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1. Данни за процедурата 

Настоящата  процедура  е  открита  по  предложение  на  ФС  на  Богословски 

факултет  (Протокол  №  10/22.06.2016  г.)  със  заповед  на  Ректора  на  СУ  „Св. 

Климент Охридски“ РД 38‐449 от 30.06.2016 г. 

На  първото  си  заседание,  проведено  на  08.07.2016  г.,  научното  жури  в 

състав  проф.  д‐р Правда  Спасова,  проф.  д‐р  Ели  Сярова,  проф.  д‐р  Валентин 

Канавров,  проф.  д‐р  Иван  Христов  и  доц.  д‐р  Димо  Пенков  установи,  че 

процедурата  е  организирана  при  спазване  на  всички  законови  изисквания. 

След проведени разисквания за председател e избран проф. д‐р Иван Христов, а 

за рецензенти проф. д‐р Ели Сярова и проф. д‐р Иван Христов. На останалите 

членове е възложено да изготвят писмени становища. Като срок за предаване на 

рецензии и становища е определен 31.08.2016 г., а като дата за второ заседание – 

30.09.2016 г. Всички срокове са спазени. 

 

2. Данни за докторанта 

Вълчан Вълчанов получава отлична езикова и общохуманитарна подготовка вече 

на ниво средно образование. През периода 1985–1995 г. той се обучава в Колеж 

”Луи  Пастьор”  (Кретей,  Франция),  Френска  езикова  гимназия  „Алфонс  дьо 

Ламартин”  (София)  и  НГДЕК  „Константин  Кирил  Философ”.  Висше 

образование докторантът завършва в СУ „Св. Климент Охридски”, където през 
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2001  г. придобива магистърска степен по специалност Френска филология. От 

2008  г.  Вълчан Вълчанов работи като асистент по практически френски език  в 

Катедра романистика, ФКНФ, СУ ”Св.Климент Охридски” и като преподавател 

по френски език във Френски институт, София. Той също така е работил като 

учител  по френски  език  в Софийска Духовна Семинария „Св.Иван Рилскиʺ  и 

като преводач, репортер в RFI ‐ България. След обсъждане на дисертационния 

проект  и  на  завършена  част  от  него  в  Катедрата  по  историческо  и 

систематическо богословие, с решение на ФС на Богословски ф‐т (Протокол № 

11/25.06.2015  г.)  Вълчан  Вълчанов  е  зачислен  като  докторант  на  свободна 

подготовка. Отчислен  е  с  право на  защита поради предсрочно  завършване на 

дисертационния труд с ректорска заповед РД 20‐888 от 2.06.2016 г. въз основа на 

предложение на ФС (Протокол № 9/19.05.2016г.) 

Биографичните данни на докторанта свидетелстват за неговата целенесоченост 

и посветеност, и създават едно основателно очакване за високи изследователски 

резултати.  

 

3. Данни за дисертацията и автореферата 

Представеното за рецензиране научно изследване „Понятието суета в `Мисли` на  

Блез Паскал (Богословско-филологически анализ и измерения)”  съдържа  общо  205 

стандартни печатни страници. То се състои от предговор, увод, четири глави и 

заключение.  Научният  апарат  включва  библиография  и  452  бележки  под 

линия.  

В Предговора дисертантът представя своите мотиви за избора на темата 

–  това  е  преди  всичко  особената  природа  на  съчинението  „Мислиʺ  като, 

цитирам, ʺрефлексивна енциклопедия на тревожния екзистенциален дух, която 

не  винаги  дава  задоволителни  отговори,  но  поставя  по  най‐изкусен  и  точен 

начин  въпроси,  които присъстват  в  неизказаните  кътчета на  всяка религиозна 

душа  (с.5).ʺ  В  хода  на  изследването  дисертантът  ще  покаже,  че  изострената 

екзистенциална  чувствителност  на  Паскал  се  дължи  на  психобиографични 

дефицити,  като  неблагополучия  в  семейството,  загуба  на  майчината  любов, 
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изолация в детството, завишена тревожност, всевъзможни фобии, също толкова 

лошо соматично здраве и подвластност на различните прояви на  суетата като 

гордост, себелюбие и тщеславие, отвеждащи го до съзнание за гениалност. Това 

обаче  не  релативизира  изключителната  ценност  на  съчинението  „Мислиʺ,  а 

откроява  онзи  контекст,  в  който  замисълът  на  Паскал  се  прорисува  особено 

релефно и  осезаемо. Именно  тук  докторантът  вижда  спецификата  на  неговия 

апологетичен подход,  който дава на  читателя да изпита  чувството  за  душевна 

пустота, за да му открие единствено възможното спасение от него във вярата в 

Бога. 

