
СТАНОВИЩЕ 

за дисертацията на 

Вълчан Тончев Вълчанов, 

докторант към Катедра „Историческо и систематическо богословие“, 

Богословски факултет, СУ „Св. Кл. Охридски” 

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

(богословско-филологически анализ и измерения) 

за присъждане на образователната и научна степен Доктор 

в професионално направление 2.4. Религия и теология 

по научната специалност Християнска догматика 

за нуждите на СУ „Св. Кл. Охридски“ 

от проф. дфн Валентин Канавров 

 

Дисертацията е в обем от 205 стандартни стр., вкл. приложения (илюстрации) и 

библиография. Чистият текст на дисертацията е 187 стр. Библиографията, която 

е подразделена на кирилица, латиница и интернет-източници и съдържа заглавия 

на български, френски, английски и латински език, е впечатляваща като обем, 

релевантна на съдържанието на дисертацията и достатъчна в изворово, 

информационно, херменевтично и интерпретативно отношение. Дисертацията е 

придружена от автореферат и съпътстващи документи. Авторефератът в обем от 

26 стр. стриктно следва структурата на дисертацията и напълно възпроизвежда 

нейното съдържание. В автореферата коректно са отразени основните приносни 

моменти на дисертацията и публикациите на автора по нейната тематика. 

Съпътстващите документи са пълни според изискванията на закона и другите 

нормативни документи, които уреждат процедурата. 

Вълчан Вълчанов завършва специалност Френска филология с магистърска 

ОКС в СУ „Св. Кл. Охридски“ през 2001 г. През 2001 г. завършва и магистратура 

по програма Бизнес администрация във Франкофонския институт по 

администрация и управление в София. Има преподавателски опит (във Френския 

институт в София, Софийска духовна семинария „Св. Ив. Рилски“) и 



преводачески опит (в неговото CV не са отбелязани публикувани преводи). От 

2008 г. е асистент по практически френски език във ФКНФ на СУ. 

Да се пише за Паскал е трудно, много трудно, почти невъзможно, защото е 

екзистенциално пробождащо. Днес – в епохата на безспорно най-забързаното 

време – болезнено може да си представим динамиката, наситеността и 

изпълнеността, но също и провокативността на живота на Паскал. Те са белязани 

както от пороя на неговите естественонаучни изследвания, отличени от най-

ранната му възраст с печата на гениалността, така и от резкия и донякъде 

неочакван завой по пътя за Дамаск. И всичко това на фона на почти перманентно 

физическо страдание. Този завой отвежда Паскал при янсенистите, които в 

никакъв случай не се радват на радушен прием в църквата и университета. Точно 

обратното, донякъде суетливо заложили на богоизбраността, предопределената 

благодат и индивидуалността, те срещат ожесточен догматичен отпор от 

йезуитите. Учението на янсенистите е заклеймено в папски були, отречено на 

религиозни диспути в Сорбоната, книгите им (вкл. Писма до провинциалиста на 

Паскал) са забранявани и горени. В тази ситуация на парадоксално преплитане 

на физическата празнота (Нови опити за пустотата; идеите за празнотата, 

вакуума и етера, обсъдени вкл. с Декарт) с екзистенциалната потреба на Паскал, 

но откъм страната на моралната и духовна празнота, от една нова, но все пак в 

обсега на католицизма апология на християнството (Мисли), като основен принос 

на дисертацията фиксирам нейната тема за суетата. Тя не е случайно попадение 

или попътно хрумване – докторантът пространно изяснява своя път към темата, 

– а ключово средоточие на множество дискурсивни преплитания. Това 

средоточие събира и уплътнява наглед разнопосочните задачи на дисертацията – 

тя е по научната специалност Християнска догматика (но не е догматична по 

буква, метод и съдържание), цели изготвяне на психобиографичен портрет на 

Паскал (но не е психологическа в дисциплинарен контекст), изследва 

богословско-филологически суетата (но не е библеистка или исагогическа по 

характер). Всички тези не-та носят апологетичния смисъл на суетата в модуса 

както на отрицанието и схоластико-логическия диспут като път на просветление 



и утвърждаване, така и на парадоксалното екзистенциално себеусещане на 

Паскал за неговата мисия, вкл. спрямо възгледите и морала на либертините. В 

удържането на тази многопластовост и многосмисловост, a fortiori в 

апологетичен ракурс, отбелязвам втория основен принос на дисертацията. 

