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Рецензия 

на 

Росен Русев, доцент по съвременна философия, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“   

относно  

дисертационния труд на Поля Станчева Търколева за придобиване на научна и образователна 

степен „Доктор по философия”  

по 2.3 Философия (Съвременна философия)  

озаглавен 

„Гастон Башлар и психоаналитичната традиция ”  

с научен ръководител проф. Димитър Денков, СУ „ Св. Климент Охридски“  

 

Предложеният дисертационен текст прави паралел най-вече между късните, „поетически“ идеи 

на Гастон Башлар и идеи и схващания на представители на психоаналитичната изследователска 

традиция, най-вече на З. Фройд, К. Юнг и Ж. Лакан. В хода на изложението се дискутират също 

така множество съпътстващи теми, свързани с автори асоциирани с философските идеи на 

Башлар, включително Ж. Вал, Е. Левинас, Х. Борхес, Микел Дюфрен, и Фр. Шелинг. Дискутират 

се също така гледните точки на двама признати изследователя на Башлар – Валерия Киоре и 

Антон Видра, като тези гледни точки са също скрепени с две техни интервюта, проведени от 

авторката и включени като приложения към цялостния текст. Така последният е структуриран в 

няколко основни подразделения – увод, две глави, заключение, библиография и две приложения. 

В процеса на изследването, авторката е обработила значително количество релеванти текстове – 

първична и вторична литература на различни езици, която е също так нагледно подредена по 

групи в библиографската справка.  Като цяло смятам, че предложения текст отговаря на 

очакванията за дисертация за връчване на докторска академична степен в количествено и 

качествено отношение. 

 В увода се разясняват целите, методите и структурата на изследването. Авторката 

определя изследването като „интердисциплинарно” и целящо „да разгледа различни концепции и 

подходи, интерпретации и научни възгледи, които предлагат разнообразни посоки за анализ на 

понятия като „мечтание”, „въображение”, „архетипове”, „сънища” и „поетически образи”.“ (с. 4)  

От особено значение е специфичният фокус на изследването върху „различни аспекти от 

самоопознаването и себеизразяването на човека и връзката на този процес с творческата 

дейност,“  като в тази връзка се дискутират понятията „трансдесендиране“ и „творчество“ (преди 

всичко в смисъла на художественото-поетическото творчество, което се схваща също като 

„творческо самопроявление на човека“). (с. 4) Връзката между самопознание и творчество се 

изследва в нейните интелектуални и психични измерения, което прави също „обект на изследване 
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... анализът на отношението между сънища, архетипове и поетически образи, от гледна точка на 

познанието, което те носят за човека.“ (с. 5)  

Формулирайки специфичните задачи за изпълнение в изследването си, авторката определя 

също така две тези, които тя отстоява в хода на неговото изложение. Първата отстоявана теза 

е, че „че посредством произведението на изкуството и творческия акт се осъществява процес на 

трансцендиране,“ или „сублимация,“ чрез която „част от несъзнавания материал в психиката е 

представен в социално-приемлива форма в произведението на изкуството и по този начин става 

разбираем за другите.“ (сс. 5-6) С тази теза е обвързано и понятието „трансдесендиране,“ 

определено като  „вид ‚трансцендиране‘,“ което “се състои в това, че преодоляването [на 

граници] е насочено към определени психични граници, които са вътре в самия индивид, а не 

извън него.“ (с. 6) По този начин, понятието „трансдесендиране“ се разбира като „способстващо 

за извличането на съдържание от несъзнаваното към повърхността на психиката, което след това 

се проявява в трансформиран вид в поетичните произведения и произведенията на изкуството.“ 

(сс. 6-7) В последствие, понятието е пояснено с неговия богословско-схоластичен смисъл, както и 

с референции до философията на Ж.Вал и Е. Левинас, а самото „дефиниране на процеса на 

‚трансдесендиране‘“ е определено като втората отстоявана теза на изследването  (сс. 6-10).   

