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СТАНОВИЩЕ 
 
 
По дисертация за получаване на образователно-научна степен „доктор” 

на тема „Влияние на емоционалните преживявания върху генезиса и 
локализацията на онкологичните заболявания” 

Автор Маргарита Тарейн 
Научен ръководител проф. д.пс.н. Ваня Матанова 
Представена за защита в гр. София, 2011 г. 
 
Предложената за становище дисертация е структурирана подредено, 

логично и прегледно.  
Уводът обосновава темата и областите на дисертацията. 
Първата глава проследява развитието на концепцията за единството 

между телесното и психичното, от древните философи до съвременните 
автори.  

Втората глава е посветена на основните възгледи на психосоматичния 
подход в исторически план до съвременното им звучене.  

Третата глава е специфично ориентирана към същността на 
дисертацията – психосоматичните подходи към онкологичните заболявания и 
зависимостите между психика, личност, органна диагностика, локализация, 
стадии на развитието на заболяването, както и значението на някои 
персонални фактори при самите изследвания. Тези елементи подробно са 
развити в отделните раздели на тази глава – Личностовите черти като 
етиологичен фактор при онкологичните заболявания, Влиянието на 
депресивността и безнадеждността за развитието на онкологичните 
заболявания, Връзката между преживяванията на значима загуба и началото 
на злокачествения процес (с детайлизиране относно влиянието на стреса и 
загубата), Психодинамичния подход към загубата и връзката с обекта при 
онкологичните заболявания, Психосоциалните фактори във връзка с хода на 
болестта. Главата завършва с коментар на сблъсъка на концепции и тези, 
между биологизирането и психологизирането на проблема.  

Четвъртата глава - Символика на болестта и връзката й с локализацията 
на симптома – е ориентирана към базисните теоретични конструкти на 
докторантката, в частност чрез разделите Соматичната болест като израз на 
несъзнаваното (подраздел Психичното разстройство спрямо соматична 
болест), Психодинамичните предпоставки за избора на засегнатия орган и 
фиксации и соматични репрезентации на взаимоотношенията с обекта.  

Петата глава е посветена на Връзката с обекта на терена на тялото чрез 
Сливането; или когато едно тяло е за двама и Сепарация и соматична болест.  

Шеста глава анализира Биологичните аспекти на онкологичните 
заболявания като Метафора на туморния процес, Репаративната регенерация 
като проява на нагоните и аналог на неопластичния растеж, Злокачественият 



процес като проява на инстинктите на живота или на нагона към смъртта и  
Реалното на тялото и Концептът „jouissance” и патологичното сливане с Другия. 

Следва седма глава с постановка на психологичното изследване, Дизайн 
на изследването, Цели и задачи, Хипотези, Методи на изследване, Изследвани 
лица и Процедура на изследването. 

По-нататък са представени десет клинични случаи. Дисертацията 
завършва с анализ на резултатите, изводи и заключение. 

Към формалното описание на дисертацията следва да се добави и 
литературата, която е представена от 126 източника, от които 26 на кирилица, 
най-отдалечената публикация е от 1951 г. , а най-близката – от 2007 г. 

Относно качествената интерпретация на анализирания текст е 
необходимо да се подчертае, че авторката е представила богат теоретичен 
материал и добро познаване не само на основните теоретични концепции, но и 
на сравнително по-малко известни автори. Тя борави с добър професионално 
издържан език. Анализите са задълбочени. Ясно е представена и личната й 
теоретична платформа. 

Представянето на случаите е подробно, с полезно първоначално 
описание на фактологията и последваща интерпретация на елементите в 
контекста на представените вече теоретични конструкти. 

В критичен план е уместно да се спомене известна непоследователност 
в представянето на различните преходи и школи, известна небалансираност 
при коментирането на различните области с прекомерно детайлизиране на 
едни и схематизиране на други, донякъде разноплановост и включване на 
текстове в едни раздели, докато тяхното съдържание би било по-подходящо за 
други.  

На някои места поради твърде подробното изложение със стремеж на 
представяне на повече автори донякъде се губи последователността и 
развитието на темите и се представят поотделно автори със сходни концепции, 
които биха могли да бъдат обединени в направления. 

 
В заключение – становището ми по дисертацията на Маргарита Тарейн 

за получаване на образователно-научна степен „доктор” на тема „Влияние на 
емоционалните преживявания върху генезиса и локализацията на 
онкологичните заболявания” е категорично позитивно, както е представено 
детайлизирано в качествения анализ на текста. 

Направените критични бележки не намаляват стойността и значението 
на труда на М. Тарейн и имат за цел по-скоро да я подтикнат към лично и 
творческо израстване и усъвършенстване. 

 
Подпис: 

 
София, 1 юни 2011 г. 
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