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Дисертацията на М. Ангелова е посветена на творчеството на един интересен и 
оригинален автор, останал и в историята на философската антропология и етиката със 
създадената от него система, наречена логотерапия. Самото понятие съдържа в себе си 
думатa logos, която със своето отнасяне към смисъла и значението дава заявка и за 
сериозен философски прочит. Самият Франкъл отбелязва, че след опитите на „волята за 
власт” и „волята за наслаждение” да обяснят мотивите на човешкото поведение, той се 
опитва да акцентира върху търсенето и реализацията на смисъла като определящи 
вектора на човешкото присъствие в света. 
Още в началото искам да отбележа, че дисертацията има всички качества на сериозно 
научно изследване. Тя е структурирана в Увод, три глави с обособени подраздели и 
Заключение. Изследването обхваща изключително богат списък с литература – над 90 
източника на кирилица и над 70 на латиница, които са интересни за всеки специалист 
по темата. В посочената литература, освен книгите на австрийския терапевт, са събрани 
систематично интересни и значими заглавия, посветени не само на творчеството на В. 
Франкъл, но и свързани с проблемите, които привличат изследователският му интерес – 
смисъл на живота, свобода, ценности, шастие, благо, любов, воля и т.н.  
В дисертацията прави впечатление добросъвестния научен подход към различните 
проблемни полета в творчеството на Франкъл. На първо място бих поставил въпроса за 
смисъла на живота. Това е традиционна тема във философията и етиката. Още от 
времето на Сократ тази тема налага изследване на човека, неговото поведение, връзката 
му с другите. Именно това прави логотерапията така интересна и бих казал създава 
благодатна почва за изследване от страна на философи и етици. Мая Ангелова и за мен 
това е голямо преимущество на дисертацията, подхожда към логотерапията на Франкъл 
чрез етическите понятия свобода, добро, отговорност, ценност, благо, идеал. Смисълът 
на живота винаги повдига въпроса за начина и дори „качеството” на присъствието на 
човека в света, което присъствие обаче винаги включва и отношението на човека към 
самия себе си. От тази гледна точка логотерапията на Франкъл, и това е посочено 
убедително в изследването, е и уникално морално усилие да се преформулира добрия 
живот като „живот, натоварен с максимален смисъл” ( с. 154). 
Няма да сбъркаме ако кажем, че предложения дисертационен труд представлява едно 
оригинална, а за българската етическа литература и уникална научна разработка, 
извършено с научна прецизност и широта. Мая Ангелова отлично познава и житейската 
и творческа биография на Франкъл, което превръща работата и в цялостно изследване 
на идеите на австрийския лекар и мислител. Последователно са посочени идеите на 
Франкъл за човешката природа, посочена е отликата на логотерапията като Третата 
виенска школа на психотерапия след тези на Фройд и Адлер ( с. 10, 23,  24, 29) , 
разкрити са разликите между понятието „смисъл на живота” при Адлер и Франкъл ( с. 
40 – 43, 64 -65 ), анализирани са идеите на Франкъл за волята за смисъл (с. 51), за 
съвестта като морален съветник и страж (с. 52). С философска убеденост са написани и 



страниците, посветени на разликите на понятието за нихилизма у Франкъл – 
„същинският контрагерой в логотерапията” ( с. 83) – и това у Ницше, потърсени са и са 
посочени влиянията на постмодерната философия, особено тази на З. Бауман върху 
формирането на цялостната философска концепция на Франкъл („Страхът, че си лош 
стопанина на живота...” - с. 76), анализиран е и нравственият императив на 
логотерапията – „дългът да се живее смислено” ( с. 136).  
          Темата за логотерапията, за смисъла на живота, за „необозримото множество от 
възможни ценности” (с. 138), е неотделимо от темата за обобщаването на социален, но 
и личен опит като специфична философия и философстване. В това за мен е и едно от 
най големите предимства на М. Ангелова като изследовател – умението да постига 
обобщения чрез анализ на разнообразните идеи, занимания, творчески усилия на В. 
Франкъл в рамките на философията и философстването. Това е и може би един от 
главните приноси според мен и на дисертационния труд, в който преобладава 
етическия подход. Познати са, разбира се, и други анализи на творчеството на Франкъл, 
но те акцентират на психологическите, антропологическите или дори психиатричните 
страни на дейността и идеите му.  Настоящата дисертация без съмнение има 
философска „ядка”; напълно съм съгласен с посоченото от Ангелова – „логотерапията 
говори от името  философия на живота, В. Франкъл работи с мащабите на 
всекидневието, не защото е лекар, а защото  е философ...” (с. 110), а също така и 
„логотерапията означава психотерапия от позицията на духовното” ( с.88). Ясно и 
конкретно са посочени идеите на Франкъл за страданието , ноосоматизма, 
биологичният фактор в развитието на човешката личност  и т.н. Нито един елемент от 
теоретичната сграда ( Д. Леонтиев) на логотерапията не е останал без внимание от 
страна на дисертанта – идеите  за стремежът към смисъл, смисълът на живота, свобода 
на волята. При това за разлика от традиционните тълкувания, Ангелова ясно заявява – 
„Темата за смисъла на живота обаче не е централна за логотерапията” ( с. 148). Бих 
обобщил разсъжденията на М. Ангелова като успешен опит да открие в идеите на 
Франкъл утвърждението, че смисълът на живота е една възможност за реализация чрез 
избор, чрез „ценностни ходове’ (с. 30), понякога включващи страданието, тревогата, 
кризата и т.н. Както пише дисертанта – “pathos (страдание) и logos ( смисъл) могат да 
съсъществуват” (с. 33). 
