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СТАНОВИЩЕ 

за дисертационния труд на Вълчан Тончев Вълчанов 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 научна специалност Християнска апологетика 

представено от доц. д-р Димо Кръстев Пенков, член на научното жури,  

определено със заповед  на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски”  

№ РД 38 – 449/ 30.06.2016 г. 

 

Предложената за публична защита докторска дисертация е посветена на 

една значима както за богословието, така и за филологията тема, чиято цел е да 

„докаже, че понятието суета е основен апологетичен довод” (с. 7) в замислената от 

Блез Паскал апология на християнството, който е заложен в неговите „Мисли”. 

Избраната тема е „почти непозната и неразработена в българското православно 

богословие и литературознание, особено в схващането на тази категория като 

апологетичен довод с богат полисемичен характер” (с.11). Това обуславя нейната 

актуалност, а запълването на тази празнота е изключително навременно и се вписва 

в православната апологетична традиция. 

Общо представяне на дисертацията 

Представеният дисертационен труд е с общ обем от 205 страници. Той е 

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

използвана литература. В предговора са представени мотивите, довели до избора на 

тази тема, както и трудностите, с които се сблъсква дисертанта. В увода В. 

Вълчанов ни запознава с конкретната цел и структура на своя труд, както и с 

няколко работни хипотези. Фиксирани са основните изследователски намерения на 

автора. Дисертационният труд има за обект на изследване „Мисли”-те на Блез 

Паскал, а предметът на изследването е свързан с анализа и интерпретацията на 

понятието „суета” във филологически и богословски аспект. Научният обзор на 

изследванията по проблема позволява  на дисертанта да направи правомерната 
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констатация, че у нас изследванията и анализите върху Блез Паскал са малобройни, 

а още по-оскъдни са страниците, посветени на понятието „суета” в  неговите 

„Мисли” (вж. с. 9). 

Първата глава е посветена на живота и делото на Блез Паскал (с. 16–41). По 

същество тя е обособена в две части: първата е посветена конкретно на живота и 

формирането на мислителя Паскал, а втората – на неговите „Мисли”. Факт е, че 

„Мисли”–те на Паскал са една изключително плодотворна находка за религиозно-

философски размишления и колегата Вълчанов правилно се е насочил към тях. 

Тази задача е и твърда неблагодарна, тъй като става въпрос за един незавършен 

ръкопис, представляващ план за бъдеща апология на християнството. В него се 

откриват единствено тезиси, откъси и фрагменти, които са далеч от един 

систематизиран труд. Дисертантът ни представя не само фрагментите от „Мисли”, 

засягащи изследвания проблем за суетата, но и цялата поредица на наслоилите се 

през годините различни интерпретации. Сред тях се открояват обширните 

проучвания на Тируен Лоран и Жан Менар, в които суетата е дефинирана не като 

опозиция на величието, а като опозиция на смисъла. Същевременно В. Вълчанов 

съумява да постави и акценти върху съвременното звучене на разглежданата 

проблематика. В тази глава са включени още дефиницията и езиковедският анализ 

на понятието „суета”. 

  Втора глава е фокусирана върху проявите на суетата (с. 42–112). По 

същество тя представлява смисловото ядро на предложената дисертация. Тук е 

разкрит потенциалът на представения труд, поради което ще се спра малко по-

подробно на нея. Разгледани са първопричините на суетата, формулирани у Паскал, 

като акцентът е поставен върху суетата в Аз-а. Суетата се вписва изцяло в епохата 

на Паскал, като основна, многозначна категория, изразяваща социалните и 

индивидуалните нагласи на своето време. Светската, научната и религиозната суета 

кара хората да се самозабравят и да забравят Бога. Асистент В. Вълчанов застъпва 

тезата, че понятието суета е „конкретна светогледна категория, повлияла цялостно 

късното творчество на Паскал и белязала личния му живот” (с. 42). В много от 

своите фрагменти Паскал говори за суетата на човешката участ. В тях става дума 

по-скоро за опасността тази човешка суета да бъде „обожествена” и прекомерното 
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внимание към човешките потребности да се превърне в самоцелен интерес, в 

болезнен конфликт между фрагментарното, но хипертрофирано наслаждение с 

целосността и осмислеността на човешкото съществуване. Ако безкрайната и 

всеобща жажда за щастие е невъзможна за грехопадналото човешко същество, тя 

може да бъде утолена само от безкрайно същество, което е единствено Бог.  

