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РЕЦЕНЗИЯ 

за докторската дисертация на ас. Вълчан Тончев Вълчанов  

на тема „Понятието суета в „Мисли“ на Блез Паскал“ 

(богословско-филологически анализ и измерения) 

за получаването на научната и образователна степен „доктор“ 

в професионално направление 2. 4. Религия и теология, 

научна специалност Християнска догматика 

 

от проф. д-р Ели Милчева Василева-Сярова, 

член на Научното жури, определено със заповед на Ректора на Софийския 

университет „Св. Климент Охридски“ № РД 38-449 от 30.06.2016 г. 

 

Ас. Вълчан Т. Вълчанов е възпитаник на колеж „Луи Пастьор“ (Кретей, 

Франция), Френската езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ и 

Националната гимназия за древни езици и култури „Св. Константин-Кирил 

Философ“. Има магистърска степен по Френска филология (Факултет по 

класически и нови филологии в СУ „Св. Кл. Охридски“) и по бизнес 

администрация (Франкофонски институт по администрация и управление). 

Професионалният му опит е богат и разнообразен, ще откроя 

предшестващата му работа като учител по френски език в Духовната 

семинария и настоящата като асистент по практически френски език към 

катедра „Романистика“ във Факултета по класически и нови филологии, 

като преподавател във Френския институт и преводач.  

Представеният дисертационен труд е в обем 205 страници, структуриран е 

в предговор, увод, четири глави и заключение, съдържа приложения и 

библиография. Ясно са очертани обектът, предметът, целта на изследването 

и неговата актуалност, както и избраната методологическа платформа. 

Стройната композиция на труда показва задълбочено промисляне и в 

определен смисъл вече гарантира и концептуална яснота и прецизност на 

защитаваните тези. Нещо повече, казаното в труда носи и знака на 

екзистенциална причастност, на съпреживяност, и това му придава особена 

ценност.   

Изборът на дисертационната тема предполага трудности от различно 

естество. Преди всичко те са свързани с това да се идентифицира 

специфичното място на Блез Паскал в сложната и противоречива картина на 

състоянието на европейската духовност през 17 век. Избраното въвеждане в 

темата чрез психобиографичен подход донякъде снема необходимостта от 

обстоен анализ на тази контекстуалност. Едва ли е лесно също така да се 

представи вътрешно кохерентна интерпретация на фрагментарните 

наситените с контрапункти възгледи на Бл. Паскал. С тази трудност 
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дисертантът се е справил повече от успешно. Избраната тема е съвсем 

конкретна и, както се вижда, тя е оставала някак встрани от голяма част от 

предходните изследвания върху Паскаловите „Мисли“. Такава конкретност 

не опростява задачата на дисертанта, защото тя също предполага цялостен 

прочит на въпросното съчинение – вече именно през призмата на темата за 

суетата.  

Приемам напълно посочените основания за актуалност на темата, като 

смятам, че сериозно предизвикателство представлява и съответно с 

теоретични трудности е свързан опитът съвременното православно 

богословие да бъде обогатено с „екзистенциални апологетични доводи“ в 

духа на откриваните у Блез Паскал - неслучайно екзистенциалистите го 

приемат за свой предтеча. В такъв контекст се търсят и мотивите суетата да 

се интерпретира като „основен апологетичен довод“.        

Лаконичният и целенасочен обзорен прочит на философските и богословски 

изследвания, разискващи централни за дисертационната тема възгледи на 

Паскал, е репрезентативен и позволява да се идентифицира мястото на 

дисертанта в контекста на тези изследвания. При това с приносен характер 

и важно за българския читател е представянето на френската традиция в 

изследването на „Мисли“ – така и прочитът им се предполага да е по-близък 

до автентичната атмосфера на източника от досегашните познати у нас.   

Респектиращата филологическа квалификация и опит гарантират добра 

изходна позиция на дисертанта и специфичност на подхода в 

разработването на темата. Изследване от типа „богословско-филологически 

анализ“ е уникално у нас и, както личи по предложения текст, то има 

сериозен потенциал и евристичност, особено в херменевтична перспектива.  

Едно от главните достойнства на труда е поставянето на темата в аспекта на 

полисемията на понятието суета, при което се очертават многопосочни 

възможности да бъдат разкрити проявите на суетата. Източниците на 

богословската и религиознофилософска значимост на това понятие се 

търсят преди всичко в библейски текстове, особено в „Еклесиаст“, а също и 

чрез тълкуване на парадоксалния израз от Посланието на св. ап. Павел до 

Римляни:  „тварите се покориха на суетата не доброволно, а по волята на 

Оногова, Който ги покори…“ (8: 19) - изследва се трескавото търсене от 

Паскал на екзегетичен отговор на този израз. Търсят се и в 

религиознофилософски съчинения, особено в тези на Августин, поради 

което и въпросният екзегетичен отговор се пренамира не толкова с помощта 

на вече известни тълкувания, а чрез характерната и у Августин напрегната 

интроспекция.  