В Увода авторът разгърнато представя замисъла на дисертационния труд 

–  да  разгледа  „Мислиʺ  от  Блез  Паскал  като  произведение  на  християнската 

апологетика.  В  основата  на  това  съчинение  лежи  понятието  за  суета, 

разглеждано  като  централно  в  семантично  гнездо  от  повече  от  дванадесет 

понятия.  Всички  те  разкриват  различни  аспекти  на  унинието  –  най‐тежкият 

измежду  всички  грехове,  проявяващ  се  като  чувство  за  душевна  пустота  и 

безсмисленост  на  човешкото  битие.  Като  единствен  изход  от  него  Паскал 

посочва  вярата.  В предговора дисертантът  също така подчертава  актуалността 

на изследването и очертава състоянието на изследванията. На тази основа той 

определя  своите  задачи  –  да  установи  психобиографичните  мотиви  на 

схващането  на  Паскал  за  суетата,  да  го  постави  в  контекста  на  епохата,  в 

контекста  на  библейското  учение  и  да  анализира  семантичното  гнездо  на 

свързаните  с  нея  понятия.  Дисертантът  формулира  и  две  хипотези  –  1.  в 

основата  на  „Мислиʺ  от  Блез Паскал  е  авторовата  интроспекция  в  своя Аз;  2. 

самият Паскал е обладан от усещането за празнота. 

Първа глава: Живот и дело на Блез Паскал. Дефиниция и анализ на 

понятието  суета  залага  основите  за  изследването  в  следващите  глави.  Тук  се 

разглежда  общия  културно‐исторически  контекст,  в  който  протича  дейността 

на  Блез  Паскал  и  се  прави  психобиографична  характеристика  на  неговата 

личност.    Авторът  умело  вплита  наблюденията  за  трагичното  съзнание  на 

епохата и  възраждащия се августинизъм с неговото  схващане за омразния Аз, 
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но  също  и  за  възхода  на  либертианството  с  конкретните  обстоятелства,  при 

които се формира личността на Паскал, за да ни доведе до замисъла на „Мислиʺ 

като  една  неполучила  завършеност  апология  на  християнската  религия. 

Определя  се и нейният  адресат –  либертините  (с. 31, 33‐34). С  това  съчинение 

Паскал цели да ги доведе до разбирането, че живеят в илюзорен конфорт и са 

подвластни  на  суетата,  която  само  привидно  се  проявява  като  усещане  за 

пълнота, а всъщност се базира на унинието, за да ги насочи към пътя на вярата. 

Дисертантът  също  така  характеризира  самото  произведение,  разглеждайки 

особеностите  на  стила  и  възможните  причини  за  неговата  фрагментарност. 

Като  необходимо  условие  за  по‐нататъшния  анализ,  той  прави  езиковедски 

анализ на понятието  суета. Семантиката на думата  се проследява не  само  във 

френския език, но се посочват нейните корени в латинския език от 13 в. Правят 

се паралели с новозаветния гръцки и със старобългарския. Отчитайки, че книга 

Еклисиаст е била настолна за Паскал, докторантът специално разглежда онези 

думи  в  библейския  еврейски  език,  които  се  превеждат  като  суета. 

Филологическият  анализ  му  позволява  да  очертае  полисемантичността  на 

думата, зад която стои многообразието на духовния опит (с. 41).  

Втора глава: Прояви на суетата разглежда многообразното присъствие 

на темата за суетата в „Мислиʺ от Блез Паскал. Нейните проявления се подлагат 

на анализ и се установява връзката им с личния интроспективен опит на автора, 

с  наблюденията му за човека и обществото, с философията на неговото време и 

с  Писанието.  От  особен  интерес  са  наблюденията  на  дисертанта  за  това,  че 

самоунижението на Аз‐а, изпълването с омраза към себе си, не е самоцелно, а 

по  един  парадоксален  начин  насочва  към  любовта  и  спасението.  В 

действителност  тук  Паскал  възпроизвежда  един  класически  подход  на 

католическото богословие в традицията на августинизма, при който трябва да 

се премине през изострено осъзнаване на своята греховност, за да се достигне до 

Бога.  Пътят  към  състраданието,  а  оттам  и  към  милосърдието  и  любовта 

изхожда  от  съзнанието  за  собственото  ни  нищожество,  от  дълбоко  чувство  за 

вина. Само тогава можем да разберем ближния и да изпитаме съчувствие към 
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него, защото той е изложен на същите последствия от греха на прародителите, 