В увода авторката прави и важното пояснение за нейното отклонение от схващанията на 

Ж. Вал, определяйки трансдесендирането като процес, предшестващ трансцендирането към 

„другия“ (с. 11), като това предполага самопознавателното отношение  на „Аз-а“ към себе си, 

като предшестващо трансцендирането към „другия.“ В тази връзка, авторката се интересува от 

„човешкото себеопознаване, случващо се посредством осмисляне на творческите актове“ (с. 13) и 

в този смисъл се стреми да проникне в „несъзнаваното“ чрез едно търсене на взаимовръзка 

между „мечтание”, „въображение”, „архетипове”, „сънища” и „поетически образи.” За да 

определи психическите и поетичните аспекти на процеса на трансдесендиране, авторката 

използва определени идеи от психоаналитичната традиция и от поетиката на Гастон Башлар, на 

които посвещава съответно първата и втората глава на изложението си. А с подчертаната 

интердисциплинарна проблематика, попадаща в така определения обсег на изследването, се 

обосновава и комбининаторната методология възприета за неговото изпълнение, която авторката 

определя като вкючваща „трансдисциплинен, сравнителен анализ, феноменологичен, 

асоциативен, историко-философски“ и „ психоаналитичен“ методи. (сс.17-18) 

В глава първа, фокусът е върху психоналитичните теории най-вече на трима автори – З. 

Фройд, К. Юнг, и Ж. Лакан, като интересът на авторката към точно тези представители на тази 

област изглежда определен от психоаналитичните интереси на самия Башлар.  По отношение на 

Фройд, вниманието е насочено към концептите за несъзнаваното, сублимацията и 

индивидуацията, основни за класическата псиоанализа.  Обръща се внимание на инстиктивната 
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природа на несъзнаваното, която според Фройд включва т. нар. „инстинкти на живота“ и 

„инстинкти на смъртта“, които се противопоставят едни на други и се пренасочват  чрез 

интервенциите на културата. В определени ситуации, тези инстинкти могат да се конфигурират 

така, че либидиналната енергия да се канализира в творчески процеси, като чрез това се 

осъществява процеса на „сублимацията в изкуството и творчеството,“ за който се посочва, че е 

„единствения начин да се преодолее конфликта между природното, сексуалното у човека и 

наложените ограничения от Свръх-Аза, обществото и културата.“ (с. 29) 

Тук авторката обръща внимание на и терапевтичните процедури на Фройд, които чрез т. 

нар. „лекуване чрез говорене“ превръщат неясните полета на несъзнателното в комуникируеми и 

разбираеми езикови конструкти. Посочва се, че психоаналитичната терапия предлага „първата 

крачка“  в процеса към „себеопознаването на човека,“ включително „към осъзнаването на 

собствената му същност, към осмислянето на мотивите за поведението му, към разбирането на 

позицията му в социума и към разрешаването на част от проблемите му.“ (сс. 31-32) Аналогична 

е процедурата и  в процеса на „сублимацията на нагоните,“ която „е основата на всички човешки 

творения: културни, научни, социални.“ (с. 35) По думите на авторката, „една от функциите на 

изкуството и на поезията е да прави понятно и достъпно това, което е неясно, но не под формата 

на логически изведени съждения, а чрез метафори, образи и символи, които характеризират 

именно неизвестното, неосмисленото и неосъзнатото.“ (с. 35)  

Авторката, също така намира за необходимо да насочи вниманието към връзката на 

понятията за несъзнателното и сублимацията психоаналитичното схващане за индивидуацията. 

Посочва се, че според Фройд човешкото развитие преминава през определени стадии на само-

идентификация, като в т. нар. „генитален“ стадий „индивидът се идентифицира и определя чрез 

пола си,“ което включва също неговото „формиране като субект“ и „преминаване от нагоните, 

инстинктите и природата към морала, контрола и културата.“ (сс. 38-39) Опирайки се на 

трактовки на К. Юнг и Е. Фром, авторката също така подчртава естеството и разнообразието на 

различните видове социални връзки и отношения, в които навлиза индивидът, както и 

възможностите му за влияние върху тях и върху културата. Чрез това се онагледява 

въвлечеността на рационалната и инстинктивната страна на човешката природа в социо-

културните процеси, което позволява специфичното сублимационно транспониране на 

либиналната енергия в тях, давайки основание за мнението на Е. Фром, че „на теорията на Фройд 

