
РЕЦЕНЗИЯ 

от доц. д‐р Иван Василев Христов 

на дисертацията на Богдана Паскалева Паскалева, докторант редовна форма на 

обучение в Катедра по теория и история на литературата,  

Факултет по славянски филологии към СУ ʺСв. Климент Охридскиʺ на тема:  

ОБРАЗ, ПОДОБИЕ И СИМВОЛ ПРИ НИКОЛАЙ КУЗАНСКИ 

за  придобиване  на ОНС  „доктор“  по  научната  специалност  „Филология“  в 

професионално  направление  2.1.  Филология  (Теория  и  история  на 

литературата – Теория на литературата)“, научна област 2. „Хуманитарни 

науки“ от научно жури на СУ „Св. Климент Охридски“. 

 

1. Данни за процедурата 

Настоящата  процедура  е  открита  по  предложение  на  ФС  на  Факултета  по 

славянски филологии  (Протокол  2/24.02.2015  г.)  със  заповед  на  Ректора  на СУ 

„Св. Климент Охридски“ RD 38‐148/06.03.2015 г. 

На  първото  си  заседание  (16.03.2015  г.)  научното  жури  установи,  че 

процедурата  е  организирана  при  спазване  на  всички  законови  изисквания. 

След  проведени  разисквания,  за  председател  беше  избран  доц.  д‐р  Иван 

Христов, а за рецензенти проф. дфн Лидия Денкова и доц. д‐р Иван Христов. На 

останалите членове е възложено да изготвят писмени становища. Като срок за 

предаване  на  рецензии  и  становища  е  определен  20.05.2015  г.,  а  като  дата  за 

второ заседание – 22.06.2012 г. Всички срокове са спазени. 

 

2. Данни за докторанта 

Богдана Паскалева Паскалева е  родена  на  12.03.1986  г.  Средно  образование 

получава в НГДЕК „Константин Кирил Философ” през 2005 г., след което през 

2009 г. придобива бакалавърска степен по специалност Българска филология в 

СУ „Св. Климент Охридски“, а през 2010 г. придобива и магистърска степен по 

литературознание.  След  успешно  издържан  конкурс,  на  1.02.2012  г.  Богдана 

Паскалева е  зачислена за редовен докторант в Катедрата по теория и история 
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на  литературата.  В  пряка  връзка  с  нейната  работа  върху  дисертацията  са 

специализациите,  осъществени  през  периода  2013‐2014  г.  в  Университетите  в 

Трир и Флоренция, в Института за Николай Кузански в Трир, както и работата 

ѝ в ръкописния архив на Николай Кузански в Бернкастел‐Кюс. 

За  високата  теоретична  и  езикова  компетентност  на  Богдана Паскалева  имам 

лични  впечатления  от  участието  ѝ  в  семинара  на  университетския Център  за 

изучаване  на  патристичното  и  византийски  духовно  наследство,  където  тя 

участва в четенето на 200  глави  за богословието от Максим Изповедник,  а  в  тази 

връзка  и  на  извадки  от  Метафизика  от  Аристотел,  Платонова  теология  от 

Прокъл, Анонимния коментар върху „Парменид”, Диалектика от Йоан Дамаскин 

и др. 

Биографичните  данни  на  докторантката  свидетелстват  за  нейната 

целенесоченост и посветеност, и създават едно основателно очакване за високи 

изследователски резултати.  

 

3. Данни за дисертацията и автореферата 

Представеното за рецензиране научно изследване „ОБРАЗ, ПОДОБИЕ И СИМВОЛ ПРИ 

НИКОЛАЙ КУЗАНСКИ”  съдържа  общо  388  стандартни  печатни  страници.  То  се 

състои  от  увод,  четири  глави  и  заключение.  Научният  апарат  включва 

библиография,  и  631  бележки  под  линия.  В  увода  дисертантът  представя 

своите  мотиви  за  избора  на  темата  –  предизвикателствата,  които  повдига 

понятието  за  литературен  образ  и  необходимостта  подходът  към  него  да 

съчетае теоретичното и историческото изследване. В този контекст са и нейните 

занимания с Николай Кузански като ключов автор, принадлежащ към епохата, 

в която литературата с присъщите ѝ изразни средства все още се обособява от 

богословието  и  философията.  По  такъв  начин  дисертационното  изследване  е 

посветено на генезиса на понятието за образ, и макар да е изключително богато 

на  исторически  данни  и  анализи  на  конкретни  текстове,  има  подчертан 

теоретичен  смисъл.  То  дори  задава  параметрите  на  една  бъдеща  теория  на 

образа. При това дисертантката е трябвало да потърси решение на въпроса за 
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спецификата  на  неговото  функциониране  в  текстовете  от  този  период  и  в 

модерността,  която  не  позволява  да  се  говори  за  постъпателно  историческо 

развитие.  Ясното  разграничаване  на  вербалния  образ  в  предмодерното  и  на 

литературния  образ  в  модерността  позволява  да  се  маркира  по‐ясно 

спецификата на последния и да се очертавят принципните въпроси пред една 

предстояща теория на образа.  

