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Рецензия 

на дисертация за присъждане 

на образователна и научна степен „доктор” 

на  Петър Христов Горанов, докторант  по етика към катедра по 

Логика, етика и естетика при ФФ на СУ, 

на тема: 

МИКРОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА СУБЕКТА 

В ЕДНА ЕТИКА НА ЖЕЛАНИЕТО  

Естетизации и микро-идеологизации 

 

Данни за докторанта:  

Петър Горанов е дългогодишен преподавател по етика в СУ „Св. Кл. 

Охридски” и изследовател в областта на моралната философия, философия 

на историята, морфология на културите, етика на желанието, антропология 

и утопия. Пряк израз и резултат на богатия му преподавателски опит и 

разностранни изследователски интереси са големият брой статии в 

различни научни издания, студиите, посветени на толерантността и 

еротичното, учебници и учебни помагала, предназначени за обучението по 

етика и философия в СОУ и монографията „Нищо особено”(Критика и 

хуманизъм, 2013)  

Общи сведения за дисертацията и автореферата: 

Предложеният за защита дисертационен труд е с общ обем от 289 стр. 

От тях 11 стр. са библиография, включваща общо 300 заглавия на 

кирилица и латиница. По темата на дисертацията докторантът има шест 

публикации, в т.ч. един монографичен труд, с което се удовлетворят 

напълно изискванията на закона съгласно този критерий.  

Съдържанието на дисертацията е структурирано в увод, теоретично 

въведение, три глави, заключение и библиография. Всяка глава е разделена  

на параграфи с поредна номерация,  като същевременно текстът е останал 

относително равномерно разпределен и създава впечатление за 
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балансираност на изложението, което е трудно осъществимо при подобно 

сложно структуриране и представлява постижение на автора.  

Приложеният към документацията по защитата автореферат е с обем 39 

стр. и включва описание по глави на дисертационното съдържание, на 

приносните моменти на изследването, както и библиографска справка, с 

което отговаря на изискванията за авторефериране на дисертационен труд. 

 

Научни приноси: 

Темата на дисертационния труд е несъмнено нетрадиционна, 

иновативна като формулировка и провокативна със своя „некласически” 

жанр и акцент върху особено болезнени и апоретични  въпроси, пред които 

е изправена етиката днес: въпросите за естетизма на етическото, налаган 

чрез универсализиращата мощ на рационализма във все по-глобални 

мащаби  и етизацията на естетическото, на която са подложени моралните 

интуиции на съвременните хора.  

Подходът, възприет като основен в дисертацията, е нетипичен, 

иновативен: етическият минимализъм като перспектива за разглеждане на 

ценностите. Него именно Петър Горанов означава като „микрология”, 

защото позволява минимизиране на света предвид неговата актуална 

безкрайност. Методологическата целесъобразност на този подход е 

обоснована с необходимостта от умишленото умаляване на всичко, което 

изглежда незаслужено голямо, т.е. което е преувеличено по идеологически 

съображения и съображения за легитимност за сметка на неговото друго, 

както се случва с категориалните двойки ейдос/идея и ценност/благо, респ. 

образ и мисъл, стойност и култура.  

Разгледан в мезотеотеретичен(историко-хронологичен) план, Моралът 

за Петър Горанов е координатна система от добродетели, а етиката - 

идеология на душевното гравитиране около достойнството и честта. (с.27) 

В контекста на така разбираната етика минимизирането предполага свят, 
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ограничен от видимия хоризонт на благосполучили постъпки или казано 

на класически етически език – на добродетели, съставящи координатната 

система на морала. Затова и понятията, възприети като централни в 

дисертационния труд, се отнасят именно до микро-света и онази идеология 

на микро и  макро ниво, която се  концентрира върху желанието и връзката 

му с етиката. От това гледище ейдосът е функция на желанието, на 

непосредствеността като сетивност, неподправеност; идеята е функция на 

желателното като проекция на  модерното редуциране на дълга от чиста 

форма в  хигиеничен списък от ейдоси (задължения), опосредстващи 

желанията; знанието на свой ред е съотносимо с реалността като 

генериращо информация и генерирано от информация, а мисленето - с 

действителността, защото генерира идеи и се генерира от идеи. (с. 18)  

Като съществен елемент на микроидеологията е описана 

пространствената минимизация, наложена от времевия хоризонт, който 

предполага, че важните неща не могат да се подредят линейно, защото са 

едновременно важни. Аналогично, микроистория е атемпорална, 

невремева едновременност, когато се отнася до недокументирана реалност. 

