпределение на домашните задължения и т.н 

– все неща, които са възпрепятствани от социалната уязвимост на жените без съпруг 

или баща, патриархалните традиции на семейната етика, различните стандарти за 

поведение на мъжете и жените в брака и други.  

 В продължение на първа глава, дисертантът разглежда социологическите 

интерпретации за жената и нейното място в брака. Според мен като цяло Йоана 

Павлова се опитва успешно да даде и един социологически модел на обяснение на 

интересуващите я явления. Затова тя интерпретира теории, които разработват 

социологически подходи към човека, знанието, поведението. С тази цел кандидатът 

разглежда теорията на Бурдийо за „хабитусите“ и „полето на семейството“, в което 

семейството като „обективна социална категория“ възпроизвежда социалния ред. (с.58), 

а създаването на „женски навици“ и „женско поведение“ означава дисциплинирането 

на цялостното индивидуално поведение(с.60). Женствеността от тази гледна точка е 

отговор на очаквания от страна на мъжа. 

 Във втора глава от изследването, състояща се от 5 подраздела се прави 

ретроспективен поглед на институцията на брака и мястото на жената в него в 

български условия. Главата започва с коректно и научно добросъвестно изложение на 

теорията на Иван Хаджийски за брака в България.  Акцентът е върху нравствените 

качества на жената като предпочитана съпруга – „няма класови ограничения…(жената- 

Н.М.) трябва да е добра домакиня, да е с кротък нрав, да е с добро здраве и да няма 

телесни недостатъци“ (с.65). Мъжът се приема за господар на дома, неговите желания 

са определящи и доминиращи, разводи почти няма. Вторият подраздел разглежда 

българското феминистко движение след Освобождението, като Павлова отбелязва, че 

физиологичните различия между половете по това време се използват като аргумент за 

запазване на патриархалния ред у нас. (с.70). Дългът на жената е да ражда и отглежда 

деца. По нататък в трети подраздел кандидатът описва положението на българката в 

брачния институт по времето на социализма.  Категорията „домакиня“ е заклеймена 

като буржоазна, а един от основните постулати на социализма е равенството на мъжа и 

жената във всяка сфера на живота – политическа, икономическа и социална. Четвърти и 

пети подраздел са посветени съответно на ситуацията на жената в брака в периода на 

Прехода („бракът остава основна форма на съвместно съжителство като нагласите към 

самата ценност на брака не се променят особено“, с. 81, но „се наблюдава промяна при 

начина на формиране на съпружеските отношения“, с. 82) и по подробно разглеждане 

на понятието „брак“ чрез неговите роля и функции. Йоана Павлова разграничава „брак“ 

от „семейство“ и заявява че ще работи с първото понятие. Бракът представлява 



задоволяване на лични потребности, отговаряйки на социални очаквания и 

подчинявайки се на система от социални норми, регулиращи отношението между мъжа 

и жената (с.91), т.е. бракът е някаква социална константа. За мен убедително и 

евристично е понятието на автора „успешност на брака“ и позицията и че „бракът може 

да се определи като успешен или неуспешен като се поставят въпросите на етиката за 

щастието“ (с.93). Както отбелязах и по горе, евдемонисткия подход има преимущества 

при определянето на моралната удовлетвореност в брака, доколкото този подход  

опосредства връзката с други важни категории – любовта и свободата. Бих дал пример 

с двама от най известните (влюбени) съпрузи  в историята – Пиер Абелар и Елоиза – 

които изразяват своето отрицание ( за да не кажа презрение) към брака именно заради 

контраста му със свободата и страстта на една тайна (и в случая с Абелар рискована) 

любов. Ако липсва щастието като удовлетворение в брака и като кулминация на 

свободния избор в любовта, то самият брак се превръща в чисто социална или 

икономическа институция. Взаимността е онази морална лоялност към брачния 

партньор, без която съпружеските отношения губят своето съдържание. Любовта в 

брака от морална гледна точка е най- силното потвърждение на човешкото 

съществуване на даден човек за друг човек. В разказите на омъжените жени, цитирани 

и събрани от Павлова, проличава именно този стремеж към зачитане на съществуването 

им като реални и значими личности от техните съпрузи, а не само като „майки“, 

‚домакини“, „брачни партньорки“ и т.н.   