Суетата се разглежда като присъща на природата на човека, или по-скоро  

човекът – като екзистенциално суетен. Откритата полисемия на понятието 
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суета е позволило феноменът суета да се покаже в различни измерения и 

пластове: от най-повърхностния, демонстриран в безсмислеността на 

хедонистичните увлечения, през прословутата преживявана от самия 

Паскал боязън от пустота, до най-дълбинния - този на наситената със смисъл 

аскетична пустота - пустота „отвъд суетата“, преживяна потребност сърцето 

да се опустоши от собствените си страсти, за да се обърне изцяло към Бога.   

В дисертацията се посочва конкретният повод за намерението на Паскал да 

създаде апологетичен текст, насочен предимно срещу либертините, 

обърнато е внимание на чувството му за „апологетичен дълг“, като се търсят 

и по-дълбинни мотиви на намерението този дълг да бъде осъществен – да се 

открие смисъл в на пръв поглед безсмисленото бренно съществуване на 

човека. В такава светлина ще възникне и проблемът за истинна религия, в 

която истината се открива със сърцето, различавана от такива, които именно 

от апологетична гледна точка могат да се обсъждат у Паскал (подобно на 

Августин) като неистинни.  

Антропологична проблематика, чрез която се встъпва в основната по 

виждането и на дисертанта втора глава, ни среща с парадоксалното мислене 

на Паскал. Човекът е „разпнат“ между две „бездни“, два типа безкрайност – 

безкрайността на скрития Бог и безкрайността на небитието. За човека се 

говори като за същество двояко, разкриващо се в нищожността си и във 

величието си: в нищетата си поради поради това, че е себелюбив носител на 

греховна природа; във величието си, защото макар и слаб - като „мислеща 

тръстика“ - е в състояние да съзнава собствената си нищожност. Видно е, че 

се интерпретират основно Августиновите мотиви за любовта на човека към 

себе си, достигаща до ненавист към Бога и за любовта към Бога, достигаща 

до ненавист към себе си. Тези мотиви са все пак препрочетени и чрез 

„Августин“ на Янсений, доколкото, както подчертава многократно ас. 

Вълчанов, чувството за греховност и самоомраза на моменти е доведено у 

Паскал до прекомерност. В анализа на Паскаловата концепция за Аз-а се 

подчертава схващането за неговата променливост и поради това – 

непознаваемост в последната му дълбина, и при все това – достойнството 

му поради принципната интенция към самопознание. Ще посоча като 

авторски постижения постановките за „принизения Аз“ и „извисяващата 

суета“, за Аз-а и единението му с Бога.   

Суетата се обсъжда в нейните прояви в светския живот, в науката, в 

изкуството, дори и в самата религия (като морално лицемерие). Като 

съществена причина за повсеместността й се разглежда поглъщащата 

разума подобно на митологичната хидра сила на въображението. 

Любопитството към последните тайни и на света следва да отстъпи пред 

смирението пред непостижимостта на тези тайни – този извод, който се 
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прави в дисертацията за възгледите на Паскал, е изстрадан във вътрешно 

противоборството на мислителя със собствената му увлеченост да достигне 

до скритите тайни на света и дори да обяви своите постижения, получили, 

впрочем, несъмнено признание в науката.  

Скуката и развлечението у Паскал са основният предмет на обсъждане в 

третата глава на дисертацията. Скуката се оказва според дисертанта също 

толкова многолика, както и суетата, и също така е присъща на човешката 

природа, срещу която Паскал се съпротивлява. Тук ще обърна специално 

внимание на една ключова философска тема, която се открива в анализите 

на дисертанта – темата за покоя и движението. Ако скуката е свързана с 

покоя, то развлечението е, както е казано, „дихотомично и динамично 

допълнение на скуката“, свързано с движението. Стремежът на човека за 

избяга от скуката като от абстрактен покой (в тази си абстрактност 

равнозначен на смърт), е стремеж към движение, чрез  което дори в 

преходното съществуване – чрез развлечението – прониква животът. Ако от 

формалнологическа гледна точка покой и движение са несъвместими, то в 

парадоксалното мислене на Паскал те се предполагат взаимно. В тази 

проблематика и, разбира се, не само в нея се открива характерното за Паскал 

виждане за съвместяване на противоположностите (неслучайно се смята, че 

Паскал следва в това отношение Николай от Куза). Тази проблематика - за 

съвпадението на противоположностите покой и движение - е в корените си 

платоническа. Дисертантът привежда примери на нейна рецепция в 

християнската традиция, включително с примера за монашеска акедия. Към 

това може да допълни, че темата за съвпадението на движение и покой – за 

подвижен покой и покоящо се движение – присъства, вече в собствено 

религиозна интерпретация у Августин например, а сред гръцките отци – у 

св. Григорий Нисийски.  

