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СТАНОВИЩЕ 

 

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

за дисертационния труд на Поля Станчева Търколева, докторант в Софийски 

университет „Св. Климент Охридски”, на тема „Гастон Башлар и 

психоаналитичната традиция” за присъждане на образователна и научната степен 

„доктор”, професионално направление 2.3. Философия /съвременна философия/”  

 

 

Данни за дисертацията:  

Дисертационният труд е представен във вид и обем, съответстващи на 

изискванията към подобни научни продукти. Той е с общ обем от 240 стандартни 

страници и се състои от увод, две глави, заключение, две приложения и библиография. 

Списъкът на използваната литература обхваща общо 158 литературни източника, от 

които 95 на български език и 63 на френски, английски, италиански и испански език. 

Използваните в дисертация литературни източници показват, че П. Търколева 

притежава добра научна осведоменост по разработената от нея тема.  

Съдържанието на дисертационния труд е представено в автореферата 

добросъвестно, цялостно и по адекватен начин. Идеите на дисертацията са апробирани 

чрез публикации, участия в научни форуми и специализации в няколко европейски 

университети. П. Търколева е представила доклади в няколко научни конференции и е 

публикувала през последните осем години осем статии по дисертационната тема. 

Заслужава отбелязване и фактът, че тя е преводач на една от основните книги на Гастон 

Башлар - „Въздухът и сънищата. Опит върху въображението за движение”. 

Хронологията на публикациите и на преводите говори за наличието на дълготраен 

научен интерес към темата на дисертацията.  

Темата и тезите:  

Макар да отделя значително място за анализ на психоанализата на Фройд и на 

аналитичната психология на Юнг,  П. Търколева се фокусира  преди всичко върху т.н. 

втори етап в теоретичната еволюция на Гастон Башлар - върху неговата „психоанализа 

на стихиите” /т.н тетравалентна доктрина/ и върху разработваната от него 

феноменология на творчеството. Идеите на Башлар са представени както като 

продължение, така и като критично дистанциране от психоаналитичната традиция на 

Фройд, Юнг и Лакан. Една от заслугите на дисертантката е, че е намерила между тези 
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автори теоретична общност, която ги прави съизмерими и взаимно приносни от гледна 

точка на темата на дисертацията. П. Търколева очертава съизмеримостта им чрез 

понятията  „трансцендендиране”, „трасдесендиране” и „поетична екзистенция”.  

Дисертантката приема като своя изходна база тезата за наличието на две 

„изначални граници” на и в човека. Едната граница е между „мен” и „другия”, а втората 

е между осъзнаваното и дълбинните пластове на човешката психика. Трансцендирането 

и трансдесендирането се интерпретират в дисертацията като концепти за формите и 

начините, посредством които човек преодолява тези две граници. Ползвайки се от 

понятието „трансдесендиране” на Жан Вал, П. Търколева му придава допълнителен 

смисъл, разбирайки го преди всичко като отнасяне в себе си към едно друго на самия 

себе си, т.е. като преодоляване посредством сънища, мечтания, въображение и т.н. на 

границите, отделящи човека от неговата собствена скрита същност. В този контекст тя 

интерпретира творческия акт като акт на  „самоопознаване” на човека. 

Приноси:  

П Търколева доказва с дисертационния си текст, че притежава умения за 

самостоятелна интердисциплинарна изследователска работа. В резултат на това 

дисертационният труд съдържа научни резултати с приносен характер, макар че се 

въздържам от съгласие със самопреценката на дисертантката, че интервютата й с Антон 

Видра и Валерия Киоре са част от тези приноси. Основната заслуга на П. Търколева в 

случая е, че анализира задълбочено и по този начин въвежда успешно в български 

„оборот” твърде своеобразната доктрина на Башлар за въображението и 

художественото творчество. Тя разкрива двойственото отношение на тази доктрина – 

да следва и да се противопоставя – спрямо различните етапи и форми на 

психоаналитичната традиция. П. Търколева съпоставя визиите на жалонните фигури в 

темата на изследването – Фройд, Юнг, Лакан и Башлар, като съумява по убедителен 

начин да открои както общото, така и същностните различия между тях в разбирането 

на онтологията на подсъзнателното. В дисертацията справедливо е защитена тезата, че 

Башлар ползва, но оспорва ядрото на психоанализата. Според френския мислител 

„грехът” на Фройд не е в допускането на безсъзнателното, а в неговото каузално 

обяснение, в опита му да го изведе от някакви биографични обстоятелства. Башлар се 

дистанцира и от Фройд, и от Юнг, като ги критикува – тази аналитична линия е добре 

проследена в дисертацията - , за да изтъкне, че въображението е особена, докултурна 

способност на човека. Тъкмо това обяснява, защо Башлар отделя много внимание на 

образи в изкуството, в които прозира родството на човека и животното.  
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Изобщо, ако трябва да се формулира накратко веруюто на Башлар, то би могло 

да бъде сведено до следното: независимо от равнището на културата, човекът е 

неотделим от природата и този фундаментален факт става видим в сънищата, в 

мечтанията, във фантазията. Струва ми се, че ще се обръщаме все повече към подобно 

схващане, когато се опитваме да разбираме защо архаичното, мистериозното, 

ирационалното, монструозното придобиват такава широта и сила в света на една 

култура, която е уж подвластна само или все повече на рационалността. Това обяснява 

убеждението ми, че дисертационният труд на П. Търколева е върху актуална и 

перспективна тема. 

Критични бележки:  

Владеенето на френски, италиански, английски и испански език е позволило на 

П. Търколева да осигури в дисертацията си присъствие на най-подходящите за темата 

интерпретатори. Може би единствената ми бележка в това поле касае оскъдно 

проявеният интерес към идеите на Жилбер Дюран. Смятан за значим изследовател на 

въображаемото, той е и ученик, и наследник на Башлар. Дюран въвежда понятието 

«антропологически траект», с което означава траекторията между субективното и 

обективното, между логоса и митоса и т.н. Тази категория в учението на Дюран би била 

твърде полезна при анализиране на онова, което в дисертацията се определя като 

диалектика между трансцендирането и трансдесендирането на субекта. Затова ми се 

струва, че дисертацията би спечелила, ако авторката беше проявила по-голям интерес 

към идеите на Жилбер Дюран.  

Другата ми бележка касае понятието „поетично измерение на човека”, „поетична 

екзистенция”. То се нуждае от допълнително изясняване. В едни случаи се използва в 

дисертацията разширително - в смисъл на poiеsis, а в други като идентично на 

способността за езиково творчество, дори като самоизразяване с формите на 

литературното изкуство.  

Заключение:  

Дисертационният труд на Поля Търколева отговаря по обем и качество на 

изискванията за получаване на образователната и научна степен „доктор”.  

Представеният за защита текст показва, че П. Търколева притежава задълбочени 

теоретични знания в различни области на хуманитаристиката, както и способност за 

самостоятелни научни изследвания. Част от научните резултати на дисертационния 

труд са с приносен характер.  
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Като имам предвид всичко това, убедено приканвам членовете на Научното 

жури да присъдят на Поля Станчева Търколева образователната и научна степен 

„доктор” по професионално направление 2.3. Философия /съвременна философия/” за 

дисертационния й труд „Гастон Башлар и психоаналитичната традиция”. 

 

22 април 2014 г. 

   ……………………. 

Проф. д.н. Лазар Копринаров 

 


