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РЕЦЕНЗИЯ 

от проф. д.н. Лазар Георгиев Копринаров, Югозападен университет „Неофит 

Рилски”, за дисертационния труд на Петър Христов Горанов, докторант на свободна 

подготовка в катедра „Логика, етика, естетика”, Философски факултет на Софийски 

университет „Св. Климент Охридски”, на тема „Микрологични аспекти на субекта в 

една етика на желанието. Естетизации и микро-идеологизации”, представен за 

присъждане на образователна и научната степен „доктор”, професионално 

направление 2.3. Философия /Етика/”  

 

 

Данни за докторанта: Дисертационният труд на Петър Горанов и предшестващите 

му публикации в областта на дисертационната тема открояват наличието на 

търпеливост и подчертана /само/критичност у автора. Това са текстове, които 

отчетливо демонстрират интелектуални натрупвания и пробиви, отстоящи във 

времето, сиреч става дума за резултати, които при настойчиво желание за 

академично развитие е могло доста по-рано да бъдат успешно представени и 

защитени като докторска дисертация. Петър Горанов е роден през 1961 г., завършва 

философия в Софийския университет „Климент Охридски” през 1988 г. и оттогава, 

т.е. в продължение на повече от 25 години преподава етика (като асистент, респ. гл. 

асистент) във Философски факултет на същия университет. Публикувал е две учебни 

помагала („Етика /Учебник с текстове/ (съавт. Н. Видева), С., Минерва, 1993 и 

„Работна тетрадка по “Етика и право” за средното училище (съавт.), С., 2001), които 

имат положителен отзвук сред студенти, ученици и учители. Пряко по темата на 

дисертацията Петър Горанов е публикувал една монография („Нищо особено. 

Етически предели и микроидеологии”, С. Критика и хуманизъм, 2012), както и пет 

студии (В епоха на регрес ли живеем? /сп. „Алтера“, бр.1-2/2006/; Правáта в орбитата 

на етиката /сб. Траектории на етиката, УИ „Св. Кл. Охридски“, София, 2007/; La 

tolérance comme dépassement du caractére: un point de vue éthique /Repenser la tolerance 

en context multipolaire, Sofia: East-west Publishers, 2007/; Игра на личност. Упражнение 

по демитологизация на един безспорен мит. /сп. „Социологически проблеми“, кн.3–4, 
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2010/2011; Еротичното: инфантилизъм в много добра форма /сб. Еротичното и 

философската рефлексия, УИ „Св. Кл. Охридски“, 2014). Хронологията на тези 

публикации, направени в авторитетни философски и културологични издания, ми 

дават основания да допусна, че „късната” дисертация на Петър Горанов не е 

следствие на интелектуална леност, а е по-скоро резултат на висока 

самовзискателност и (вероятно) на безразличие или съпротива срещу нормите за 

академичното развитие. 

Данни за дисертацията: Дисертационният труд е представен във вид и обем, 

съответстващи на изискванията към този вид научни продукти. Той е с общ обем от 

289 стандартни страници и се състои от увод, теоретично въведение, три глави, 

заключение и библиография. Списъкът на цитираната и използвана литература 

обхваща общо 302 литературни източника, от които 16 са на английски, немски и 

френски, а останалите – на български и руски езици. Използваните в дисертацията 

литературни източници документират, че Петър Горанов притежава широка и 

разнообразна научна осведоменост по разработената тема.  

Авторефератът е с обем от 39 стр. Той е изготвен според изискванията - 

съдържанието на дисертационния труд е отразено добросъвестно, цялостно и по 

адекватен начин. Към автореферата е приложен списък на приносите, към чието 

формулиране нямам претенции.  