В трета глава са разгледани сродните категории на суетата –  скуката и 

развлечението, в техните различни проявления (с. 113–159). От богословска гледна 

точка направеният в тази глава паралел между творчеството на св. Григорий 

Богослов и Паскаловата концепция за скуката и развлечението е особено ценен.  

В четвърта глава, озаглавена „Отвъд суетата”, са разкрити основните 

човешки стремежи към ценности, лишени от суета, които осмислят живота и му 

придават значимост (с. 160–183). Тези ценности се разкриват в християнската вяра, 

в единението с Бога и съдействието на Божията благодат.   

В заключението са представени в синтезиран вид основните изводи от 

направения анализ, като са добавени някои щрихи от образа на Паскал, обясняващи 

проявите на суета в неговия живот (с. 184–187).  

Трудът завършва със солидна библиография, която включва 78 заглавия на 

кирилица, 102 на латиница и 15 интернет ресурса (с. 191–205). 

Дисертационното съчинение впечатлява със своята изисканост и дълбочина, 

със самовзискателността на автора и с онази безусловна отдаденост, която идва с 

осъзнаването на научното творчество като служение. Несъмнено това се дължи и 

на добрата филологическа подготовка. При боравеното с научната литература се 

забелязва и собствен селективно-оценъчен подход, достатъчен за обосноваване и 

резултатно решаване на поставените цели и задачи. Разбира се, трябва да се 

отбележат и някои наборни грешки (напр. в пунктуацията на с. 14, 23, 27 или от по-

общ характер като на с. 20, 32, 136  и т.н.), които не пречат на доброто възприемане 

на текста. Специално трябва да подчертая, че фрагментите на Паскал са използвани 

в оригинал, а представените цитати са собствен превод на докторанта. Прилагането 

на интердисциплинарен подход, включващ различни принципи, интерпретации и 

анализи от библейски, богословски, философски и филологичен характер, е едно от 

неоспоримите достойнства на представения труд. Необходимо е да отбележим 
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безпристрастната и обективна преценка на дисертанта, отразяваща както 

значимостта на Паскал като християнски мислител и апологет, така и някои 

несъответствия в интерпретацията му на основната християнска добродетел – 

любовта с утвърдената в християнското богословие представа за нея. 

Дисертацията е придружена от автореферат и  съпътстваща документация. 

Авторефератът е с обем 26 страници. Той стриктно следва структурата на 

дисертацията и отразява вярно нейното съдържание. В него коректно са отразени 

приносните моменти и публикациите по разглежданата тема. Съпътстващата 

документация е пълна, според изискванията на закона и другите нормативни 

документи, които уреждат процедурата. 

Самооценката за приносните моменти в дисертацията е коректна. Те са 

обособени в пет пункта. Към тях могат да се добавят и множеството ценни 

констатации и обобщения, направени в проучването.  

Оценка на публикациите 

Представени са четири публикации, свързани с темата на дисертацията. 

Всички те са поместени в престижни научни сборници на Факултета по класически 

и нови филологии на СУ „Св. Климент Охридски”. Разгледани в тяхната тематична 

и хронологична последователност те илюстрират трайния интерес на дисертанта 

към „Мисли”-те на Бл. Паскал и  постепенното задълбочаване на анализа на 

проблема за суетата и нейните проявления.  

Нямам съвместни публикации с дисертанта. Нямам принципни несъгласия с 

основните постановки на дисертацията. 

Заключителна оценка 

Като имам предвид приносните научни резултати на дисертацията, 

задълбочеността и обхвата на разглежданата проблематика, както и 

необходимостта от такова изследване на проблема за суетата в “Мисли” на Бл. 

Паскал, убедено предлагам на уважаемите членове на научното жури да присъдят 

образователната и научна степен “ДОКТОР” на асистент Вълчан Тончев Вълчанов. 

 

27.08.2016      …………………………….. 

София       (доц. д-р Димо Пенков)    