Първа  глава:  Образ  и  символ.  Исторически  и  теоретични  перспективи 

разглежда  единството  на  образа  и  символа  във  взаимодействието  на 

набелязаните  историческа  и  теоретична  перспективи  на  изследване.  Най‐

напред се предлага един обзор на употребата на образа и схващанията за него у 

Аристотел  и  Платон.  Този  обзор  не  представлява  независимо  историческо 

изследване,  а  лежи  в  рамките  на  възприетата  теоретична  перспектива. 

Последната  получава  по‐разгърнат  израз  в  следващия  раздел,  разглеждащ 

рефлексиите  върху  подобието  и  символичната  структура  на  предмодерния 

универсум у М. Фуко, Дж. Агамбен и Р.  Барт,  които  са  с  ключово  значение  за 

проблематиката на образа и символа. Спецификата на символичното (по Барт) 

се  свързва  с  вертикална  релация  между  означаващо  и  означаемо,  която  по 

необходимост  имплицира  момент  на  аналогия  (с.  40‐42).  Тази  постановка 

получава  историческа  интерпретация  в  прегледа  на  Аристотеловото  учение. 

Неговото схващане за образ се тълкува по текстове от „Категории”, „За душата” 

и „Метафизика”.   От една страна,   въз основа на Cat. 1a1‐6 и De an. 412b18‐23  се 

отбелязва,  че отношението на подобие между образа и образеца е отношение 

на унивокалност (омонимия). В този случай се отчита невъзможността образът 

да  има  същото  определение  като  образеца,  така  че  подобието  им  е  само 

номинално.  От  друга  страна  в De  an.  412b7  се  отбелязва  и  една  втора,  както  я 

формулира авторът „по‐скоро физическа” интерпретация на образа, при която 

последният  се  свързва  с  ейдоса  (формата)  на  образеца.  Това  вече  въвежда 

отношение  на  онтологическа  аналогия  между  тях,  отвеждаща  далеч  отвъд 

номиналното  подобие  в  посока  към  еквивокалността  (синонимията).  Именно 

този  втори  аспект  на  Аристотеловото  учение  ще  има  водеща  роля  през 
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Средните векове. В дисертацията се прави преглед на употребата на образа при 

Платон и се отбелязва ролята на неговите късноантични последователи, които я 

анализират    с  помощта  на  аристотелови  понятия.  Отбелязва  се  връзката  на 

Николай  Кузански  по  този  пункт  с  неоплатонизма  на  Прокъл  и  Псевдо‐

Дионисий Ареопагит. Преди обаче да пристъпи към по‐конкретно разглеждане 

на схващанията на Кузанеца, дисертантката допълва теоретичното разглеждане 

с  анализ  на  романтическото  противопоставяне  на  символа  и  алегорията  и 

неговото  преодоляване  през  20  в.  Това  ще  ѝ  позволи  да  възприеме  едно  по‐

динамично и многостранно схващане за многообразието на изразните форми. 

Задълбочава  се  също  представянето  на  аналогията  и  нейния  онтологичен 

смисъл. В тази връзка е формулиран проблемът за приложимостта на символа 

към сферата на мистичното. Това не е възможно в перспективата на томистката 

аналогия на битието, понеже според Тома (както е и според Алберт Велики) тя 

е  налице  при  символа,  основаващ  се  на  омонимията,  която  се  ограничава  до 

подобието,  докато  при  мистичното  е  налице  отношение  на  синонимия. 

Решение  на  този  проблем Николай  Кузански  намира  в  учението  на  Прокъл, 

където подобието е в термините на каузалността. Така във финала на тази глава, 

въз основа на  съчиненията „За ученото незнание“ и „За предположенията“  се 

разглежда  неговият  символичен  и  трансумптивен  метод,  който  включва 

символа  в  отношението  на  аналогия  между  Твореца  и  творението  и 

същевременно се съхранява незримостта и непознаваемостта на Бога. 