Обобщено казано, като разгръща в полето на дебатите „една възможна етика на 

желанието”, дисертационният труд обогатява българската етика – разплаща се с 

някои христоматийни, но вече неработещи традиции, влага нови акценти в нейното 

съдържание, „преоборудва” я с език, необходим за схващане на света в днешното ни 

съществуване и т.н. И най-същественото – пренасочва етическия дискурс към 

изключителността на всеки индивид и преосмисля етиката като воля за максимално 

„субектно живеене”, за вярност преди всичко на себе си, със занижен аскетизъм и 

повече радост от живеенето.   
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Разработената в дисертацията проблематика е непреходна, но същевременно и 

належащо съвременна. Алибито на П. Горанов за академичната навременност на 

неговото изследване е несъмнено: „Доколкото лицето и личността, желанието и 

аскезата, живеенето и стареенето (този учтив евфемизъм на умирането) изграждат 

екзистентния гръбнак на Аз-а и го „подпъхват“ като субект на всяко и всякакво 

съществуване, дотолкова неговите проблеми са „вечни“ и следователно 

актуални.”(автореферат, с.8).  

Идеите на дисертацията са публично представени в поредица от публикации през 

последните осем години, както и чрез участия на Петър Горанов в различни научни 

форуми. Въпреки че в дисертацията присъства подозрителност към публичността, 

авторът й не страни от участия по теми на дисертацията в някои от масмедиите. Той 

очевидно си дава сметка, че надменното поведение на онова философстване, което 

целенасочено се отчуждава от публичните дебати, не е в полза на самата философия. 

Чрез публикациите, представянето в научни форуми и защитаваните позиции в 

различни медийни дебати идеите на дисертацията са преминали през необходимата 

публична апробация. 

Тема и тези: П. Горанов очертава в дисертацията си подходите и основния понятиен 

апарат на „една възможна етика на желанието и микрологично подсигуряващата я 

субектност”. Темите и тезите, формулирани и защитавани в дисертацията, са 

разположени в едно интелектуално поле, предварително очертано най-вече от 

философи на постмодерността като Дельоз, Гатари и Фуко. Заедно с това те се 

подхранват и от по-дълбоки философски корени – генеалогично са свързани с Паскал 

(апологията на междината при алтернативното оценяване), с романтизма 

(естетизиране на етиката), с витализма (подвижността на живота и неговото силово 

многообразие), с Хюм и Спиноза и най-вече с Ницше (живеенето без гаранции, 

gefährlich zu leben,  моралът като власт, метафората като автентично проговаряне на 

философията и пр.).Това са мислителите, у които П. Горанов търси опора, за да 

защити етиката на желанието като иманентна етика, противопоставяща се на 

традициите на трансцендентната етика. 
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П. Горанов изпълнява поставените цели с интердисциплинарен подход. Дисертацията 

е белязана от виртуозно използване на инструментариум, концепти и наблюдения, 

принадлежащи на антропологията и културологията, на историята на философията и 

културната история. Авторът показва впечатляващи умения да визуализира, да 

„отелесява” и най-абстрактните си разсъждения, издигайки анализираните от него 

културни детайли или езикови етимологии до равнището на символи, които казват 

повече от пряко казаното.  

Макар да е противник на бинаризма в етиката, П. Горанов строи анализа си върху 

разграниченията и съпоставянето на няколко дихотомични понятия и термини: 

макро- и микро- идеологии, желание и аскеза, етика и морал, лице и личност, право и 

правà, подобрение и разхубавяване. Разработвани в отделни части на дисертацията, 

тези понятия и термини са „плъзнали” в целия текст. Следвайки стила на своите 

постмодернистки авторитети, П. Горанов пише, сякаш плете паяжина – във всеки 

пункт се стичат и оттичат връзки към всички останали „точки” на текста. Този начин 

на изложение затруднява възможността за линейното – част по част - проследяване 

на темите и тезите на дисертацията. Затова ще ги представя в максимално обобщен 

вид, извличайки от множеството онези теми и тези, които са ядро на дисертацията.  

Отказвайки на истината статус на нещо повече от „приблизителна величина”(с.40), 

П. Горанов  „втиква” на нейно място микро- и макро- идеологиите. Разликата между 

тях не е в обхвата, а във фокусирането им. Микро- в този случай не означава малко. 