може да се погледне като на синтез между рационализма и романтизма.“  (с. 42) 

Във втората секция на първата основна секция на глава прва се дискутират концептите на 

К. Юнг за колектовното несъзнателно и архетиповете. Юнг има собствено разбиране за 

несъзнаванато, като разделящо се на лично и колективно, така че първото е надградено върху 

второто, което се явява като по-базов слой в психиката. Констатира се, че колекивното 
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несъзнателно е свързано с наличието на „сходни образи в различни културни и социални 

традиции, ... в които са използвани едни и същи символи“, и че в този смисъл у индивида 

„съществува генетично предопределена информация,“  „предварително оформени модели,“ 

индикативни за една „обща духовна среда,“ в която се формира неговата психика още от най-

ранна възраст. (с. 46) Съответно, колективното несъзнателно „се проявява в сънищата и 

творчеството му“ и става „важен фактор за осмислянето на поетичното измерение на човека, тъй 

като поезията се оказва средство за неговото изразяване и опознаване.“ (с. 48) Подчертава се 

също така универсалисткия характер на „колективното несъзнавано като еднакво, унифицирано 

за всички хора ...  и, съответно, неподвластно на личните комплекси ... и изтласкванията,“ и се 

посочват като източници за неговото изследване – „митовете, народните предания, фолклора, 

религията и поезията.“ (сс. 49-50) 

Понятието „архетип“ се използва за спецификация на „колективното несъзнателно.“ 

„Архетипите“ се определят като негови „архаични съдържания..., визуализирани в съзнанието 

като образи и проявяващи се в творчеството и сънищата (напр. образите на мъдреца, майката, 

боговете, демоните),“ които „действат като регулатори за творческата фантазна активност“ и 

„априорно формират дейността на въображението...“ (с. 50).  Те са „структурните елементи на 

колективното несъзнавано, които служат като основа за разпознаването и преживяването на 

различни ситуации. Те са матрица, схема на образите, които са произвеждани от несъзнаваното и 

впоследствие се появяват в митовете и вярванията, в сънищата и фантазиите.“ (с. 51) Констатира 

се, че архетипите са носители на универсалистка символика и съответно харктеризират същината 

на несъзнателното по различен начин от инстинктите: „инстинктите провокират  човека да 

действа съобразно материята, а архетиповете формират у него духовни подбуди.“ (с. 53) 

В последствие, авторката се насочва към една дискусия за това как психоаналитичната 

теория се отнася към литературното творчество, където освен ролята на фантазнията и нейната 

връзка с детската игра и с психическите функции (рационални и ирационални) се дискутират 

също и схващанията на Ж. Лакан за символната и структурираща роля на езика. Преди всичко се 

обръща внимание на „концепцията му за несъзнаваното, за функциите на езика, за ролята на 

Другия, за стадия на Огледалото“ (с. 65). Констатира се, че за Лакан „несъзнаваното е система от 

лингвистични означения,“ (с. 66) докато с метафориката на огледалото и с връзката с другия се 

обяснява процеса на индивидуална самоидентификация: 

Разпознавайки се в огледалото, детето се идентифицира. За да се осъществи този процес е 

необходим Другият човек, който символно да опосреди случващото се. Другият уверява 

детето, че това, което вижда в огледалото, е собственият му образ: цялостен, но виртуален. (с. 

67) 

 

Посредническата функция на Другия във формирането на Аз-а е пояснена по-обстойно чрез една 

дискусия на класическото в психоанализата отношение дете-майка-баща от гледна точка на 
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изследователската перспектива на Лакан. Лакан преформулира представата на Фройд за 

Едиповия комплекс, като обръща специално внимание на ролята на бащата в социализацията на 

детето. Френския психоаналитик диференцира три нейни елемента („логически времена“), а 

имено „1) на силна обвързаност между майката и детето; 2) на забраняващия баща и 3) на бащата, 

който казва „да,” като се подчертава, че класическата роля на бащата, като възпиращ 

„желанието,“ се измества в последствие – чрез една „идентификация“ с него – от една позитивна 

роля, която пренасочва „желанието“ по посока на символиката и въображението. (сс. 68-69) Така 

