
СТАНОВИЩЕ 

от д-р Гергана Попова, доцент в ЮЗУ „Неофит Рилски”  

за материалите, представени от д-р Ива Манова за участие в конкурс 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 

 

Д-р Ива Манова участва в конкурса с общо 17 публикации, от които една 

самостоятелна монография, 16 статии и студии на български, английски, италиански и 

руски език в чуждестранни и национални издания. Публикациите и цитиранията отговарят 

на минималните национални изисквания за длъжността „доцент”.  

Публикациите и научната автобиография на кандидата показват устойчива и 

характеризираща се с високо качество академична активност: авторство на научни 

изследвания, публикувани в престижни български и международни издания, изнасяне на 

публични лекции в България и чужбина, участия в научни проекти, организиране на и 

участия в национални и международни научни форуми, съставителство и членство в 

редколегии и научни  организации, стипендии за обучение и преподаване.  

Най-общо може да се каже, че научноизследователската работа на Ива Манова е 

разположена в областите на изследване на философската историография и на история на 

философията, като е по-тясно фокусирана в рамките на католическата философия и 

култура и социалното учение на Католическата църква. 

Тъй като конкретният формат не ми позволява подробно обсъждане на всички 

приложени публикации, а и част от тях коментират теми, които впоследствие са станали 

част от хабилитационния труд на Ива Манова, смятам да се спра по-подробно върху него.  

 „Нуждата от другия“ анализира не само социалното учение на папа Франциск, 

което е конкретната тема на монографията, но и проследява в детайли теологичните и 

философски извори, съдействащи за формирането на неговите възгледи. В подобен план, в 

първа глава изследването се спира върху основни моменти от биографията на Хорхе 

Берголио като специален акцент е поставен на управлението на Перон и перонизма като 

културен и политически път за развитието на Аржентина, който като че ли в най-голяма 



степен се доближава и до вижданията на Берголио. Също така в тази глава заслужава 

внимание анализа на практиките на Йезуитския орден и Игнациевата духовност, която 

през годините ще оказва устойчиво влияние върху бъдещия папа.  

Втора глава е посветена на първата самостоятелна енциклика на папа Франциск 

Laudato Si, която в известен смисъл представлява сърцевината на социалното учение на 

новия папа. Тук Ива Манова откроява основните моменти от това учение – 

чувствителността към екологичната проблематика и глобалните неравенства; критиката на 

митовете на модерността – инструменталния разум, консуматизма, идеята за безграничен 

икономически растеж. Важен принос на изследването е прецизният анализ на понятията за 

интегрална екология и екологичен грях не само в контекста на енцикликата, но и на по-

ранни документи на Католическата и Православната църква. Наред с това, Ива Манова 

набляга и върху критиките срещу „зелените“ послания на папата, които според цитирания 

от нея автор, Флавио Куниберто, демонстрират десакрализацията на християнството и 

превръщането му в екоетика. Подобна теза, която, както подчертава д-р Манова дава 

повод за разсъждения относно бъдещето на религията, предизвиква интерес и би могла да 

служи като отправна точка за по-нататъшни проучвания.    

Трета глава проследява генеалогията на социалната доктрина на католицизма, в 

рамките на която се разгръща и учението на Франциск. Детайлно разгледани са въпросите 

от социален характер в енциклики на папите Лъв ХІІІ, Пий ХІ, Йоан ХХІІІ, Павел VІ, 

Йоан Павел ІІ и Бенедикт ХVІ, като се акцентира върху приемствеността на социалното 

учение на Франциск с това на неговите предшественици. Освен в интепретацията на 

влиянията върху него, тази глава има самостоятелна значимост като изследване на 

недобре познатата в България социална доктрина на Католическата църква.                  