Опитът за ограничаване на нейния дисциплинарен обхват е обречен на неуспех 

не поради невъзможността той да бъде съдържателно зададен и преливащо се 

набелязан, а поради спецификата на самата Паскалова апологетика като резултат 

на уникален единичен и индивидуален път към Бога, който път е крайпътно осеян 

не с места за отдих, а с екзистенциални бойни полета. Изпускането от поглед на 

херменевтичния хоризонт: Божия благодат – янсенистки Пор Роял – мислещо в 

света Аз – либертински възгледи и морал води до затваряне на възможността за 

разбиране на Мисли на Паскал. За радост Вълчанов съдържателно полага своята 

дисертация в обхвата именно на този хоризонт и така стига не само до адекватно 

и последователно интерпретиране, но и до отваряне на пространство за 

изследователски резултати. 

Дисертацията е изградена в предговор, увод, четири глави и заключение. 

Смисловото структуриране на главите смятам за трети основен принос на 

докторанта. Той теоретизира Аз-а (преди всичко като индивидуално мислене в 

преходния свят) по специфичен начин през Паскал, търси мотивите и 

аргументите на Паскал срещу надценяването на същността на така схващания 

Аз, вплита суетата в Аз-а, разпредметява (вкл. филологически) проявите на 

суетата, разглежда нейните сродни категории (скука и развлечение) и като неин 

контрапункт (вкл. в контекста на християнската апологетика и догматика) 

изследва възможността за отиване отвъд суетата. Тази възможност е зададена от 

върховното благо и се осъществява чрез носталгията по изгубения рай, стремежа 

към щастие, любовта, сърцето и вярата. Докторантът завършва своя анализ с 

милосърдието, което не само „на теория“ е пътят на Паскал отвъд суетата, 

„Паскаловият екзистенциален трагизъм [като] съчетание на чиста сила вяра, 

интензивна рационалност, необичаен скептицизъм и усещане за апологетичен 

дълг“ (с. 180). 



Вълчанов формулира приносните моменти на своята дисертация в 5 пункта. 

Те са реални и доказани. 

В рубриката „Препоръки” бих отбелязал (1) излишеството на измерения в 

заглавието. Анализът включва измерването и измеренията. Апологетическият 

нюанс отвъд суетата, който в случая носи амбицията, смисъла и патоса, е 

контрадикторен на разпростирането в измеренията на суетата. Не казвам, че те 

са извън предмета на изследването, а само, че нямат място в заглавието. (2) 

Определено смятам, че дисертацията заслужава публикуване. (3) Вероятно 

трябва да се акцентира повече на философския елемент въпреки Паскал и заради 

Паскал. 

Дисертантът има 4 публикации по темата на дисертацията. 

Нямам принципни несъгласия с постановките на дисертацията. 

Нямам съвместни публикации с дисертанта. 

Заключение: Като имам предвид оригиналното богословско, 

филологическо и философско изследване на Мисли на Паскал и реалните 

теоретични постижения на дисертацията, категорично предлагам на уважаемите 

членове на научното жури по защитата на дисертацията на Вълчан Тончев 

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

(богословско-филологически анализ и измерения) да я гласуват за успешно 

защитена, като присъдят на дисертанта образователната и научна степен 

„доктор” по научната специалност Християнска догматика в професионално 

направление 2.4. Религия и теология. 

 

София, 15 юли 2015 г. 

Св. мчци Кирик и Юлита 

…………………………………… 

(проф. дфн Валентин Канавров) 