То е микро-, доколкото в неговия обхват попада микро-текстурата на човешкото, 

„индивидното” съществуване. Макро-идеологията се третира в дисертацията като 

идеен конгломерат с претенции за всеобхватен, монолитен и изчерпателен образ на 

действителността, който пресира индивида с претенцията да бъде източник на 

неговите мирогледни принципи и убеждения. П. Горанов разграничава по 

категоричен начин функциите на макро- и микро- идеологиите: „Макроидеологията 

типизира, обобщава, засипва и наляга, за разлика от микро-идеологията, която […] 

подсигурява идеологически отделното частно Аз с динамична защита срещу 

втвърдяването му в твърди принципи и убеждения.”(с. 25). 
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В контекста на това предварително противопоставяне между макро- и микро-, което 

служи като рамка на целия дисертационен текст, П. Горанов съсредоточава 

вниманието си към разграниченията между желание и аскеза, етика и морал, 

дълбочина и повърхност.  

Дисертантът използва най-вече апофатичен подход при въвеждане на понятието за 

желание - разкрива не толкова какво е то, колкото какво то не е. Противно на 

класическите интерпретация, желанието се описва в дисертацията като нещо, което 

не е пред-зададено, не про-излиза наготово от индивида. Желанието е с двойствена 

природа – хем е безлично, хем е максимално индивидуално. То е вкус за удоволствие 

от живота, живеене, което се разтоварва от подтискащото „упорство на дълга” и се 

обвързва с „изпитването на плюсови усещания”. П. Горанов добавя и други 

характеристики на желанието: връзката му с играта и въображението, откъдето 

произтича неговото естетизиране. Противопоставяйки аскезата на желанията – 

живот, привързан и изстискван от исканията на дълга, на живота, при който 

действеността на дължимото е максимално редуцирана, - П. Горанов подчертава: 

играейки, човек „остойностява желанието”, защото игровият свят и въображението 

го освобождават от външно наложените норми на живот и му осигуряват усещането 

за лекота и радост при живеенето.  

Етиката на желанието, както я очертава П. Горанов, е етика, в чиято перспектива 

социалният „фундаментализъм” е абсолютно неприемлив. Тя е съсредоточена върху 

идеята за живота като самоорганизация на човешката телесност и субективност, 

която противостои на социална регламентация, налага от моралните кодекси. В тази 

визия етиката е най-вече грижа за себе си, свободно отношение на човека със самия 

себе си, воля за самоутвърждаване: „палитрата със желания е оная мека, летлива 

основа на волята, която дава възможност на всеки човек като етически субект да 

занимава света/световете със своето „себе си”(с.168). 

П. Горанов приписва а-темпоралност на желанието и, съответно, на етиката. Моралът 

е като раница върху гърба на човека, която тежи от съхраняваното в нея историческо 
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време. Чрез дълговремевата си верига от обвързващи норми и предписания, той 

служи за гарант при „обезсмъртяване на живота на равнище съществуване”(с.144). 

Моралът внася трансцендентност в човешкия живот, защото предписанията му 

винаги са разположени отвъд хоризонта на конкретното живеене: „моралът  не  

просто  има  валиден  минал  произход  (биващо  бил),  но  и валидизира себе си  сега  

чрез напомняне за  преди”(с.252). Желанието е от друга порода - то изисква живеене 

в мига, във вечно завръщащото се настояще. В този смисъл то и неговата етика са 

отказ от времето, а значи и от трансцендентността, която ни докосва с показалеца на 

времето.   

Движейки се по пътната линия на постмодерната философия, П. Горанов 

разграничава морала, разбиран като пробив в дълбочината на времето (пробив, който 

отлага радост), от желанията, при които „времевото едно след друго бива изместено 

плоскостно от формата едно до друго”(с.33). Желанията „оповърхностяват”  

живеенето, превръщат хронологията в топография – животът се разгръща като 

„пъплене на желанието по метода симпатия по съседство”(пак там). 

