
 

РЕЦЕНЗИЯ 

от проф. д.ф.н. Георги Теологов Каприев, 

катедра „История на философията“. Философски факултет, СУ „Св.Климент Охридски“ 

за 

гл.ас. д-р Ива Борисова Манова, 

единствен кандидат в конкурса за доцент по професионално направление 2.3. 

Философия, 05.01.13. Философия на културата, политиката, правото и икономиката 

(Философия на културата), за нуждите на секция „Социални теории, стратегии и 

прогнози“, обявен в ДВ на 22.07.2022 г. 

 

 

 

Гл. ас. д-р Ива Манова е единствен участник в конкурса за доцент, обявен от секция 

„Социални теории, стратегии и прогнози“ на Института по философия и социология на 

БАН, по професионално направление 2.3. Философия, 05.01.13. Философия на 

културата, политиката, правото и икономиката (Философия на културата) в ДВ от 

22.07.2022 г. Представените документи са пълно комплектовани и в съгласие с 

нормите, изискваните научнометрични показатели са покрити, в трудовете на д-р 

Манова не съм забелязал следи от плагиатство. В досегашното академично присъствие 

на д-р Манова доминират научната и научно-приложната дейности. Д-р Манова 

кандидатства чрез една монография и шестнадесет статии, публикувани на български, 

английски, италиански и руски. Те очертават, общо гледано, четири направления на 

научния ѝ интерес: съвременното социално учение на Католическата църква, 

мисионерската идеология на Кръстьо Пейкич и съответно междурелигиозните и 

междуконфесионални взаимодействия през XVIII в.; историята на философията и 

мястото на съветската философия в глобален план; академичния и образователен статут 

на философията и съответните структури. Нейни трудове са обилно цитирани, 

включително във високо авторитетни издания. Заедно с това тя е участник в няколко 

национални и международни изследователски проекти, участник в национални и 

международни научни форуми, като самата тя е организатор на два такива – съответно 

в България и Италия, член е на редакционната колегия на „NotaBene“. Тя е съставител и 

редактор на три научни сборника и специализирани броеве на научни списания. Д-р 

Манова има защитени две докторски дисертации (2010 – София, 2012 – Падуа) и е 

специализирала в Католическия университет в Лувен (2007-2008), в Университета в 

Падуа (от 2008 нататък), в CAS-София (2017-2018), както и, със стипендия на 



Фулбрайт, в колежа „Дикинсън“, Пенсливания, САЩ през 2021 г. Член е на 

Northwestern University Research Initiative for the Study of Russian Philosophy and 

Religious Thought (NU RPRT Research Initiative) и на Association for Slavic, East 

European, and Eurasian Studies (ASEEES). Освен че като автор е обект на досега 

публикувани три рецензии, тя самата е автор на няколко такива. Д-р Манова е и 

преводач на специализирани текстове от италиански и руски. 

Като основен текст за участие в конкурса тя представя монографията си Нуждата от 

другия: социалното учение на папа Франциск (София: Изток-Запад, 2021), краен 

резултат от работата ѝ в изследователския проект „Средният път на католическата 

социална доктрина: полемики и актуалност“, проведен в ИФС–БАН през 2017–2020 г. 

Темата на изследването обхваща програма в развитие, оставаща все още некатегорично 

определена. Тъкмо тези характеристики са както максимално сериозно изпитание пред 

изследователя, така и пробният камък за неговите професионални способности. 

Резултатът от работата на д-р Манова е впечатляващ. Коректно е да се твърди, че това е 

първото цялостно представяне в българската научна литература на социалната 

доктрина на Католическата църква, както в нейната нововременна история, така и в 

съвсем „горещото“ настояще.  

От методологическа гледна точка, работа е изготвена изрядно. Още в предговора е 

изведена „точката на отчет“, задаваща историческата перспектива и рамката на 

съвременния анализ. Обяснимо, това е теоретическата и практическа дейност на 

сегашния глава на Римската църква, доколкото неговата неоспоримост при изказване ex 

cathedra го поставя в привилегирована позиция, несравнима с тази на когото и да било 

другиго в тази църква. Както заявява авторката, отговорите на въпросите около 

генезиса на идеите на Хорхе Берголио/Франциск І „не само ще дадат ключ за разбиране 

ролята на Католическата църква в съвременния глобализиран свят, но и ще маркират 

някои важни моменти от развитието на религиозната мисъл в контекста на 

интензивните социални и политически метаморфози на ХХ и първите две десетилетия 

на ХХІ в.“. Основният метод, приложен в изследването, е контекстуалният анализ. 