В развлечението човек търси удовлетворение на неотменния си стремеж към 

щастие, но това удовлетворение е според мнимо. Но ако то, развлечението,  

е също така неотменно в земния живот на човека, както смята Паскал, то 

подсказва за игровата природа на човека, и тогава привържениците на 

философията на играта биха могли да открият у Паскал свой предшественик 

също както и екзистенциалистите. Дори прословутият облог на Паскал може 

да се интерпретира чрез игрови принцип, и тогава и в него, независимо от 

прагматичната му тежест, следва да се търси свободното от прагматичност 

сериозно начало, на което играта се опира. В съгласие с предложените в 

дисертацията тези и отново по парадоксален начин това начало може да се 

търси чрез вярата, но още по-основателно – чрез мъдростта не като някаква 

антропологична производна, а като благодатен дар. 
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В последната глава на дисертацията се разискват теми, преоткривани в 

собствено религиозния живот на човека „отвъд суетата“. Така се дава 

възможност на читателя да види в „обратна перспектива“ цялата предходна 

проблематика. Като цяло текстът тук е много наситен, защото в пределно 

сгърнат вид се представят много съществени религиозни идеи на Паскал. 

Прочитът на тези идеи е пределно внимателен и придържащ се към смисъла 

на основната дисертационна тема и на поставените конкретни задачи.    

Наред с положителната оценка, която може да бъде дадена на труда в тази 

негова част, ще си позволя бегла бележка. Трудно ми е да се съглася, че пръв 

Аристотел поставя този въпроса за върховното благо. Аристотел дори 

според мен редуцира едното свръхсъщностно благо, за което говори Платон, 

до множество блага, свързани с нещата. По отношение на висшето благо у 

Платон и на следващия го чрез неоплатонизма Августин едва ли уместно и 

да се привлече термина „концепт“ (мимоходом ще посоча, че в приведения 

под линия фрагмент от Августиновия трактат „За природата на доброто“ 

има погрешност, която коренно променя смисъла му – „непроменливо“, а не 

„неприемливо“, както е изписано). Тук са необходими още по-прецизни 

дистинкции между благо и истина, благо и щастие, върховното благо и 

релативизираните блага, и т. н. 

В трактовката на проблема за вярата дисертантът привежда придобилата 

особена популярност фраза от мемориала на Паскал, че при човека идва 

„Богът на Авраам, на Исаак и Иаков, а не Богът на философите и учените“.  

Свързвана с момент от живота на Паскал и имаща мистично или по-скоро 

емоционална значимост, тази фраза започва постепенно да се превръща в 

концептуално твърдение. Но ако бихме я възприели като такова, би се 

получило „удвояване“ на Бога. Вероятно и основанията тя да бъде изречена 

са в пряка зависимост от менталността на Паскаловия век, в който 

философският разум вече се секуларизира и се редуцира до ratio. Смятам, че 

тя може да се тълкува по доста различни начини и ми се иска да припомня, 

че точно такава опозиция между „Бог на философите“ (безкрайният ен-соф) 

и „Бог на вярващите“ („умаляващ се“ в творението) се съдържа във 

звучащата по сходен начин формулировка на съвременника на Паскал 

Шабтай Цви, обявилият себе си за „месия“ наследник на постановките на 

лурианската кабала. Но контекстът, в който тя е приета в кабалистичната 

традиция, е конкретен и там тя се съгласува с този контекст. Вероятно тя би 

се съгласувала с различни ориентации, при които така или иначе 

въплъщението на Логоса не се приема като действителното основание на 

самата възможност за философия.  Ето защо не мисля, че в християнската 

традиция по принцип е уместно прекомерното увлечение по казаното в тази 

фраза. У самия Паскал опозицията между „Бог на философите“ и „Бог на 
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вярващите“ в последна сметка се оказва преодоляна в „Бога на любовта“. А 

за „философи“ изобщо той говори някак отстранено и критичното му перо е 

насочено предимно срещу радикалния скептицизъм. Но такава имплицитна 

критика съдържат и всички съсредоточените философски търсения на 

Несъмненото. Дисертантът е успял да постигне балансирана позиция в 

интерпретацията на тази Паскалова тема и да приведе аргументи, 

предпазващи от нейното екстремално тълкуване.   

Особен интерес предизвика у мен като читател и интерпретацията на 

Паскаловата тема за сърцето като религиозен символ. Тази тема дава 

изключително добри възможности за съпоставки с православни виждания. 