Етиката на желанието е етика, която иска да надмогне ригоризма и крайностите на 

доброто и злото в морала. В някаква степен е налице асоциация с търсеното от 

Паскал преодоляващо съвместяване на крайностите. Зареден с копнежа по 

средищното, Паскал казва: „Не изчерпваме величието,  ако постигнем едната 

крайност, а когато постигнем и двете, запълвайки цялото пространство помежду им” 

(Паскал, Мисли, 353).  В сходна посока върви и П. Горанов, за когото моралните 

полюси на доброто и злото са „радикален абсолютизъм” на алтернативно оценяване, 

което не съответства на „крайно непоследователния в картините си жизнен свят на 

човека”(с.218). Етиката на желанието, както я разбира П. Горанов, предполага 

преодоляване на този радикален абсолютизъм, за да бъде избавен индивидът от 

непосилни, неизпълними норми и да му бъде даден шанс за лекота на живеенето, да 

гарантира на индивида радост от съществуването му. По тази линия върви, например, 

интересната интерпретация на правото и правáта, осъществена от дисертанта.   
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Етиката на желанието прелива в естетика, защото етическото в нея не е мотивация 

или поведение, производни от спазването на някаква външна норма. То, етическото, 

се интерпретира в дисертацията като стилизация на индивидния живот, чието 

предназначение е да го сдобие с „хубост”. Така осмислена, етиката се оказва естетика 

на съществуването. Както пише П. Горанов, „последната безспорна номинация на 

етическото в сферите на живеене си остава „естетиката на съществуване“: позоваване 

на всекидневието и полагане на усилия по неговото етическо разхубавяване... 

Етиката е организиран застъпник на „производството на хубост“ съобразно 

желанията на субекта.”(с.274). Етиката на желанието се оказва знание/умение/проява, 

с които индивидът непрестанно прави от живота си творба, при което е важно не 

произведеното, а произвеждането, не резултатът, а нескончаемият преход.  

Да обобщя: разработваната от П. Горанов етика на желанията е белязана от няколко 

профилиращи я черти - тя е иманентна, множествена, а-темпорална, а-морална, 

естетизираща. Иманентна и а-темпорална е, тъй като е освободена „както от 

съдбовната обвързаност с историческото минало, така и от стратегическо 

партньорство със спасението, изместено напред във бъдещето”(с.267). Множествена 

е, доколкото  е неподвластна на никакъв общ, универсален морален канон. Не-

морална е, защото е с обсесивна съпротива срещу морала, третиран като несекващо 

репресираща власт от името на доброто. Естетизираща е, понеже eтичното се мисли в 

тази етика като пред-социална иманентна вкусова нагласа на индивида за такова 

живеене, при което животът е ставане на една естетическа творба. 

Критични бележки: Отличните ми впечатления от оригиналното мислене, от 

литературния дар и високото научно ниво на дисертацията са примесени с няколко 

критични бележки:  

А. Въпреки че приемам голяма част от аргументацията на дисертанта, оставам с 

известно съмнение в достатъчността й при очертаване на перспективата етиката да се 

разтвори в полето на естетиката. Не се ли разтуря светът-за-нас, ако е лишен от 

граници, подреждащи и разграничаващи по някакъв начин доброто и злото? Не 

придобива ли етиката статут на една акробатична етика – гъвкава, кръшна, пъргава, 
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за да отговаря на позива на нарастващото разнообразие от желания, но опасно 

разтеглива, щом трябва да придаде устойчивост на междучовешките 

взаимоотношения и да служи като опора във волята за устойчив съвместен живот? 

Преодоляването на водораздела между етика и естетика осигурява акцент върху 

свободното самотворене на човешкия живот. Но дали цената на това преодоляване не 

е прекалено висока, за да стане платима?  

Б. И изследователи на постмодернистката етика, и нейните авторитети са склонни да 

я определят и практикуват като „етика на съпротивата”. Дисертацията на П. Горанов 