Тръгвайки от конкретни учителни текстове на Франциск, то се отправя към широкия 

контекст, структурите, авторите и текстовете, формирали генезиса на неговото 

социално мислене, разшифровайки историческата логика, довела до съвременното 

състояние на нещата. Анализът тръгва от вглеждане в социалните начала на 

йезуитската духовност (експлицитно повлияна и от оригиналното учение на Франциск 



от Асизи) и доктриналните развития на темата след Първия ватикански събор. 

Специално внимание е отделено на различните движения за обновяването на 

Католическата църква от първите десетилетия на ХХ в. до Втория ватикански събор, на 

съборните решения по социалната доктрина и практика на църквата, както и развитията 

в нея под тяхно влияние и при тяхно разширително или стесняващо тълкуване.  

Съществен е историческият, логически и богословски анализ на „средния път“ (между 

либералния капитализъм и марксисткия колективизъм), който съвременната 

католическа доктрина държи да прокарва – склонна да реформира, но и да се 

революционизира, стараейки се да го превърне в етически и духовен ресурс, 

редополаган с науките и технологиите в съвместно търсене на решения на глобалните 

проблеми. Социалната доктрина кулминира в очертаването на една антропология, ново-

форматирана чрез четирите принципа за формиране на народ, „свързани с биполярните 

напрежения, които присъстват във всяка социална реалност“: 1) Времето превъзхожда 

пространството; 2) Единството надделява над конфликта; 3) Реалността е по-важна от 

идеите; 4) Цялото е по-висше от частта. 

Сериозен дял от работата, имащ според мен безспорно приносен за нашата литература 

характер, е активното насочване към процесите в Латиноамериканските католически 

диоцези със съответната им историческа, социална и интелектуална база (тук внимание 

заслужава реконструкцията на т.нар. барокова философия, схващаща себе си като 

антитеза на т.нар. просвещенска философия). Анализът на съвременните развития 

тръгва от ситуацията в XIX в. и причините, извикали на живот движението 

„католическо действие“, за да премине към представяне и детайлно тълкуване на т.нар. 

„нова теология“ и особено на „латиноамериканския католически ренесанс“ от втората 

половина на миналия век, при което акцентът оправдано пада върху теорията, 

практиката и водещите фигури на „теологията на освобождението“ и „теологията на 

народа“. 

Далеч не само информативен, но и истински евристичен характер имат страниците, 

посветени на мислители от ХХ в., оказващи влияние върху съвременните концепции. 

Детайлно са проучени социалните учения и текстове на забележително широк кръг от 

автори, чиито тези, влизащи помежду си в синхрон или обаче в противоречие, 

допринасят за избистрянето на облика на съвременното социално учение на 

Католицизма. Тяхното изброяване следва да започне с имената на Анджело 

Ронкали/Йоан ХХІІІ, Карол Войтила/Йоан-Павел II и Йозеф Рацингер/Бенедикт XVI, за 

да бъде продължено с Леонардо Боф, Мари-Доминик Шену, Ив Конгар, Анри дьо 



Любак, Гастон Фесар, Жан Даниелу, Густав Тилс, Густаво Гутиерес Мерино, Лусио 

Хера, Жак Маритен, Аугусто дел Ноче, при което да се сложи особено ударение върху 

Алберто Метол Фере и Романо Гуардини. 

Крайният резултат от работата на д-р Манова е панорамно, задълбочено и продуктивно 

представяне и осмисляне на съвременното социално учение на Католическата църква, 

намиращо отражение в доктриналните текстове на Франциск I. Към достойнствата ѝ 

следва да се добавят както адекватният и заедно с това четивен език на изложението, 

така и мощната формална дисциплина, намерила най-ясно отражение във формирането 

на справочния апарат, цитирането и изготвянето на обширната библиография, стараеща 

се да обхване всички автори и произведения, решаващи за темата, включително 

наличните български преводи. Ако бих си позволил някаква препоръка към текста, то 

тя е по-скоро в посоката на едно негово евентуално продължение. За цялостното 

очертаване на картината около съвременната социална доктрина на Католическата 

църква би следвало да се проследи реакцията спрямо нея. И тя да бъде проследена не 

само в рамките на тази църква, но и от страна на останалите християнски деноминации, 

другите религии и религиозни движения, както, разбира се, и от страна на извън-

църковните политически и интелектуални кръгове.  