Третата глава от изследването е оригинална с това, че разглежда аналитичната 

рамка на „устната история“, т.е. онези разкази на жените, които допълват теоретичната 

представа за нормата на брака и мястото на жената в него. Устната история ни дава 

възможност според Йоана Павлова да изследваме сфери, които до скоро са били бели 

петна по отношение на социалната история или историята на жените (с.103). За 

кандидата в устната история ценна е дискурсивната реалност, т.е. тази която се открива 

в самия разказ. За разлика от обикновения разказ, „разказът на живота“ не изрежда 

събитията последователно, а е опит да видим перспективата в съвремието, осмисляйки 

миналото. Както отбелязва на едно място Валтер Бенямин – историята е запълнена с 

винаги актуално настояще – Jetztzeit. С други думи   устната история е и гледна точка, 

позиция, индивидуалност, автентичност. „Опитът не е достъпен по друг начин, освен 

чрез разказа за него“ (с.108), както пише кандидата.Чрез биографичния разказ 

индивидът се ориентира и в известен смисъл създава себе си – става въпрос за 

значението, което хората придават на дадено събитие, а не за самото събитие (с.112). В 

по нататъшните си разсъждения кандидатът изразява своите предпочитания към 

„индивидуалния житейски разказ“ като основен метод за изследване на историята на 

жените и техния специфичен, различен от този на мъжете опит. Втори и трети 

подраздел на трета глава са посветени на определянето на устната история като 

подходящ за изследване на женския опит начин – тя дава възможност да излязат на бял 

свят игнорирани или маргинализирани групи и теми (с.108) и начинът по който се 

подбират респонденти. Изводът на Йоана Павлова – женският опит е толкова важен и 

значим от историческа гледна точка, колкото и мъжкият. Но все пак това , което би 

могло да обедини жените като категория е не толкова историческо изследване или 



опити за някаква обща социална реконструкция на женския опит, а най интимната 

сфера – тази на брака и съпружеските отношения чрез собствения разказ на жените за 

него – преживяванията в брака, очакванията от него, влиянието на социалните и 

културни норми върху мястото на жената в него и т.н.  

Четвъртата глава на дисертацията представлява описание на четири интересни 

лични устни истории и разсъждения върху формирането на брачен модел. Йоана 

Павлова нарича съвременният модел на брака „модерен патриархат“ (с.160) и смята, че 

възоснова на разгледаните случаи съществуващата норма на брака и мястото на жената 

в нея запазва същността си. (с.161). В Заключението се правят важни и теоретично 

подплатени изводи, според които „публичната сфера остава привилегия на 

мъжа“(с.166), и също така че в България липсва чувствителност към етическия и gender 

аспект на проблема за брака. Изискванията към жените са все още по високи и също 

така липсва чувствителност по отношение на пола в брака(с.168).  

3.Научни приноси и резултати на дисертацията 

Според мен първият безспорен успех на дисертанта е успешния и актуален избор 

на темата на дисертацията. Цялостно изследване като рецензираното липсва в 

съвременната българска етическа литература. Е ли нашето разбиране за брака, този 

социален и морален феномен на човечеството, изключително мъжко разбиране. Ако 

човешките взаимоотношения в брака се изграждат едностранно, само според мъжките 

схващания, или ако жените и мъжете схващат брака различно, то тогава как те ще се  

разберат помежду си?  В българската етическа литература съществуват убедителни 

страници, посветени на тези и сходни проблеми. Освен влиятелното  многопланово 

оригинално присъствие на проф. Видева, тук мога да спомена и изследвания на проф. 

Минева във връзка с идентичността, общността и т.н. Но изследването на Йоана 

Павлова за мен е ценно и научно оригинално с това, че обхваща на пръв поглед 

разнопосочни теми – общите теоретически постановки от една страна и отражението 

им в практическите, лични преживявания на реални личности от друга. Автентичността 

на женския опит се търси чрез автобиографичното, чрез „устната история“, която 

жените споделят като достъп до реалностите, а не до абстракциите на социалните 

константи. За мен тук Йоана Павлова е заявила своя безспорен научен потенциал.  

Като самостоятелно научно постижение бих определил и използването на 

метода на „устната история“ като оживяване на междучовешки отношения не на 

битово, а на събитийно равнище. В изложението си Павлова многократно прави 

уговорка, че се интересува от смисъла на събитията в моралната сфера на семейството, 

а не от ежедневни или интимни подробности. Така на преден план кандидатът успява 

да открие онези устойчиви жизнени диспозиции, които оформят и описват 

положението и мястото на жените в брака. Съвременното семейство си остава такава 

сфера, в която властта над женския труд принадлежи на мъжете, а мярата за „мъжката 

власт“ е свободата или поне сравнителната неангажираност на мъжа от домашни и 

стопански задължения. От тази гледна точка изводът на дисертанта звучи убедително – 



„Мъжете получават от брака повече в сравнение с жените. Ето защо мъжете оценяват 

брака като ценност повече от жените“ (с.171). 