Втора  глава:  Образ  и  подобие.  Перспективите  на  средновековната 

философия  е  посветена  специално  на  схващанията  за  образа  през  Средните 

векове  и  Ренесанса.  Дисертацията  откроява  различните  аспекти  на  тези 

схващания и ги свързва с екзегезата на Писанието. Библейското свидетелство за 

Сина като образ Божий определят, от една страна, тринитарното измерение на 

проблема  (Кол. 1:12‐22). От друга  страна,  то насочва към човека като образ на 

Бога  (Бит.  1:26),  и  това  е  указание  за  антропологическото  измерение  на 

проблема.  Оттук  дисертацията  преминава  към  преглед  на  католическото 

учение изразено от Тома Аквински в „Сума на теологията“  – 35‐ти въпрос от I‐
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вата  част  върху  първия  проблем и  93‐ти  от  същата  част  върху  втория.  В  тази 

връзка  е  представено  отношението  на  Августин  за  отношението  на  образ, 

подобие и равенство, оказало силно влияние върху Николай Кузански. На свой 

ред  се  разглежда и  схващанията  на  един  друг източник на Тома – Иларий от 

Поатие,  от  когото  Кузанецът  възприема  понятието  за  „живия  образ”,  но  го 

отнася  към  антопологичното  измерение  на  темата.  За  по‐голяма  пълнота 

прегледът  на  средновековните  източници  съпоставя  учението  на  Тома 

Аквински  и  Бонавентура  и  откроява  две  линии  на  дефиниране  на  подобието 

като  основа  за  образа. Първата  допуска  в  него  степенуване,  като  допълва  към 

подобието  уточненията  на  аристотеловата  теория  за  синонимията  и 

омонимията и го интегрира със   интерпретацията на Бертолд от Моосбург на 

Прокловите „Първооснови на богословието“. Втората го разглежда вече не като 

основа, а в християнски смисъл като по‐късна и по‐висша степен на образа. В този 

случай  аристотеловото  учение  за  категориите  се  допълва  с  т.нар.  учение  за 

трансценденталиите, представляващо средновековна интерпретация на финала 

на  „Втора  аналитика”  от  Аристотел.  Това  внася  разграничение  между 

категориалното разглеждане на подобието като качество и трансценденталното 

му  разглеждане  като  единно.  Напълно  в  духа  на  своето  учение  Тома  свързва 

богоуподобяването  с  усилията  на  разума,  но  за  да  избегне  нежелателните 

изводи  от  това,  ги  ограничава  с  практическото  му  приложение,  свеждайки 

християнската  любов  до  практическия  разум.  Различно  е  тълкуването  на 

Бонавентура, който разглежда отношението образ–подобие изцяло в полето на 

категориите и включва в тълкуването на образа понятието за красота. 

Трета глава: Образът символ и познанието е посветена вече не на схващането 

на Николай Кузански за образа в контекста неговите антични и средновековни 

източници,  а  на функционирането на образите  в  конкретни  текстове  като „За 

берила“ и „За ученото незнание“. Правилно се акцентира върху  зримостта на 

образа,  която може  да  има  различи  степени  –  сетивна  и  интелектуална.  Като 

инструмент в прехода между тях е посочен берилът. Благодарение на него става 

зрим за окото на ума незримият Творец в акта на едно едновременно сгръщане 
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и разгръщане. При това дисертацията възприема анализа  на К. Айндорфер за 

мистическото  у  Николай  Кузански  като  висше  интелектуално  познание, 

достижимо  за  окото  на  ума  с  помощта  на  символи  и  енигми. Историческото 

разглеждане  в  тази  глава  се разширява още  с практиката на изобразителното 

изкуство от XV в., символната функция в което се осъществява благодарение на 

присъствието на прозрачното и на парергоналните елементи, които са обвързани 

с  различни  видове  камък,  скъпоценни  камъни  и  прозрачни  предмети. 

Разглежда се също присъствието на непрозрачното – каменни стени, готически 

каменни декорации и рамки, изцяло или отчасти затворени прозорци и врати, 

гризелът  на  север  и  „фалшивите“  (нарисувани)  мраморни  плоскости. 

Прозрачното и  непрозрачното функционират  едновременно  с  активната роля 

на  първото,  за  да  отключат мистичното  видение  на  ума.  Дисертацията  прави 

аналогия между тези практики и учението на Николай Кузански. Въз основа на 

съчинението „За ума” се дава конкретно тълкуване на мистическото зрение като 

протичащо в интелекта. Изхождайки от анализа на М. де Серто, дисертацията 

прави  аналогия  и  с  лъжицата  на  обикновения  човек  като  инструмент  на 

мистическо  съзерцание.  С  това  получава  завършеност  тълкуването  за 

трансформативността на образа и неговото  анагогично  значение  в посока към 

висшето съзерцание. 