Лакан свързва ролята на бащата с трихотомията символично-въображаемо-реално, чрез която се 

оформя индивида в процеса на неговата/нейната социализация. Символното е свързано със света 

на езика и неговата посредническа функция по отношение на „социалните роли, позицията в 

обществото, пола и семейството“; свързано е също така и с „изтласкването на дадени желания в 

несъзнаваното“ и по този начин с премахването на „пряк достъп до реалното“ (сс. 70-71). Докато 

„езикът откъсва човека от Реалното,“ което в този смисъл е „неозначаемо“ и „остатък от 

символизацията,“ то той участва – чрез „поетичното творчество“ – в едно важно „единение 

между Въображаемото и Символното,“ в двояката роля да „създава идентичност, но и [да] скрива 

тази идентичност.“ (с. 71) В тази своя роля, езикът не просто прави възможна конституцията на 

Реалното чрез Символното и Въображаемото, но също така и разбирането на „несъзнаваното,“ 

което единствено може стане ако то бъде „структурирано като език,“ т.е. ако бъде „въведно в 

Символичното.“ (с. 72) 

 Последната основна секция на глава първа е посветена на сънищата като форма на 

трансдесендиране. Авторката обръща внимание преди всичко на тяхната роля в своебразната 

интеракция между съзнавано и несъзнавано у Фройд, както и на връзката им с духовното 

архетипно наследставо на човечеството у Юнг. Посочва се, че в някаква степен двамата 

психоаналитици имат „сходно виждане за тълкуването на сънищата,“  гледйаки на тях „като едно 

от средствата, чрез които може да се достигне до съдържание от несъзнаваното.“ (с. 76) 

Констатира се, че това квалифицира сънищата като „една от формите на трансдесендиране,“ т.к. 

„предоставят познание за вътрешния неосъзнат свят на човека.“ (с. 77) Сънищата подлежат на 

интерпретация и авторката идентифицира позицията на Фройд относно тяхното тълкувание, а 

именно, че по същество „причината“ за тяхното формиране „е изтласкването на желание, което 

не може да бъде задоволено в ействителността.“ (с. 79) В сравнение с Фройд, Юнг набляга на 

комуникативния, а не толкова на биологичния аспект на сънищата. (с. 81) Констатира се, че Юнг 

смята, че „у човека е заложено нещо културно предзададено, вродено,“ което той „не съзнава,“ но 

все пак  „носи в себе си,“ а именно „духовното архетипно наследство на човечеството,“ като 

същевременно се отчита, че индивидуалната ситуация на човека има своите непосредствени 

особености, които също намират определен израз в неговите сънища. (сс. 82-83)  Съответно се 
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посочва, че Юнг говори за „две форми на тълкуване - субективна и обективна,“ като при първата 

„символите се тълкуват като резултат от психичното състояние на индивида и продукт на 

вътрешнопсихични фактори,“ докато при втората те „се разбират конкретно, а не „метафорично”, 

и „ са насочени ... към външния свят.“ (с. 83) 

 Глава първа завършва с обобщения относно връзката на психоаналитичните прозрения със 

себепознанието, творческия процес и изкуството. Прокарва се идеята за „поетичното и 

литературното творчество като форми и средства за себеопознаване, като начин за 

трансцендиране на творческата същност на човека.“ (с. 85) В същото време това творчвство е 

схванато като „форма на себеизразяване..., а символното тълкуване на архетиповете,“ като 

„спомагащо за преодоляването на невротичните състояния и за изграждането на цялостна 

личност,“ като в последна сметка „целта на творчеството“ се определя като „самосътворяването, 

израстването.“ (С. 86) 

 В глава втора, авторката дискутира езиковото и поетичното измерение на човека във 

връзка с философската поетика на Гастон Башлар, предимно от периода на неговото идейно 

развитие му от края на 30те години на миналия век насетне. Както се посочва, целта тук е да се 

„анализира езикът като инструмент на мечтанието и неговия продукт – поезията,“ с оглед 

задачата „да предложи интерпретация на поетичната екзистенция на човека и формите на 

неговото трансдесендиране и езиково трансцендиране.“ (с. 89) Авторката смята, че понеже 