Може би тук е най-уместно и да обърна внимание на постигнатото от 

дисертанта в опита изобщо да се открият паралели между възгледи на 

Паскал и православни възгледи, включително и такива у светите отци. И все 

пак ако трябва да се възсъздаде по-цялостна картина на богословските 

позиции, тези паралели биха могли да станат още по-органични в текста, да 

се диференцират сходства, но и различия. Вероятно тогава би се откроило 

например различие между схващането за сърцето като емоционален център 

и съответно като център на цялата личност, сходства и принципни разлики 

с исихасткото тълкуване на символа на сърцето.  

Това би било важно и в изследователска перспектива, която да проясни защо 

например Паскаловото схващане за „основанията на сърцето“ и за 

интуитивното схващане на истината със сърцето се „отлива“ във 

феноменологичната аксиология на Франц Брентано и Макс Шелер по един 

определен начин, като се приема постигане на същността на висшата 

ценност чрез емоционална интуиция, а в православните възгледи (ако се има 

предвид непостижимостта на същността и разликата между същност и 

енергии) това едва ли би било приемливо. Във всеки случай, ремарките в 

дисертацията върху специфични в католическата традиция релации към 

символа на сърцето дават добра стартова позиция и за по-нататъшно 

задълбочаване на сравнителния анализ.   

Независимо че уповаването на сърцето като орган на емоционално 

интуиране обикновено е мотив за Блез Паскал да се говори като за 

ирационалист, ас. Вълчанов се е въздържал от това да подвежда мислителя 

под привичните рубрики, като е отдал предпочитание на парадоксалността 

на тезите му. И тогава също толкова важно се оказва обстоятелството, че 

сърцето е подредено, че има собствена логика. Тъй като не видях сред 

посочените руски религиозни мислители името на Лев Карсавин, тук ще 

използвам повода да припомня неговата причастност към тази Паскаловата 

тема и предположението му (в „Поема за смъртта“), че за жена (предполага 

се небуквалистично тълкуване) вероятно тази логика е по-достъпна. Бих 
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допълнила към руски религиозни мислители, приели темата за сърцето като 

своя, и Б. Вишеславцев с неговата „метафизика на сърцето“. И още, че 

независимо от това, че Паскал не е привърженик на доказателствата за 

битието на Бога, от казаното и дисертацията може да се направи извод за 

доказателство „от носталгията“.  

Също с оглед на допълнително просветляване на богословския контекст на 

възгледите на Паскал е възможно по-щателно проясняване на релацията им 

с янсенизма на Пор-Роял. Ако янсенизмът би могъл да се интерпретира като 

своеобразен „католически калвинизъм“, то важно е дали все пак Паскал е 

изцяло подвластен на този тип ориентация – ако не е, то със сигурност и 

тълкуването и на суетата, и на онова, което е „отвъд суетата“ (включително 

и възгледът за предопределението) следва да е по-различно от типичното 

янсенистко (при все Дмитрий Мережковски например го поставя до Лутер 

и Калвин в качеството на реформатор). Казвам това не като забележка с 

оглед на настоящата защита труда, а като препоръка за по-нататъшна 

евентуална работа на дисертанта.  

Изводите, които се правят в заключението на дисертацията, представляват 

рекапитулация на резултатите от изследването и убеждават, че поставените 

цели са постигнати и заявените хипотези са подкрепени с необходимите 

аргументи.  

Разработката се отличава с изискан стил, гравитиращ на моменти към 

религиознофилософска есеистика, а това я прави четивна и подпомага 

възприемането на предложените тези. В рецепцията на дисертационния 

текст формата му ми навяваше асоциации с фуга поради полифоничността, 

в която се развива нейната основна тема с вътрешните й контрапункти - 

музикална форма, утвърдила се, впрочем, в епохата, в която твори Паскал. 

Намирам за уместно решението на ас. Вълчанов да предложи собствен  

превод на редица от приведените фрагменти от „Мисли“. Впечатляваща е с 

пунктуалността си работата му върху приведения научен апарат.  

Убедена съм, че публикуването на защитавания труд като книга е 

необходимо, и че той ще намери множество читатели.  

Авторефератът е написан стегнато и представя адекватно съдържанието на 

дисертацията.   

Представени са пет публикации на ас. В. Вълчанов – четири статии на 

български език (в сборници, издания на СУ „Св. Кл. Охридски“) и една на 

френски език (под печат). Тематично те обхващат съществени страни на 

дисертационната тема.   

 

В заключение, поради несъмнените достойнства на предложения 

дисертационен труд убедено и категорично препоръчвам на уважаемите 
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членове на Научното жури да гласуват с „да“ за присъждането на неговия 

автор ас. Вълчан Тончев Вълчанов на образователната и научна степен 

„доктор“ по богословие.   

 

 

 

25. 08. 2016 г.,                                    Рецензент: 

гр. София                                              (проф. д-р Ели Сярова)     