Опирайки се на различните времеви, пространствени и исторически 

„микрологизми” – времева нелинейност на важните неща и атемпорална 

едновременност на недокументираната реалност, Петър Горанов разгръща 

своя оригинална  „микротеория”, която, „схващана като микроидеология 

на желанието, е пространствена, топографска характеристика на времето, 

през което желанието и в частност харесването пълзи от едно място на 

друго – по „метода“ симпатия по съседство.”  Нещо повече, 

микроидеологията на желанието, според предложения подход, прави 

етиката обозрима като „микрология на човешката активност”. (с.34)  

Елегантен с иронизма си и ироничен в елеганса си, 

микротеоретическият дискурс акцентира по един нетрадиционен, 

постмодерен начин значението на философската недоверчивост към 
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наличния свят. Тя е артикулирана от автора на дисертацията в отказа от 

безрезервно поддържане на наличното положение на нещата и 

перманентната грижа на съзнанието по оспорване на наличните схеми за 

благополучие и разпределение на благо.  

Не без осезаемото влияние на Жил Дельоз и Феликс Гатари, Горанов 

въвежда последователно и описва в хода на цялото изложение  нови за 

етическия дискурс фигуративни схеми и образи като ‘гравитационен 

морал’(с.60), „регресивен реверанс”(с.104), „попълзновение на 

желанията”( с.180), „квантов хуманизъм”(с. 200)... В качеството си на 

антитетични и алтернативни на класическите идеи за добро, добродетели, 

благо, тези фигури и образи кореспондират и са аналогични на 

некласическите теории и концепции от областта на природо-

математическите науки като квантовата физика и теорията на 

относителността. На тази основа етиката е дефинирана също некласически, 

нетрадиционно като „посредник между доброто/ценността и 

благата/ползите, който придава устойчивост на моралното развитие.”(с.61) 

Нещо повече, тя е разпозната като вкусова нагласа към естетични стилове 

и начини на мислене и естетизирани форми и постъпки: необходима 

декорация на всяка етика, която е престанала да бъде философия на 

морала.  

Бележки по съдържанието:  

Уводната част на  изследването впечатлява със своята пространност и 

детайлност, които са естествени и разбираеми предвид отредената й от 

Петър Горанов двояка роля. Тя е, че освен традиционното за този тип 

изследване описание на неговите задачи и тези, уводът представя и 

специфичната методология и стилистика на изложението, възприети от 

автора. Те са мотивирани повече от метафоричния изказ с присъщата му 

образност и повествователност, отколкото от рационализиращи и 

обективиращи понятийни схеми. Така различният изказ се оказва 
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своеобразна антитеза на обективизма като критерий на научността. 

Последната се разглежда от Горанов през призмата на типичната 

постмодерна критика на метода, сведен до изчислителна техника и 

процедури, изискващи категоричен, но на практика непосилен и 

невъзможен  отказ от Аза като инстанция на истината. В същата връзка е 

отдадено дължимото и на ролята на езика да ни предпазва от пълното 

отделяне на думите от нещата  в стремежа към отъждествяване на знак и 

означавано. В противоположност на безкритичното следване на езиковите 

навици се утвърждава, че „рационалността на познанието и възторгът от 

откритието се намират на вечна служба при същото това тяло-субект, 

протяжността на което доминира мисленето във всяко отношение”(с.21). 