„самопознанието и рефлексията не могат да бъдат реализирани напълно с възможностите и 

средствата, с които разполага човекът,“ изниква необходимостта да се търси „ирационалния и 

емоционалния заряд“ на „културните начинания и развитие на човечеството.“ Това пък, от своя 

страна, обосновава специфичния фокус върху изкуството и поезията, и съответно – върху 

„въображението и мечтанието,“  като „формите на творческо пораждане на 

художественото произведение, които провокират човека да търси непроявеното 

вътре у себе си.“ (с. 94) 

 Авторката отделя особено внимание на понятието на Башлар за вертикалността 

свързвайки го с това за трансдесендирането. Вертикалността е определена като „принцип, закон, 

сила чрез която се изразяват различните нива на усещане“ и е отнесена към характера на 

човешката природа. (сс. 97-98) Посочва се нейната връзка с „несъзнаваното“ като един вид 

„дълбочина,“ която може да с е актуализира по отношение на науката и изкуството. (сс. 98-99) 

Обръща се също внимание на влиянието на Ж. Вал върху епистемологията на Башлар, в 

следствие на което той развива идеята за „динамичното въображение“ в акта на познанието, 

както и едно схващане за „психоанализата на научния дух,“ като „способна да прояви 

„дълбинните основи” на науката, оказвайки стимулиращо съдействие на нейния прогрес.“ (сс. 

100-102) С тази нова представа за познанието Башлар се опитва да преодолее 
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„епистемологичните препиятствия“,  произтичащи от „инерцията, навика и липсата на стремеж за 

смяна на перспективата, за инициативност и нов поглед върху разглежданите научни проблеми.“ 

(с. 103) Посочва се, че в резултат на влиянието на Юнг, Башлар приема, „че светът може да бъде 

разбран чрез изкуството, културата, въображението,“ и по-специално, че „ако чрез науката 

индивидът разбира и осмисля преди всичко външната по отношение на него действителност, то 

чрез изкуството той изразява вътрешния си свят.“ (с. 104)  

В периода започнал с „Психоанализа на огъня” (1938), Башлар се насочва все повече към 

поетически изследвания. Авторката подчертава, че Башлар разбира методът на психоанализата, 

за който той счита, че може да стимулира научното знание, по различен начин от този у 

класическите представители на това направление: „психоанализата представлява подход за 

изследване на психичното пространство на научния и творческия дух, чиято цел е да открие 

несъзнаваното съдържание на психиката, съпровождащо измененията в науката и изкуството.“ (с. 

105) Посочва се, че начинът, по който Башлар разбира психоаналитичният метод е силно повлиян 

от психосинтетичният подход на Робер Дезоай, при който, за разлика от „класическата 

Психоанализа,“  акцентът е поставен върху ориентацията „към бъдещето, към едно ново 

формиране на личността,“ осъществено чрез определени „образи на издигане, които я 

олекотяват“ и водят до едно „единство на въображението,“ разбрано като „необходимо условие 

за щастието и спокойствието на съществото.“ (с. 109) Направена е също така връзка между 

понятията за сублимация, увеличаване на съзнанието, душевна хармония и въображение, които 

осигуряват един вид „нов ониризъм“ ориентиран чрез „мечтанието“ към бъдещето на една 

извисена психика. (с. 110) Този подход на Башлар, който позволява интегрирането 

„интуитивното,“ „ирационалното“ и „метафоричността в процеса на познание,“ е също 

представен като събиращ в едно психологията с метафизиката, което пък провокира особен 

интерес към неговите изследователски търсения в областа на поетиката, целящи да намерят нова 

роля за несъзнаваното в процеса на формиране на личността.  (сс. 111-112) 

Авторката, също така обръща внимание на това, че пре-ориентацията в проблематиката 

интересуваща Башлар, започнала в края на 30те години с изследванията му посветени на 

„четирите материални елемента (вода, въздух, земя, огън),“ постепенно преминава и в една 

методологична пре-ориентация, която се изразява в изоставянето на психоаналитичния подход. 