Четвърта  глава: Предмодерна теория на  зрението анализира източниците 

на учението на Николай Кузански за основните фактори в трансформативната 

функция  на  образа  –  светлината  и  прозрачното.  Тя  разглежда  оптическите 

теории през Късната античност и Средните векове,  като условно  ги  групира в 

две  направления  –  това  на  Аристотел,  и  неговите  арабски  коментари  от 

Авицена и Авероес, Алхазен,  („Оптика“),  а  също  това на Платон,  Халкидий и 

Августин.  Трансумптивната  роля  на  образа  преминава  през  обичайните 

зрителни  елементи,  фиксирани  в  името,  за  да  продължи  през  преноса  на 

имената в сферата на незримото. Така от физични факти за окото и зрителния 

процес се оказваме издигнати до равнището на интелектуалното съзерцание.  

Заключението  обобщава  постигнатите  научни  изводи  и  илюстрира  тяхната 
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приложимост  към литературната практика  от  времето  на Николай Кузански. 

Списъкът  с  използваната  литература  включва  279  заглавия,  от  които  57 

изворови  текста:  от  тях  34  на  латински,  5  на  гръцки  и  още  18  в  превод  на 

съвременните  езици.  Критичната  литература  обхваща  222  заглавия,  от  които 

127 на немски език, 32 на английски, 29 на италиански и 34 на български език. 

Авторефератът  е  написан  разгърнато  и  заедно  с  това  добре  обобщава 

съдържанието  на  дисертационния  труд.  Научните  приноси  са  формулирани 

коректно 

 

4. Публикации 

Към  момента  на  стартиране  на  процедурата  за  защита  (31.01.2015) 

докторантката  има  три  статии  по  темата  на  дисертацията.  Извън  тях  тя  е 

публикувала още четири статии, четири рецензии и отзиви, а също дванадесет 

превода  от  латински,  италиански,  английски  и  немски.  Наред  с  тази 

впечатляваща  публикационна  активност  трябва  да  се  отбележи  нейното 

участие в четири международни конференции. 

 

5. Академични качества на дисертационния труд 

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

степен. Това ми позволява тук да разделя рецензията си на две. 

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

това  отношение  работата  ѝ  без  всякакви  уговорки  е  блестяща.  Тя  свободно  и 

коректно  работи  с  латинските  извори,  правилно  и  последователно  оформя 

цитиранията и препратките към класическите издания. Не мога да не отбележа 

също  добрия  стил  на  изложение,  стегнатата  и  експресивна  фраза,  умелото 

избягване  на  повторенията  и  клишетата.  Като  цяло  тя  владее  безупречно 

академичните  техники на писане и  това  е  важна предпоставка  за  бъдещите ѝ 

самостоятелни  изследвания.  Ако  някъде  се  създава  впечатление  за  тежест  в 

изложението, тя се дължи на сложността на предмета и тънките дистинкции в 

употребата на понятията. 
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Що  се  отнася  до моята  оценка  за  научните  качества  на  дисертационния  труд, 

тук  макар  и  с  малки  уговорки  тя  също  е  отлична.  Най‐напред  ще  кажа  за 

силните  му  страни.  На  първо  място,  той  наистина  е  уникален.  Няма  друго 

подобно  изследване  на  понятието  за  образ  у  Николай  Кузански.  Отсъства  и 

толкова  обстойно  изучаване  на  схващанията  за  прозрачното  в  този  контекст. 

Безусловно  достойнство  на  труда  е  също  неговата  интердисциплинарност. 

Последната е мотивирана от добрия усет за историчност, насочващ автора към 

включване на предмодерните теории в един по‐широк, а не само литературен 

контекст. Предмодерното тълкуване на образа е неотделимо от метафизиката и 

християнската философия. Той е анагогично средство в и чрез което се извършва  

трансцендирането  на  ума  от  зримото и  тварното  към невидимото и  нетварно 

начало на съществуващото. 