        Приносни моменти съдържат и редовете в дисертацията, посветени на връзката на 
екзистенциалната философия ( Сартър, Киркегор) и логотерапията. Както е отбелязано 
в дисертацията, Франкъл търси начина, по който е устроена екзистенцията, а не толкова 
начина по който е устроена и по който функционира психиката. Това е коректно 
допускане, тъй в духа на логотерапията търсенето и реализацията на смисъла не може 
да се обясни чрез изучаване на биологически или пък психологически механизми. М. 
Ангелова отчита този факт – тя разглежда свободата, отговорността, дългът, любовта,  
човешкото разнообразие, за да намери и определи сложният и противоречив процес на 
човешката реализация в света. Човешките решения не са продиктувани само от 
емоционални състояния, само от афекти на съзнанието – ако има такива решения, те са 
лишени от автентичност. Наистина, от философска гледна точка човек както разумно 
същество трябва да осмисли всичко, което се случва с него, трябва да прецени, да 
планира своите постъпки или казано с думите на Франкъл – „смисълът в живота не се 
получава...той се осъществява” (с. 36). Многократно М. Ангелова посочва, че идеите на 
Франкъл са специфичен, бих го нарекъл, философски лек за „болестта на нашето 
столетие” – чувството за безмислие. Неотделимостта на смисъла от моралния избор, 
неделимостта на ценност и смисъл, чието име е истина – в това е патосът на 
логотерапията на В. Франкъл – „Смисълът на живота е уникален...стига да не е в 
противоречие с моралните норми” (с. 156/7). Дисертантът прави обоснован извод за 



хуманизма на Франкъл като дълбоко човешко отношение към свободата като избор на 
отношение и нагласа към другите. 
Като сериозен научен принос на разработката бих определил и разглеждането на голям 
брой автори, които дават своя актуален прочит на идеите на Франкъл. Мая Ангелова 
уверено и съсредоточено разглежда идеите на Р. Нозик с неговата критика на Франкъл ( 
с. 144 и след), Р.  Ауди (с.151 и след), Геуърт(с.152), Ратнер ( с. 56), С. Зонтаг, 
Хабермас и т.н. След изброените имена  за мен лично присъствието на автор като Т. 
Игълтън, твърдящ, че „смисъла на живота подхожда най вече на комика и лудия” (с. 
149) е донякъде учудващо. Прочетох това твърдение и в публикацията на докторанта по 
темата още в сп. „Философски алтернативи” 2/ 2011 и признавам, малко ме смути. 
Вярно е, че Мая Ангелова отбелязва иронията в това твърдение. От друга страна, както 
вече отбелязах, без рационалния избор, без реализацията на планове и осъществяване 
на перспективи, животът се превръща в просто пребиваване в някаква среда, която 
може да бъде и специализирана лечебница. Още повече, че по нататък в своето 
изследване Мая Ангелова съвсем точно определя логотерапията като „висока 
психология” (с. 165), т.е. тя се отнася към онази част от човека, която е „на светло”, за 
да бъде феноменологически достъпна и включва решението, действието, стремежът  ( 
пак там). Както отбелязва още С. Рубинщайн човек не само обективира битието, но той 
живее и се реализира в него, връзката му със света е неразривна и първична и ако човек 
не вижда или не признава тази връзка, следователно той няма защо да очаква 
реализация. 
     В заключение пред нас стои дисертация, написана изчерпателно, с научна 
добросъвестност от компетентен и уверен в знанията си млад учен. На мен не ми е 
известно изследване в българската етическа литература, което да обхваща тези на пръв 
поглед разнопосочни теми –  общите теоретически постановки на логотерапията като 
вид лекарска практика, от една страна и отношението им към класическата етика и 
философска антропология, от друга. Изследването е далеч от грубите аналогии, 
анализите са точни, а сравненията – коректни и прецизни. Само това е за мен 
достатъчен факт да утвърдя темата като дисертабилна и успешно изпълнена. Но това не 
е ни най-малко единственото достойнство на дисертацията. Проблемите за смисъла, 
свободата, отговорността, новият образ на човека са разгледани през парадигмата на 
нравствената криза, чиито последствия водят до различни, понякога болестни 
изменения – и лични и социални. В това намирам и несъмнената актуалност на 
дисертацията. Аз лично не познавам в българската етическа литература труд, в който 
толкова изчерпателно са събрани не само идеите и съчиненията на В. Франкъл, но и 
писанията на всички автори, предствляващи интерес за специалиста. В тази 
изчерпателност, а бих казал и аналитичност на разработката, аз намирам още един 
аргумент за успеха на докторанта в изпълнение на изследователската му задача.  
Всичко изброено дотук ме кара да заема категоричната позиция, с която приканвам 
членовете на уважаемото жури единодушно да присъдят научно – образователната 
степен ‘доктор’ на докторант Мая Ангелова.  
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