Посочва се, че това е в следствие на убеждението на Башлар, че „въображението е ядрото на 

психиката“ и че за неговото изследване методите на феноменологията и аналитичната 

психология са по-удачни. (сс. 112-113) В съгласие с целите на психосинтеза на Дезоай, като една 

от причините за предпочитанието към феноменологичния метод се посочва „че 

психоаналитиците схващат продуктите на въображението като резултат от психичен конфликт, 

докато за Башлар то е по-скоро синхрон между желанията и обектите в социалната среда.“ (сс. 
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115-116) Това оправдава и удачността на феноменологичния метод като средство за изследване 

на „поетическия образ в момента на появата му,“ на неговото „изникване, възникване,“ 

спонтанност и „“собствен динамизъм,“ което може „да направи виден акта на осъзнаване“ и 

съответно да оправдае интереса към „изследване на мечтанието и въображението.“ (сс. 116-117)  

В съдържателно отношение, като особено важно се явява констатацията на авторката, че 

„посредством въображението човешката психика се разкрива и се отпуска в нови измерения „ и 

че „въображението не е състояние, а е самото човешко съществуване с неговата способност да 

определя езика и да се поставя като темпорална тъкан на духовността.“ (с. 118) Тази констатация 

е в пряка връзка с изразената в последствие позиция, че „въображението се подхранва от 

думите,“ и че “поетичните образи  обогатяват езика, защото поетическият образ е ново битие за 

езика,“ което позволява да се установи пряка връзка между понятията за вертикалност и 

трансдесендиране. (с. 120) По думите на авторката: 

Да се живее поетично, означава да се живее вертикално. Да се живее вертикално, 

означава да се достигат дълбините на съществото и на света, да се осъществява 

трансдесендиране в онтологичен план, както и да се осъществи езиково 

трансцендиране, чиято цел е аспекти от моя вътрешен свят да станат достъпни, 

разбираеми за другите. (с. 120) 

  

Следващата (вече очаквана) стъпка на авторката е фокусиране върху връзката на 

въображението с мечтанието, което тя цели да представи като „форма на трансдесендиране и 

себеизразяване.“ В дискусията се посочва, че „е необходимо активното действие на мечтаещия, 

за да може да участва в творящото въображение,“ и че „за създаването на поетично произведение 

водеща роля играе мечтанието.“ (с. 124) Утвърждава се също така идеята, че само чрез 

мечтанието „и чрез поетичния език, поетът е в състояние да ни предостави всички светове,“ като 

същевременно се посочва, че „поетическото мечтание ... разширява хоризонтите пред човека, 

позволява му да се „докосне” до своята скрита същност.“ (с. 127) Прави се и важната костатация, 

че „мечтанието не репродуцира образи, нито спомени, а ги поражда в момента на мечтание,“ че 

„е особено спокойно състояние на душата, от чиито дълбини изникват поетичните образи,“ и че 

„позволява нарастването на съзнанието благодарение на връзката му с писмения език,“ чрез 

който получава „ясна и устойчива форма“ и възможнст да бъде комуникирано. (с. 128) Като 

други особености на мечтанието се посочват, че то „определя същността си чрез самото себе си,“ 

че „образува нов, иреален свят, откъсващ човека от действителността,“ че е „вертикално“ и че 

„неговите корени достигат дълбинната психична част на човешкото същество, ... до 

несъзнаваното,“ и че „репрезентира действието на въображението,“ достигащо „до дълбинните, 

до перманентните елементи в психиката на човека.“ (с. 130) 

Следващата стъпка на авторката е една дискусия на поезията, която цели по-обстойно 

представяне на Башларовата феноменологична поетика. Авторката се спира на условието на 
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Башлар „поезията ... да бъде възприемана в писмена форма“ за да се „запазва нейната 

многозвучност,“ пояснявайки че „написаната поезия ни обогатява с нови поетически видения,“ 

като „образите доставят нов вид съзерцателност,“ а „думите придобиват нови смисли,“ чрез 

които “човешката дейност, мислите, мечтанията проговарят и се изразяват словесно.“ (сс. 131-

132) Връзката на мечтанието с поезията е определена от това, че „мечтателят свързва в 

хармонично единство цялата си психична енергия и я въплъщава в поезията.“ (с. 132) Обръща се 