Следващата, четвърта, глава се спира върху католическите движения в Европа и 

Южна Америка. Пета и шеста глава тематизират някои важни характеристики на 

латиноамериканската религиозна мисъл от втората половина на ХХ век, а седма глава –

идеите на религиозните философи Алберто Метол Фере и Романо Гуардини, които, според 

интерпретациите на Ива Манова, оказват съществено въздействие върху папа Франциск. 

Манова представя и анализира последователно теологията на освобождението, развита от 

доминиканския теолог Густаво Гутиерес Мерино, теологията на народа на аржентинския 

богослов Лусио Хера, критиката на хедонистичния атеизъм от страна на Метол Фере, 



отношението „битие“ – „мислене“ и понятията „противоположност“ и „противоречие“ в 

религиозно-философската концепция на Гуардини. Наред с очертаването на теоретичния 

контекст, в който възникват и се развиват социалните възгледи на папа Франциск, 

анализите на богословските и философските схващания на посочените автори също имат 

приносния характер на самостоятелни изследвания върху съвременната католическа 

мисъл. 

 Тема на осма глава е социалното учение на папа Франциск, интепретирано през 

призмата на набелязания от него специфичен път за разрешаване на глобалните проблеми 

чрез евангелизация, съчетана с инкултурация, при която Църквата не просто налага в 

универсалистски план католическата догматика, но я приспособява към културната 

спецификата на регионите, в които разпространява Евангелието. В подобна перспектива 

Ива Манова обръща специално внимание на четирите принципа за конструирането на 

народ, които папа Франциск предлага, а именно: 1. Времето превъзхожда пространството; 

2. Единството надделява над конфликта; 3. Реалността е по-важна от идеите; 4. Цялото е 

по-висше от частта. Изведените принципи, централни за учението на Франциск, са 

разгледани като ориентир за съвместния живот на членовете на обществото и като основа 

за постигане на социален мир (с. 160). По този начин, както показва Ива Манова - и това е 

важен принос на нейното изследване - социалното учение на Берголио се разгръща не 

просто в качеството си на религиозна визия за света и човека в него, а и като практически 

проект за разрешаване на екологичните, социалните и икономическите проблеми както 

конкретно на латиноамериканския регион, така и на цялото човечество.    

Последната глава анализира енцикликата „Всички сме братя“ в сходен аспект. На 

първо място Ива Манова набелязва трите важни теми на „Всички сме братя“: диалога 

между религиите, осъзнаването на необходимостта от лично ангажиране със социалните 

проблеми на съвремието, акцента върху общия произход и братството между хората 

въпреки и отвъд границите, пространството и различията между тях. Наред с това, чрез 

красноречивия паралел с живота на св. Франциск и момента с неговото пребиваване при 

мюсюлманите, както и в светлината на правилата на светеца за проповядване на благата 

вест сред иноверците, тя извежда на преден план въпроса за синхрона между действията и 

учението, между практиката и теорията, наличен в живота на св. Франциск и търсен в 

активността на папата, взел неговото име.           



Надявам се, че от казаното по-горе става ясна високата ми оценка за монографията 

на Ива Манова и нейните научни приноси. Изследването има несъмнени достойнства, 

сред които, наред с изброените, ще спомена умелото боравене с методологическия 

инструментариум, многообразието на религиозните и философски източници, които Ива 

Манова ползва, полагането на универсална проблематика в перспективата на настоящето. 

Тези качества са очевидни и в другите публикации на Ива Манова. Наред с това заслужава 

да се посочи, че изказът на монографията и останалите публикации е едновременно ясен, 

прецизен, и богат, което позволява публика извън тясно академичната да чете и използва 

изследванията. 

Заключение: Високото качество на научноизследователската дейност на Ива 

Манова ми дава всички основания без колебание да препоръчам на членовете на 

академичното жури да й присъдят академичната длъжност доцент по философия на 

културата, политиката, правото и икономиката (Философия на културата), за нуждите на 

секция „Социални теории, стратегии и прогнози“ към БАН. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

София    Автор на становището: доц. д-р Гергана Попова 

26.11.2022 г. 