Разбира се, като всеки дисертационен труд и този показва отделни пропуски и 

слабости.  Ще  посоча  три  от  тях:  (1.)  налице  е  една  не  напълно  доизживяна 

нагласа  включването  ни  в  контекста  на  европейските  изследвания  да  се 

потвърждава  с  обстойното  им  възпроизвеждане  в  текста;  (2.)  авторът 

некритично  възприема  някои  съвременни  тълкувания  за  интелектуалната 

природа  на  мистичния  опит  у  Николай  Кузански  и  изобщо  в  западното 

Средновековие.  Във  връзка  с  това,  макар  темата  на  дисертацията  да  не 

предполага  съпоставяне  с  псевдо‐дионисиевата  традиция  на  Изток, 

спецификата на  учението на Николай Кузански щеше да  се очертае по‐добре 

при едно макар бегло и противопоставяне с  учението за Божествените енергии 

и за синергията на човека и Бога; 3. разглеждането на берила и диаманта не се 

съотнася  с  аналогичната  употреба  на  кристалите  и  скъпоценните  камъни  в 

средния платонизъм и неоплатонизма. 

Критика 

1. Многогодишната  ни  изолация  от  европейските  изследвания  и 

ограниченият  достъп  до  съответните  публикации  формира  у  нас 

нагласата  не  просто  да  включим  своите  търсения  в  контекста  на 

достигнатото там, а колкото се може по‐подробно да информираме за 
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достигнатото  на  Запад.  В  ред  случаи  това  схващане  за  ученост,  която 

трябва  да  се  разпростре  върху  всичко  казано  и  акуратно  да  го 

възпроизведе,  води  до  потискане  на  иновативността  за  сметка  на 

преповтарянето.  Последното  не  се  е  случило  в  дисертацията  на 

Богдана  Паскалева,  но  тя  само  ще  спечели  ако  бъде  ограничено 

представянето  на  чуждите  тези  там,  където  е  достатъчно  тяхното 

формулиране и препратка към съответното изследване. Често срещан 

недостатък  на  дисертационните  съчинения  у  нас  е  внасянето  в 

окончателния  текст  на  реферативни  елементи,  които  се  отнасят  към 

„кухнята” на изследването. 

2. Дисертацията  възприема  тълкуванията  на  К.  Айндорфер  за 

интелектуалната природа на мистичния опит у Николай Кузански. Това 

не се съгласува добре с прокрадващите се на отделни места съждения за 

благодатта в съзерцанието, правеща възможно единението с Бога (с. 313‐

314).  Отсъства  анализ  за  ограниченото  схващане  на  благодатта  като 

откриваща  се  изключително  във  формите  на  сътвореното  чрез 

естественото  съзерцание.  Във  връзка  с  това,  макар  темата  на 

дисертацията  наистина  да  не  предполага  съпоставяне  с  псевдо‐

дионисиевата традиция на Изток, спецификата на учението на Николай 

Кузански  щеше  да  се  открои  по‐добре,  ако  в  изследователския 

инструментариум присъстваше понятието за синергия в контекста на по‐

широкото  учение  за  Божествените  енергии.  На  възражението,  че  едно 

подобно  изследване  лежи  изцяло  в  латинската  традиция,  към  която 

принадлежи  учението  на  Николай  Кузански  ще  отговоря,  че 

възможността  за  отстранен  поглед  е  достойнство,  а  не  недостатък  и  че 

включването ни в контекста на европейската наука не предполага отказ от 

нашата културна и религиозна идентичност. 

3. Последното ми възражение е свързано с игнорирането на теургията. Този 

своеобразен  религиозно‐философски  култ,  формиран  в  средния 

платонизъм и развит в неоплатонизма съдържа сходна на разглежданата 
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у Николай Кузански мистическа употреба на кристалите и скъпоценните 

камъни.  Теургията  не  е  непозната  за  псевдо‐дионисиевата  традиция  на 

Изток  и  на  Запад,  и  е  сред  източниците  на  магическите  и  мистични 

представи през Ренесанса. 

 

Посочвайки  тези  недостатъци,  по  никакъв  начин  не  умалявам  безспорните 

достойнства  на  текста,  който  далеч  надхвърля  изискванията  за  един 

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

качествените,  разработени  в  нашия  университет.  Критиката  ми  трябва  да  се 

схваща по‐скоро като насока за бъдещите изследвания на Богдана Паскалева. 

Горещо бих препоръчал публикуването на дисертацията, но не веднага, а след 

като  малко  отлежи  и  се  ползват  възможностите  на  пост‐докторантските 

специализации, за да получи тя надлежаща редакция и развитие.   

 

Заключение 

Имайки  предвид  пълното  съответствие  на  дисертационния  труд  на  Богдана 

Паскалева Паскалева  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  ѝ  присъди  научната  степен 

„доктор”. 

 

София 

20.05.2015 
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