като  нас  самите.  Наистина,  при  Паскал  срещаме  съждения  за  това,  че 

извисявайки собствения си Аз над осъзнатата от него нищета, той автоматично 

се  поставя  в  суетна  позиция  на  превъзходство  спрямо  всеки  друг  Аз.  Обаче 

суетната позиция на превъзходство  спрямо ближния,  заради това,  че  той не е 

успял сам да осъзнае тази истина, не е неговата последна дума, а представлява 

кулминация  в  нравственото  изчерпване  на  Аз‐а,  обладан  от  суетата,  за  да 

достигне  той  до  пълно  омерзение  към  себе  си,  откриващо  пътя  към 

разбирането  на  другия,  към  състраданието  и  любовта.  На  тази  идея  е 

подчинена  католическата  педагогика,  която  формира  изострено  съзнание  за 

вина  за  нашата  греховност,  но  не  самоцелно,  а  за  да  ни  настави  на  пътя,  по 

който  ще  се  достигне  до  преобразяване  на  човешкото  естество  и  ще  бъдат 

окончателно  преодолени  последствията  от  греха.  Ето  защо  Паскал  обявява 

омразата към Аз‐а за добродетел (с. 59). Тя не е отказ от любовта, а е средство в 

търсенето на истинската любов. В този контекст съжденията на докторанта, че у 

Паскал  наблюдаваме  ʺедно  непонятно  и  нелепо  изопачаване  на  основната 

християнска концепция за отношението към себе си и към околнитеʺ (с. 60) са 

верни от православна гледна точка, но като че ли не напълно отчитат духовния 

контекст, в който твори авторът на „Мислиʺ. 

Развивайки  своята  позиция,  по‐нататък  дисертантът  поставя  въпроса, 

дали не следва да се направи разграничение между Аз‐а като такъв и неговата 

тварност,  схващана  като  част  от  природния  порядък  на  ентропията  (с.  61). 

Тогава бунтът на Паскал не е собствено срещу Аз‐а, а срещу природата, срещу 

нейната  крайност.  Тази  постановка  за  някакъв  метафизически  бунт  у  Паскал 

търпи  критика  в  духовния  контекст,  в  който  той  твори.  Според  августинизма 

последствията на грехопадението увреждат човешката природа и самия Аз. Ето 

защо  Аз‐ът  като  такъв,  а  не  неговата  крайност  в  пространството  и  времето, 

придобита заради изпадането му от райското състояние, става носител на греха. 

С изключителна вещина по‐нататък в тази глава дисертантът проследява 

проявленията  на  суетата  в  текста  на  „Мислиʺ  от  Паскал  и  показва,  че  тя  е 
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вездесъща,  но  особено  натрапчиво  е  присъствието  й  в  науката  и  изкуството. 

Като неин основен източник се посочват сетивата и въображението, чрез които 

удоволствието омрачава ума (с. 76). 

Достигайки  до  въпроса  за  предопределението,  дисертантът  откроява 

парадоксалността  на  позицията  на  Паскал.  От  една  страна,  той  пише 

апологетично  съчинение,  наставляващо  на  пътя  на  спасението,  а  от  друга 

приема,  че  то  е  предопределено  за  избрани  и  че  Небесното  Царство  не  е  за 

всекиго  (с. 103). В действителност тук той само повтаря Августиновото учение. 

Интересно  ще  е  да  се  съотнесе  схващането  за  предопределението  у  Паскал  с 

отделните  му  съждения  за  превъзходството  на  неговия  Аз  над  другите.  

Очевидно  в  тези  случаи  той  приема  себе  си  като  богоизбран,  като  един  от 

онези, на които е предопределено да се спасят. Също толкова обаче е очевидно, 

че  той  не  може  да  възприема  себе  си  като  Единствения  избранник.  Това 

потвърждава  казаното  от  нас  по‐горе,  че  суетната  позиция  на  превъзходство 

спрямо ближния, заради това, че единствен Паскал е успял да осъзнае немощта 

на  Аз‐а,  не  е  неговата  последна  дума.  По‐скоро  в  нея  той  намира  още  едно 

основание за омраза към своя Аз, за да преодолее греховността си и да поеме по 

пътя на спасението. Не единствено той, но и не всички, а само онези, на които е 

предопределено, ще могат да извървят този негов път. Ето защо Паскал пише 

своето съчинение, а не затваря мислите си в самия себе си. 