От теоретична гледна точка изследването на Йоана Павлова за мен е ценно и с 

въпроса, който макар и донякъде имплицитно то поставя за неравенството като 

морален проблем. Въпросът за мястото на „жената в брака“ има дълга и сложна 

история , която стига до античните автори. Патриархалния модел (който е заедно с това 

и биологичен)  за жената и брака е зададен още от Аристотел и макар и в различни 

модификации да е достигнал до нас, твърди основно, че „човек“ всъщност означава 

„мъж“. Доколкото мястото на жената се е описвало единствено като майка и съпруга, 

всички следващи определения на човека в историята на етиката и философията – 

разумно същество, политическо същество, обществено животно, story telling animal, 

свободно същество и т.н. – се отнасят за мъжа. Жената се ограничава до сферата на 

семейството, изключена от всички останали – политическа, икономическа, морална и 

т.н. и второ – дейността и в семейството се свежда до различни, неравни с мъжките и 

по незначими форми на активност. Аргументите на Йоана Павлова без да повтарят 

дословно познатите ни от трудовете на феминистите убедително посочват основната 

слабост на патриархалния модел на брака – социалните параметри на женското битие 

се принизяват и биологизират, дори бих казал се мистифицират. На търсенето на 

елементи на социалност , на социални функции в на пръв поглед чисто 

природосъобразни дейности като раждането например, намирам научния патос на 

докторанта в настояването му за преосмисляне на личния опит на жените в брака в 

съвременна България. Създаването на семейство и поемането на задължение за 

физическото му възпроизводство от страна на жената е и социален акт, а не само 

„естествена биологическа закономерност“. Подобни аргументи може да срещнем 

например у Алисън Джагър (жените са биологично повече детерминирани от мъжете, 

но това не ги ограничава само в пола им), но събирането на едно място и убедителният 

и релевантен анализ на резултатите от едно изследване върху своеобразния опит на 

български жени, изпълването на „устните истории“ със социално съдържание на трудна 

епоха в българското общество, ме кара да изтъкна това като едно от най –сериозните 

научни достижения на Павлова.  

Структурата на дисертацията издава сериозното познание на главните етически 

теории и парадигми. В достатъчна за целите на изследването степен са разгледани 

основните теоретични предпоставки на етиката, що се отнася до проблемите на брака. 

Обърнато е достатъчно внимание на теориите на Кант, Хегел, Киркегор и Мил, а също 

и на тази на С. дьо Бовоар. Анализирани са и позициите на феминистката етика за 

институцията на брака и положението на жената в него. Особено интересен за мен беше 

прочитът на класическата теория на Ив. Хаджийски за брака в България. Както вече 

отбелязах, българската философска етика в лицето на изследването на Павлова прави 

още една крачка към преосмислянето на философското знание по отношение на 

патриархалната  парадигма. За разлика от социолозите, демографите, етнографите 

философската общност в България с малки изключения сякаш не е убедена от 

необходимостта от разглеждането на подобни проблеми в български контекст. Затова 



рецензираното изследване има действителен научен принос и като философски поглед 

върху една сфера на етическото – брака и мястото на жената в него.    

В края на своето изложение бих искал да задам един въпрос на дисертанта, 

който в никакъв случай не е критичен, а по скоро е следствие на предизвикан интерес 

от сериозния и оригинален труд . В последните редове на изследването си, Йоана 

Павлова отбелязва, че жените, които се чувстват еманципирани се ориентират към 

други форми на съжителство -   без брак или автономно водене на живот (с.172). Но не 

може ли да се каже, че този феномен на извънбрачно съжителство е по скоро 

алтернатива на задълженията, на дългосрочния ангажимент, дори на обещанията, а не 

толкова на брака, тъй като то е предпочитано не само от жените, но и от много мъже. 

Мястото на жената в такова съжителство от гледна точка на етиката,  различно ли е от 

мястото на жената в брака, т.е. ролята на половата принадлежност в моралната 

идентификация на субекта и контекстуалността на моралните норми за жената 

променят ли се в съжителство без брак?  

4. Заключение 

Представения дисертационен труд на Йоана Павлова „Мястото на жената в 

брака“ напълно отговаря на изискванията на Закона за развитие на академичния състав 

в Република България, както и на Правилника на СУ „Св. Климент Охридски“ в 

съдържателен и формален план. В съдържателно отношение пред нас стои труд, които 

предизвиква интерес не само у хората в академичните среди, а и у всички, които се 

интересуват от сложните и нееднозначни морални проблеми на брачното съжителство 

и специфичния женски опит в него. Той свидетелства за това, че сред нас работи млад 

изследовател с оформена научна позиция и солидни теоретични знания. Тя работи 

евристично, преодолявайки теоретични и логически трудности, върху нови за 

българската етика проблеми – дихотомии, противоречия, конфликти в областта на 

gender интерпретациите – с помощта на оригинални подходи. Потвърждавам 

приносните моменти в дисертационния труд на Йоана Павлова, а също така и 

теоретическата състоятелност на изложения от нея подход. За мен едно от най ценните 

достижения в изследването на кандидата е в това, че теоретическото изложение е 

свързано с опит за практическо решение и дори изход от потенциално несигурни за 

жените морални ситуации на съвременната цивилизация и убедителен  опит за 

изработване на оптимален метод на практически изследвания по отношението на пола и 

брака в български условия. Категорично препоръчвам на уважаемите членове на 

Научното жури да присъдят на Йоана Петрова Павлова образователната и научна 

степен „доктор“  в професионално направление Етика (Социални изследвания на пола). 

 

София, 9.04. 2014                                                                     Доц. д-р Николай Михайлов 