Така Горанов достига до една от основните тези на дисертационния си 

труд: кръговратът на желанията, осигурен от тяхната повтаряемост и 

телесно-протяжната обреченост на субекта са основанията за извеждане на 

закон за безкрайното въртене на желанията по и във кръговете на 

битието.(с.20)  

От друга страна, необходимостта на специфичния изказ и свързаната с 

него стилистика се предполагат от самите задачи, които докторантът си 

поставя в своя дисертационен труд. Първостепенно място сред тях  заема 

обсъждането на актуалното състояние на етиката в контекста на  

необходимостта от защитни механизми на индивидуалността срещу 

поглъщането и разтварянето й в установената и възпроизвеждана чрез 

навика и традицията нормативна наредба на света, черпеща енергия от 

метафизичното наследство на обективиращи родители-авторитети на 

макроидеологията, изтъкана от метафизически конструкти, историческа 

традиция и „позитивната” наука. На фокус са възможностите на етиката за 

„изграждане на способи за микро-защита от макро-рамката на реалността”. 

(с.3) Тяхното артикулиране според Горанов, налага разграничаване на 

етическата проблематика от тази на психологията по линия на 
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дистинкциите лице-личност и аз-овост-субективност, респ. личен опит/ 

заварен, готов опит.  

Описаното във въведението като методология, основни тези и 

концепция за етиката и морала получава своята разгърната аргументация и 

съдържателно уплътняване в следващото изложение на дисертацията, в 

което поетапно се анализират базовите за изследването категориални 

двойки и техните отношения. В първа глава на обсъждане е подложена, 

релацията личност-лице като вазимоотнасяне на добродетели/достойнства 

и пороци/недостатъци според конформистките основания на публичния 

хабитус, въплъщавани от социално одобрените стандарти за съвест, вина, 

дълг...Личността е дефинирана като „отговорната инстанция в човешката 

природа” и „VIP-ът на лицето”. (с.92,106). Репресивният характер на 

нейната „институционалност” авторът на дисертацията вижда в 

обрамчването, рамкирането на лицето, така че лице-мерното  е неговата 

публична мяра, а автономията на волята и Разумът в Кантов смисъл - 

нейни стожери и гаранти.  

Култивирането/комплексирането на  желанията, респ. на HOMO 

NORMALIS като културно-характеристичен типаж, е централен обект на 

втората глава от дисертационния труд. Във връзка с него специално 

внимание е отделено на понятията за право и права и идеологиите на 

нормата и нормализациите. Те са разгледани според функцията им на 

поддържащи определен свод от желания, свързани с полюсови усещания 

като радост, болка, страдание и и техните прескриптивистки тълкувания в 

контекста на нормата, вдъхновени от ортодоксалната идеология на дълга 

като вездесъща терапия за екстраординарността на желанията. 

Идеологията на дълга в този контекст, подобно на науката по галилеевски, 

трябва да направи неизмеримото – измеримо, респ. непредвидимия човек – 

предвидим.  
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„Юридически парадокс на свободата” нарича авторът трансформацията 

на свободата от желание, порив и стремеж, в списък от задължения чрез 

фиксирането й в закон, претопяващо „пъстрото многообразие от житейски 

практики в хомогенната материя на закона, в дискурсивната практика на 

юридическата проза.”(152) „До” и „встрани” от това право и свързаните с 

него етика и морал, е мястото на етиката на желанието, отредено й от П. 

Горанов, защото за разлика от тях, тя признава „право на копнеж”  и залага 

на това, че: „Отделният човек, самият индивид, всеки наличен и възможен 

субект на желание, в случай че не заплашва което и да е друго желание, 

изчерпва „човечеството“ универсално.” (с.168) Разбира се, само такава 

етика може да си позволи престъпване на еднообразието и разширяването 

на различието, основавайки се на обстоятелството, че: „Желанията остават 

последните съюзници на човешката природа в неисторичния преход от 

битие към небитие (без имуществен ценз и без правà).”(с.168)  

В последната трета глава на дисертацията обсъждането е насочено към 

неравновесното съотношение на аскеза и желание, присъщо на 

характерния за западния културен тип HOMO ASCETICUS.  ТО е ситуирано в 

плана на макро и микроидеологията, която предполагат понятийните 

двойки аскеза/истина, респ. наука/знание, и желание/субективност. За 

целта са проследени историческите превъплъщения на аскезата в западната 

култура, провокирани от рационализацията на обожанието и спасението: 