Трета  глава:  Суетата  и  сродните  й  категории  скука  и  развлечение  е 

посветена  на  две  полярни  душевни  състояния,  които  са  в  отношение  на 

динамично  взаимодопълване  (с.  131).  Нещо  повече,  дисертантът  показва,  че  в 

„Мислиʺ  те  придобиван  нов,  по‐дълбок  смисъл  в  семантичния  контекст  на 

суетата. Той анализира причините за развлечението у Паскал и го свързва със 

стремежа към щастие и некритичното приемане (по принципа на икономия на 

мисленето)  на  привидната  пълнота  на живота  в  удоволствието.  Като  страх  от 

истината  то  е и бягство от Бога  (с. 142).   Суетата обаче има не  само негативен 

смисъл. Положителното й значение, на първо място, е там, че тя извисява над 

безразличието на атеизма (с. 159).  
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Четвърта глава: Отвъд суетата завършва и обобщава тезата на дисертанта за 

апологичния  замисъл  на  Блез  Паскал.  Положителното  значение  на  суетата  е 

там,  че  тя  съдържа  в  себе  си  чувството  на  неудовлетвореност,  носталгия  по 

изгубената  хармония  и  пълнота.  Когато  бъде  осъзнато,  че  е  само  привиден 

изход  и  дава  мнимо  усещане  за  пълнота  на  живота,  това  поражда  естествен 

стремеж да се поправи тази ситуация, да се върне изгубеното щастие. По такъв 

начин  се  откриват  хоризонтите  на  Божията  благодат,  любов  и  щастие,  и  се 

намира  упование  в  християнската  вяра.  Съзнанието  за  собствената  несрета 

поражда  любов  към  ближния,  който  споделя  това  човешко  състояние  дошло 

след грехопадението. Тук дисертантът развива темата за сърцето като мистичен 

орган на любовта и за милосърдието (с. 175‐177). 

 Заключението  обобщава  постигнатите  научни  изводи.  Списъкът  с 

използваната  литература  включва  180  заглавия,  от  които  78  на  български  и 

102  на  френски  език.  Добавени  са  и  15  източника  в  интернет  на  латински 

френсйки и български. 

Авторефератът е написан разгърнато и добре представя съдържанието 

на дисертационния труд. Научните приноси са формулирани коректно 

 

4. Публикации 

Към момента на стартиране на процедурата за защита (22.06.2016) докторантът 

има четири статии по темата на дисертацията – и четирите в престижното УИ 

ʺсв. Климент Охридскиʺ. 

 

5. Академични качества на дисертационния труд 

Съгласно сега действащата нормативна база, „доктор“ е образователна и научна 

степен.  

На първо място, ще дам оценка  за  академичната подготовка на  дисертанта.  В 

това отношение работата му без всякакви уговорки е блестяща. Той свободно и 

коректно  работи  с  изворовите  текстове,  правилно  и  последователно  оформя 

цитиранията и препратките към цитираните издания. Не мога да не отбележа 
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също  добрия  стил  на  изложение,  стегнатата  и  експресивна  фраза,  умелото 

избягване на повторенията и клишетата. Като цяло той е овладял безупречно 

академичните техники на писане.  

Що се отнася до моята оценка за научните качества на дисертационния труд, тя 

също  е  отлична.  На  първо  място,  трудът  наистина  е  уникален.  Няма  друго 

подобно цялостно изследване на понятието за суета в „Мислиʺ от Блез Паскал. 

Ценна и добре аргументирана е и тезата на автора за апологетичния замисъл на 

съчинението.  Безусловно  достойнство  на  труда  е  и  неговата 

интердисциплинарност,  включваща  елементи  от  богословие,  философия, 

история, френска и класическа филология. 

Посочените  в  рецензията  спорни  моменти  по  никакъв  начин  не  умаляват 

достойнствата  на  текста,  който  далеч  надхвърля  изискванията  за  един 

дисертационен  труд.  Определено  мога  да  твърдя,  че  той  е  сред  най‐

качествените, разработени в нашия университет. 

Препоръчвам  публикуването  на  дисертацията  след  надлежаща  редакция  и 

коригиране.   

 

Заключение 

Имайки предвид съответствието на дисертационния труд на Вълчан Вълчанов 

на изискванията на Закона за развитие на академичния състав в РБ, на Правилника 

за  условията  и  реда  за  придобиване  на  научни  степени  и  заемане  на  академични 

длъжности  в  СУ,  както  и  спазването  на  всички  процедури  свързани  с 

подготовката на докторанта и придвижването на труда за защита, препоръчвам 

на почитаемото научно жури да му присъди научната степен „доктор”. 

 

София 

31.08.2016 

/ проф. д‐р И. Христов/ 