също внимание на твърдението на Башлар, че „поезията е метафизика на мига,“ като се пояснява, 

че  „в една кратка поема се представя визия за вселената, за тайнствата на душата, за 

съществото.“ (сс. 132-133) Завършва се твърдението, че в „процеса на мечтанието... се открехва 

вратата към реконструирането на реалността, създаването на онази „сюрреалност”, в която блян, 

израз и изказ се завихрят в един „затворен кръг” преплитат се и се следват неизбежно, без 

външни правила и условия, защото влизат в досег с несъзнаваното.“ (сс. 133-134) 

В последващата дискусия на въображението, авторката най-напред диференцира 

представата на Башлар от тази на Сартр. Подчертава се тясната връзка на въображението с 

материалния свят у Башлар, като се констатира, че „в акта на творчество материалното 

въображение има по-голяма роля от формалното, защото материята съдържа принципа, който 

поддържа формата“ и в този смисъл „материята „командва” формата.“ (с. 136) Констатира се 

също способността на материалното въображение да трансформира образите, която (способност) 

не е на разположение при формалното въображение; последното се определя като 

„подражателно,“ „имитиращо“ и „хоризонтално“, докато първото чрез способността си „навлиза 

в дълбочината“ на психиката се проявява като вертикално. (с. 137) Обръща се и специално 

внимание на ролята на четирите материални елемента във въображението според Башлар: те „се 

явяват едновременно субстанции и сили, които дават живот на цялата вселена,“ като „въздухът, 

водата и огънят оживяват по различен начин тялото на Земята и физиологията на Космоса. (с. 

138) Съответно, четирите материални елемента чрез въображвнието присъстват в поезията, като 

„всяка написана творба е съпътствана от продължително мечтание, което трябва да намери своя 

материален елемент, даващ ѝ специфична поетика.“ (с. 139) Ролята на четирите елемента във 

въображението е впоследствие допълнена с пространна дискусия на тяхната символика в 

културно-исторически план. 

 Авторката приключва втора глава с една дискусия на релацията „природа-поет-поетично,“ 

в която най-напред се отделя внимание на перспективата на изследователката на Башлар Валерия 

Киоре. Констатира се, че за Киоре „материята провокира мисли и мечтания,“ а не е просто 

„мислена и мечтана от човека.“ (с. 154) В този смисъл тя гледа на поетиката на Башлар като 

„материална онтология“, която в нейния „онтологичен прочит“ е „теория за пълнотата, за 

съпринадлежността между реално и идеално, между човек, природа и свят. (с. 155) В 
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перпективата на Киоре, авторката открива възможността за един „онтологичен „кръг”, който 

обхваща както процеса трансдесендиране, така и езиковото трансцендиране,“ т.к. тъй-като „като 

безкрайния източник на поетичното слово,“ материята се схваща като „провокираща мечтателя 

да мечтае, да твори, да въплъти поетическите образи в думи,“ което пък кара „читателят на 

поетичното произведение ... също започва да мечтае, стимулиран от силата на думата.“ (с. 156) 

Авторката също така достига до важни прозрения чрез една дискусия на връзката на 

алхимика с материята. Алхимикът се оказва в забележителната роля на „материализиращ 

образите на поета и мистериите на човешката душа.“ (с. 157) По този начин, „това, което 

алхимиците откриват като качества на материята,“ може да се интерпретира като “проицирани 

съдържания на несъзнаваното (с. 159) Целената връзка на алхимята с поезията тук е очевидна, 

т.к. подобно на алхимиците, „поетите спонтанно въплътяват в поезията символика, произтичаща 

от несъзнаваното.“ (с. 160) 

Аналогичен резултат се търси и с дискусията на  „Вавилонската библиотека” на Хорхе 

Луис Борхес. Констатира се, че освен че, подобно на Башлар,  Борхес гледна на поезията като 

„връщаща езика към първоначалните му извори,“ двамата също така имат подобно отношение 

към „фикцията и фантазията.“ (с. 163) Чрез асоциацията на твърдение на Башлар, в което той 

определя рая като библиотека, с описанието на Борхес на библиотеката като сфера, 

геометричната фигура традиционно свързана с божествено начало, фикцията и фантазията тук 