трансформирациите на етическия дълг във вътрешносветови императив, на 

религията в морал и на етиката в икономика (протестантска етика).В 

резултат на това мястото на мистиката се заема от науката като нейно 

продължение, мястото на мистИка от неговия правоприемник– научният 

работник, а Истината на науката се настанява на трона на самия Бог като 

негов синоним. Това е фонът, върху който един „квантов хуманизъм” 

възвестява феномена на идиота, допускайки възможността за 

съществуването на човешко вещество отвъд стандартите/стереотипите за 
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човешко вещество, постановени от класическия хуманизъм. Идиотът от 

това гледище е граничен феномен, само процедурна фигура в областите на 

самостоятелното мислене или „концептуален персонаж”, както го 

определят Дельоз и Гатари. В съзвучие с тяхното определение Горанов 

напомня, че именно концептуалните персонажи създават топографската 

карта на философията, начертана от „онзи предварителен идиот, който 

държи пряка връзка с миналото на мисленето, но опреснява и 

количествата енергийни запаси от емоционални концепти в настоящето, 

като прави интересни и занапред сюжетните пътеки на живота на 

улегналия персонаж...”(с. 204) 

В последния параграф на главата – „Истина или естина”, авторът 

припомня отколешния дебат за истината и ценността, като утвърждава 

тяхната  разнородност и несъизмеримост. Макар и несводими една към 

друга , двете имат своята пресечна точка според Петър Горанов. Тя е в 

етическото по същността си, но естетическо по израза си умение на 

мисленето „да превръща убеждението в знание, а това последното да го 

разсейва във ветрило от мнения…”(с. 210) На тази основа етика и естетика 

са редоположени като синоними, а движението от религия към етика и 

естетика - като времевата перспектива, в която на миналото е отредено 

доброто, на етиката – хубавото, а на естетиката – красивото.  

В заключителната част на дисертацията ударението е поставено – 

разбираемо – върху обсъждането на доброто и злото като класически 

етически понятия, наложени в новоевропейската култура след 

Просвещението. На нея според автора на дисертацията, дължим 

възможността за опростяване чрез редукция на иначе сложната, 

многосъставна реалност до нормативно зададена рамка от два еднозначни 

и поради това бинарни полюса: на доброто,  отъждествявано с раждане и 

живеене/оцеляване, и злото - със символ и синоним на смърт, 

умиране/несъществуване. В този контекст Ницшевото разбиране за морала 
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като опитомяване се допълва от измеримостта на морала като предвидими, 

предначертани  постъпки. Извън така оформилата се измерителна скала 

остават хубавото като копнеж по младост, красота, наслада и неговият 

застъпник: „етиката по въпросите, засягащи придаването на хубост в 

режимите на поведение и подвизаване.” (с. 275) 

Заключение: 

Дисертационният труд на Петър Горанов не само удовлетворява всички 

формални и съдържателни изисквания за присъждане на научно- 

образователна степен „доктор”, но и ги надхвърля значително  с 

предложените в него оригинални методи на анализ, иновативни 

формулировки, ейдетически стил и изящен интерпретативен дискурс, 

впечатляващ с артистизма си, макар и високо маниерен поради 

метафоричността си.  

Детайлното, последователно изложение, сполучливото структуриране 

на текста, прецизно позоваване, автентично морално-философско 

размишление и увлекателно повествование не дават основания за 

допълнителни въпроси и забележки, поради което нямам такива към 

автора на дисертацията и смятам, че описаното в автореферата като 

приносни моменти е коректно и отговаря на демонстрираните в 

дисертационния труд резултати. Тези резултати, както и дългогодишните 

ми лични впечатления от преподавателската и  изследователска работа на 

Петър Горанов ми дават повече от достатъчни основания да препоръчам 

категорично и убедено  на уважаемото жури по защитата на дисертацията 

да му присъди единодушно научно-образователната степен „доктор”. 

2.09.2014 

София 

Рецензент: 

Проф. д-р Силвия Минева 