също е заредена с подривен патос. Неговата „етика на желанието” е задвижвана от 

мощна съпротивителна енергия – срещу фетишизирания нормативизъм на морала, 

срещу някои от традициите на класическия хуманизъм (вж. интерпретацията 

„личността срещу личността”), срещу идеологията на аскетизма и т.н. Но защо тази 

енергия на подозрението към макро-идеологиите е избрала само либерализма за своя 

мишена? П. Горанов пише: „Проблематиката на дисертацията – за идеологическата 

инертност на големи клишета и за идеологическата гъвкавост на малките стъпки 

напосоки – е подхранвана още и от умората, нещо повече, от омерзението към 

(нео)либералните схеми на облъчване на „световното цяло” с миражите на 

(не)ограничения „свободен пазар“, които водят до унизителна бедност, до 

повсеместен банков феодализъм с наложен контрол над всички обитаеми 

пространства, до мащабна финансова криза”(автореферат,с.8). Трудно е да се разбере 

това желание за компрометиране тъкмо на либерализма – една „макро-идеология”, 

която вероятно е най-фамилиаризирана с онези микро-идеологии, които се защитават 

от автора на дисертацията. Струва ми се, че ако има идеология, която е толерантна и 

подпомага „идеологическата гъвкавост на малките стъпки напосоки”, това вероятно е 

тъкмо либерализмът, към който П. Горанов питае дори не безразличието на умората, 

а „омерзение”. В края на краищата точно либерализмът е идеологията, която се 

самонасочва към защита на човека от намесите на обществото. Тъкмо либерализмът 

пледира за такова ограничаване на властта, което да остави достатъчно широко 

пространство за социалната спонтанност на човека и да създаде гаранции за 
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„субектно живеене”. Затова ми е трудно да разбера „омерзението” на П. Горанов от 

либерализма, ако то не е прихванато и пренасочено от други макро-идеологии, 

неспоменати в неговия текст. 

В. Дисертацията поражда раздвоение към изказа на автора – отношение, съдържащо 

в себе си както адмирации, така и смут. Тя предизвиква адмирации заради 

увличащия, искрометен с афоризмите си стил на автора и заради каскадата от 

метафори, произвеждащи не само пространствени и телесни впечатления у читателя, 

но и силно подвижен релеф на текста, който превръща четенето в авантюра. Но 

дисертацията предизвиква и смут от често появяващото се усещане за изгубване в 

текста. Този текст не може да бъде четен, както се чете произведение, писано според 

стилистиката на класическата философия. Това очевидно и преднамерено не е текст, 

който иска да бъде с „красива органична интериорност”(Дельоз и Гатари”). П. 

Горанов следва ризомния стил на изложение, характерен за авторите/тите/ на 

постмодерната философия – стил на една надиплена мисъл, с опасни ловки скокове 

от една тема към друга, с „плъзгания встрани”, с непрекъснато произвеждани 

разклонения на мисълта, с разнопосочни перспективи и т.н. Затова четенето на 

дисертацията на П. Горанов доставя огромно удоволствие, но същевременно е 

непресекващо преследвано от съмнения в разбирането на текста, от подозрения за 

злоупотреба с метафори и „образо-мисли”. Тематичните и „асоциативни 

приплъзвания”, които така обича П. Горанов, понякога предизвикват у читателя 

усещането за изплъзване на смисъла.  

Заключение: Следвайки изискванията на закона, заявявам, че нямам общи 

публикации и не съм в ситуация на конфликт на интереси с гл. ас. Петър Горанов. 

Независимо от критичните бележки, които имам към представения за защита 

дисертационен текст, той ме убеждава, че Петър Горанов притежава задълбочени 

теоретични знания в различни области на хуманитаристиката, категорична 

способност за самостоятелни научни изследвания, както и впечатляващи 

литературни умения. П. Горанов е осъществил едно безспорно оригинално 
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изследване. Част от научните резултати на дисертационния труд са със значим 

приносен характер. Дисертацията е с качества, далеч надхвърлящи онези стандарти и 

изисквания, които са относими към получаването на докторска степен. Като имам 

предвид всичко това,  в качеството ми на член на Научното жури ще гласувам 

убедено и без колебания да бъде присъдена на Петър Христов Горанов 

образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 2.3. 

Философия /етика/ за дисертационния му труд „Микрологични аспекти на субекта в 

една етика на желанието. Естетизации и микро-идеологизации”. 

05 октомври 2014 г. 

  ……………………. 

Проф. д.н. Лазар Копринаров 