отново се транспонират като средство за познание на неизвестното. (сс. 163.164)  

Друга посока за осветляване на поетиката на Башлар се търси в работата на още един от 

неговите изследователи – Антон Видра. Тази посока е свързана преди всичко с въпросителни 

относно статута на езика в светогледа на френския философ и по-специално с връзката на езика с 

образността. Констатира се, че според прочита на Видра, образът за Башлар не е нито „външен 

обект за човека,“ нито „изцяло вътрешен продукт,“ а че се определя от това, което се преживява в 

душата, т.к. така „образът се превръща в част от моята субективност, ... от моето собствено Аз.“  

В този смисъл, авторката заключава, че за Видра, „не всяка дума, написана от поетите е образ, а 

само тези от тях, които са потвърдени чрез субективността на читателя.“ (с. 167) 

В тази връзка, авторката намира за необходимо да дискутира и статута на поета в култура, 

където той се припознава като странник. Констатира се, че неговата роля „ е специфична, тъй 

като актът на себеизразяване чрез поезията е свързан с излизане от всекидневното, с особен вид 

комуникация, с поетическия език, който завоалира обичайното, ясно изразимото и загатва, 

нюансира потайното, неизказуемото, несъзнаваното.“ (с. 169) Тази дискусия се допълва и с една 

перспектива предложена от Микел Дюфрен, чрез която авторката цели да поясни важната за нея 

„връзка между изразяване, поетичен език, материя и поет“ (с. 173) Изхождайки от представата на 

Шелинг, че „природата и духът са една и съща същност,“ т.е. че „са тъждествени в абсолюта,“ (с 
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174) Дюфрен гледа на природата като „говореща, действаща и ... разкриваща същината на 

поетичното.“ (с. 177) Констатира се, че „поетизиращото начало за Дюфрен се крие в природата, 

която говори“  и че „природата се явява като език с помощта на поезията“ (сс. 180-181) В същото 

време се посочва, че Дюфрен определя „изкуството, част от което е и поезията,“ като „по 

същество идеално, духовно присъствие в човешката действителност.“ (с. 182) В секцията също се 

изтъкват ролите на писателя и читателя (съответно ирационално-интуитивна и рационало-

осмисляща) в процеса на създаване на изкуството, като по този начин се утвърждава връзката 

между материалното и духовното в образно-творческия процес. Съответно, утвърждава се още 

веднъж и идеята на авторката, че с помоща на поетическото изкуство може да се осъществи 

достъп до и да се разкрие самото несъзнаваното.  

 

В заключение, смятам, че авторката е успяла да осъществи един оригинален, значим и 

дисертабилен изследователски проект, отличаващ се множество прозрения и професионални 

достойнства. Преди всичко бих искал да отбележа амбициозно формулираната цел да се изследва 

темата в една интердисциплинарна перспектива с помоща на удачно подбрани автори от 

психоаналитичната и философската традиции.  След това бих искал да посоча задълбочените 

анализи на подбраните за изследването теоретични концепции. И накрая бих искал да подчертая 

приносът ѝ за осветляване на изследваната тема, който може да се проследи в множвество 

посоки: от въпроса за същността на познавателния процес, през този за същността на творческия 

процес, до този за ролята на изкуството в себепознаването и формирането на личността.  

Смятам също така, че предложения дисертационен текстът може да се подобри в някои 

отношения. Основно бих искал да препоръчам на авторката да работи за усъвършенстване на 

онагледителния аспект на своето изложение с цел да направи връзките между дискутираните 

положения по-лесно проследими за читателя. По-конкретно, бих препоръчал да се обърне 

внимание на преходите между въпросните положения, както и на тяхното позициониране в 

общата организациона структура на изложението, така че още повече да се улесни рецепцията на 

прокарваните от авторката идеи. 

Смятам, обаче, че като цяло авторката се е справила успешно в реализирането на 

поставената академична задача и затова, като и пожелавам успех в нейната бъдеща 

изследователска работа, предлагам придвижване и финализиране на процедура за връчване на 

докторска степен. 

 

 

С почит, 

Р.Русев 