Свързани директно или индиректно с темата на монографичното изследване са четири 

от заявените за конкурса публикувани статии. Три от приложените статии представят 

нови изследвания на д-р Манова върху дейността на Крьстьо Пейкич и неговия проект 

за културно структуриране, предмет на втората ѝ докторска дисертация, защитена в 

Университета на Падуа, департамент „Философия и история на идеите“, през 2012 г. 

През тях добре се вижда методологическия, исторически и системен подстъп към 

темата, централна за монографията, водеща при участието на д-р Манова в конкурса. 

От особен интерес са нейните публикации (тук приложените са седем) върху 

съветската и постсъветска философия и мястото й в глобалния историко-философски 

процес. Сравнителната перспектива на изследванията, вдъхновени от работите и 

програмата на Грегорио Пиая е платформата, обосновавана като изобщо способна да 

дава възможност съветската философия да се разглежда като част от световната 

философия, а след това да се покажа аспекти или резултати, които биха могли да бъдат 

оценени като релевантни днес. Без ни най-малко да идеализира или демонизира 

изследваните от нея проявления на философията от времената на Съветския съюз, Ива 

Манова очертава както нейни стратегии, вътрешни съдържателни ядра, смислови 

възли, заедно със съответните институционални структури, така и възлагани на нея 



идеологически, вкл. геополитически надежди. Такива са например търсенето на 

наваксване на изоставането спрямо западната наука и едновременното с него търсене 

на своя идентичност и защита на своя престиж, като нейни аспекти са впрегнати и за 

стимулиране на националната консолидация в постсъветските държави в Централна 

Азия. Останалите представени статии са посветени на анализа на европейското 

философско образование и обмисляне на позитивни перспективи пред него. 

Само една от всичките представени публикации, а именно „Историографията на 

Ренесанса и културологичният обрат в съветската философска култура“, отпечатана в 

Свитък 27 (2021) на Архив за средновековна философия и култура, отвежда към една от 

безспорните професионални компетенции на авторката. Ива Манова е най-високо 

профилираният български специалист по философията на италианския Ренесанс (с 

признание за научните си резултати както в българската, така и в международната 

научна общност). Тази нейна компетентност намира най-силен израз в монографията ѝ 

Норма и реформа в ренесансовата философия (София: Софи-Р, 2011), която пък 

обобщава резултатите от първата ѝ докторска дисертация.  

Към всичко това следва да се добави нейната активна грижа и нейния принос за 

оптимизиране на философско-културната среда в България. Най-напред държа да 

спомена преводаческата ѝ дейност. Значимостта на превода, и то особено в 

хуманитаристиката, е съизмерима с авторството, а нерядко го и надхвърля. Чрез него не 

просто проговарят на български меродавни чуждоезични автори, но се въвеждат 

понятийни мрежи и мисловни стилове, обогатяващи българския общ и специализиран 

мисловен контекст и катализиращи в него нови процеси. По силата на едно от многото 

недомислия при изработването на българските критерии за качество на академичната 

работа, преводът не намира място сред тях, с което се стимулира занемаряването му от 

страна на огромна част от по-младите изследователи. Д-р Ива Манова не е сред тях. В 

тази сфера споменаване заслужават томовете и специализираните журнални броеве под 

нейно съставителство или редакция. Акцентиране заслужават и публикуваните от нея 

рецензии. Българската култура изобщо, както и философската в частност се 

характеризират с ясна склонност към премълчаване както на постиженията, така и на 

неуспехите. Рецензирането не е просто фокусиране на вниманието върху някои от тях, 

то е активен диалог, съ-действие, съществено измерение от конкретния 

изследователски процес, както и от общия академичен контекст. 



Под рубриката „лични впечатления на рецензента за кандидата“ искам да отбележа, че 

познавам д-р Ива Манова още от първите ѝ студентски години. Още като студент 

бакалавър, през магистърското ѝ школуване до докторантския ѝ  период в София, а и 

след това тя взимаше активно участие във водените от мен курсове, както и в 

колоквиумите, летните школи и конференциите, организирани от мен и моите колеги. 

Неизменното впечатление, оставяно от нея във всички тези прояви, е работливост, 

евристичност, кооперативност, организираност.  

Казаното до тук ми дава, убеден съм, пълно основание да гласувам категорично и 

еднозначно с ДА за присъждането на длъжността „доцент“ на д-р Ива Борисова Манова 

в конкурса за доцент по професионално направление 2.3. Философия, 05.01.13. 

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на 

културата), за нуждите на секция „Социални теории, стратегии и прогнози“, обявен в 

ДВ на 22.07.2022 г. 

 

проф. д.ф.н. Георги Каприев 

 


