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                                               Р Е Ц Е Н З И Я 

         ЗА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД НА МАЯ АНГЕЛОВА 

  „ЧОВЕКЪТ В ЛОГОТЕРАПИЯТА НА ВИКТОР ФРАНКЪЛ” 

  ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН 

                  „ДОКТОР” ПО СПЕЦИАЛНОСТ „ЕТИКА” 

                           от проф. дфн Нина Димитрова 

 

Представената на вниманието ми дисертация, посветена на идеята за 

човека в логотерапията на Виктор Франкъл, е в обем от 260 стандартни 

страници; структурирана е в увод, три глави и заключение; в библиографията 

фигурират 93 заглавия на кирилица и почти още толкова – 75 – на латиница. 

Изготвеният автореферат добре представя дисертационния текст, а справката за 

приносите отразява реално приносните моменти в него, макар формулировката 

им да е излишно лаконична.   

Дисертацията си поставя за цел да изкаже философско-антропологичната 

концепция на Виктор Франкъл като фундамент на неговото популярно 

терапевтично учение. Конкретните стъпки, по които се осъществява тази цел, са 

ясно формулирани в началото на изследването и последователно спазвани в 

неговия ход. Обоснован е и основният метод в работата – историко-

философският, като впоследствие се демонстрира сполучливата комбинация на 

интернализъм с екстернализъм, т. е. проследяването на вътрешната логика в 

развитието на философските идеи на Франкъл и открояването на мястото им в 

общата интелектуална картина на съвременността е обвързано и със 

социалнополитическия контекст, и със значими факти от жизнения път на 

австрийския психиатър. Или – още в началото на проучването са заложени 

предпоставките за неговото успешно изпълнение, а приложените от 

докторантката отлични изследователски умения и ерудиция осъществяват 

замисъла по един сериозен и интелигентен начин. В резултат, налице е един 

експертен и проникновен текст с множество научни достойнства, на някои от 

които ще спра по-специално вниманието си:    
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1. Без съмнение, работата е новаторска. Заслужава адмирации 

фактът, че изобщо е тематизиран философско-антропологическият ресурс на 

едно популярно главно като психотерапевтична практика учение. В 

дисертацията е предприет – успешен – опит за разкриването на философските 

идеи, стоящи зад този „философски, медицински и популярно-религиозен 

конструкт”. В резултат на задълбочена изследователска работа е 

систематизирана и компетентно формулирана философско-антропологичната 

концепция на Франкъл. Човекът в идейния свят на Франкъл е показан като 

трисъставен – тяло, душа, дух, а цялостната човешката екзистенция – като 

притежаваща интенционална природа, доколкото основното философско-

антропологично твърдение у Франкъл е, че същността на човешкото 

съществуване е в неговото (неотменимо) самотрансцендиране, самонадмогване. 

Базисната човешка характеристика е свободата – не свободата от-, а свободата 

за-. Основополагащо антропологично положение е, че човекът е винаги отворен 

за света. В дисертацията са задълбочено коментирани и великолепно 

представени и основните аспекти на човешкото битие през погледа на Франкъл – 

т. нар. трагична (болестта, смъртта, вината) и оптимистична (свободата, 

отговорността, смисълът) триади.   

           Друг акцент в работата на Мая Ангелова е поставен върху егалитаризма 

на предложения от Франкъл философско-антропологичен модел – модел, 

визиращ обикновения, а не изключителния човек. Утвърждаваното от Франкъл 

неравенство е разяснено като несъпоставимост на човешките екзистенции, като 

настояване за тяхната уникалност. Тези положения от антропологическата 

концепция, фундирала логотерапията, са детайлно и с вещина изтъкнати в 

дисертационния труд.   

 

2. Особено прецизен е проведеният историко-философски анализ 

(откъм неговата интерналистка страна), вместващ философско-

антропологичните идеи на Франкъл в световноисторическия интелектуален 

контекст. Сред формулираните от Франкъл характеристики на човешкото битие 

логично на преден план е изведена връзката им с философския 
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екзистенциализъм. В дисертацията е внимателно проследена и представена 

близостта на философско-антропологичната концепция на австрийския 

психиатър до възгледи на Киркегор, Сартр, Камю, Ясперс и пр.  

Със същата грижливост е установено и сходството с философската 

антропология на Макс Шелер – във виждането на човека като дух (а духа като 

логос); в несъмнения приоритет, който това виждане има и в практико-

приложната работа на екзистенциалната анализа. 

С оглед на спецификата на логотерапията твърде интересна е съпоставката 

ù с едно от емблематичните положения сред философските идеи на Ницше – 

показано е как от amor fati е проникната и логотерапевтичната антропология, 

доколкото безрезервното приемане на живота – въпреки всичките страдания и 

нещастия, които той носи – и намирането на смисъл в него, е неизменно 

послание и на Франкъл.  

Ситуирането на философско-антропологичните идеи на Франкъл в 

световния философски контекст води до най-общото им определяне като тип 

философия на живота. 

Особено внимание заслужава прецизният съпоставителен анализ на 

логотерапията с психоанализата и главните ù разклонения. Тук изводите на 

докторантката сочат предимно отграничаването и отдалечаването на Франкъл от 

тях – първо, в чисто философски аспект, доколкото философският 

екзистенциализъм е категорично различен от психоаналитичния детерминизъм. 

А и основните твърдения у Франкъл за духовността на човека правят разликата 

с психоанализата особено видима. Релефно очертана е и разликата с 

концепцията на Юнг за несъзнаваната духовност и респ. несъзнавата 

религиозност (несъзнаваната връзка с трансцендентното), доколкото Франкъл се 

противопоставя на представата както за наличие на типично в нея (според 

теорията за архетиповете), така и на битността ù като колективна.  

Логично е специален акцент в работата да бъде поставен и върху 

разликите между психоанализата и логотерапията в качеството им на 

терапевтични методи, не само между философско-антропологичните модели, 

стоящи зад тях. На много места в дисертацията е подчертавана тази разлика, 
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засягаща главно отношението лекар – пациент. Ясно доловими са симпатиите на 

авторката към логотерапията като „щадящо” лечение, несравнимо с 

психоанализата по своята деликатност и такт, по отказа си да изобличава 

пациента, да вади наяве скритите му тайни, да преувеличава значимостта на 

сексуалните му импулси, и т. н. Логотерапията е определена не само като 

апология на човешката свобода, но и като апология на моралното 

несъвършенство. Трябва да отбележа, че съпоставителният анализ обхваща не 

само идеите на Фройд, но и тези на Адлер – предвид аналогичните занимания на 

последния със смисъла на живота, а и с други известни фигури от 

психоаналитичния поток – Корни, Райх и т. н. 

В резултат на тази грижлива изследователска работа е ясно очертан 

философският профил на Виктор Франкъл, точно определени параметрите на 

неговата философско-антропологична концепция, както е и изтъкната 

спецификата на създаденото от него учение в качеството му на душевна терапия.  

 

3. Лично на мен особено ми импонира направената в дисертацията 

диагностика на съвременността през различните виждания за смисъла на живота, 

доминиращи в отделните епохи. Както посочва Франкъл, „Докато нихилистът от 

вчера се издаваше с говоренето за нищото, днешният нихилизъм се разпознава 

по израза нищо друго освен” („ Воля за смисъл”). В труда този тип виждания на 

Франкъл са допълнени и обогатени с последващи примери, така щото 

различните пътища, по които човекът стига до екзистенциалния спад, до загуба 

на витална мотивация, са представени като един от същностните белези за 

характеризиране на дадена епоха. Като илюстрация ще цитирам следните 

редове: „Нихилизмът, който наблюдава Франкъл, не е същият като нихилизма, 

на който е бил съвременник Ницше. Модата да се обговаря космическият 

скандал около измамата на абсолютните цели и ценности, които Шопенхауер 

прави актуална, вече не предизвиква особено вълнение. Ужасът, гаденето, 

самосъжалението не са опорни точки на съвременния емоционален репертоар. 

Онова, което Франкъл регистрира като екзистенциален вакуум, не е шумното 

отчаяние на бездомния, а тихата, но смъртоносна летаргия на уседналия” (с. 54). 
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В използването на възможностите на този критерий – преобладаването на дадени 

схващания за смисъла на живота, респ. за неговата загуба, при обрисуването на 

духовната ситуация на времето, виждам несъмнена сполука на дисертационния 

труд. 

 

4. Предложеният от авторката анализ се отличава, освен с 

професионализма си, и с едно разбиращо вникване и доближаване до 

обсъжданите идеи, с деликатно съпричастие, но и с необходимата критичност, 

където е преценено за подходящо – например по отношение на нравствения 

мистицизъм у Франкъл, както и на други моменти на ирационализъм у него. Не 

може да не направи впечатление и изящността на езика, с който е написан 

предлаганият дисертационен труд.  

 

5. Добрата ерудиция, която е демонстрирана навсякъде в 

дисертационния труд, също е едно от задължителните условия за неговия успех. 

 

 

     Нямам критични забележки към представената ми за рецензиране 

дисертация.  С изброените от мен не се изчерпват нейните достойнства. 

Преценявам я като зрял и завършен труд по интересна и актуална тема, който би 

могло да бъде публикуван след известна редакторска работа. 

 

След всичко казано дотук убедено апелирам Научното жури да присъди на 

Мая Ангелова Ангелова научната и образователна степен „доктор”. 

 

12. 03. 2012                                           Подпис: 

 

 

 


