
 

 

 

 

 

                                                              С Т А Н О В И Щ Е 

                              

                                 за дисертационния текст на Севделина Йорданова Николова 
                                 на тема „Архетипове и диалектика в съчиненията за религията на Карл 

                                 Густав Юнг“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор 

                                 по философия“, от доц. д-р  Здравко В. Попов, преподавател във 
                                 Философски Факултет на СУ “Св. Климент Охридски“ 

 

 

 

 

 

          Похвално е, че Севделина Николова е избрала за предмет на своето дисертационно 

проучване теорията за архетиповете на Карл Густав Юнг, и специално темата за 
интепретацията на Юнг на религиозния опит и догматичните му форми в християнството.  

Въпреки значителния брой преводи на български език на съчинения на Юнг и включването 

им в образователния процес по хуманитарни науки, не се забелязват сериозни български 

изследвания върху неговото творчество и влиянието му върху световната култура. 
Изследователското усилие на Севделина Николова заслужава подкрепа  дори само заради 

ангажимента й с тълкуването на най-провокативните и контроверсни /от гледна точка на 
научна и теологична рецепция/ постановки на Юнг за християнството като вяра и църква. 
Дисертантката се стреми заедно с това да ни разкрие и технологията на функциониране на 
архетиповете, а именно диалектиката на съзнавано и несъзнавано, на лично и колективно 

несъзнавано, на обективиране и иманентизиране на субективното и т.н. Методът, който 

Севделина следва и сама заявява в Увода си /стр.5/ е философско-исторически, включващ 

като помощни изследователски инструменти, според мен много удачно, сравнението и 

биографията. 
          Дисертантката Николова е фокусирала своето научно внимание върху тези съчинения 
на Юнг, които третират именно религиозната проблематика / и то предимно християнската /, 
но “държи под око“ цялостното творчество на Юнг, когато религиозното по необходимост 
препраща към клиничната психология и психиатрия, изкуството, политиката, окултизма или 

метафизиката. 
          Отправната точка на анализа на кандидат-докторантката е постановката на Юнг за 
религиозната вяра едновременно като преживяване на нуминозното и като pistis – 

убеждение, доверие, съ-знание. Авторката добре илюстрира движението на мисленето на 
Юнг при изясняване на човешкия верови опит от емпирични наблюдения и констатации до 

трансцендентални обобщения и твърдения. Добре е разкрита вътрешната драма на учения 
Юнг и християнина Юнг, не допускаща ясна различимост между псхическия образ на Бог и 

трансцендентния статус на Бог. Юнг като учен твърди, че намира образа на Бог в душата и че 
няма и не може да търси Бог извън душата. Единствената реална очевидност, която за Юнг е 
научната достоверност, е присъствието на образа на Бог в душевните дълбини /стр. 15/. До 

голяма степен за тази вътрешна напрегнатост на Юнг по този въпрос /има ли Бог независимо 

от нас битие?/ влияние имат и острите спорове, които той е водил със свои колеги – например 

със Зигмунд Фройд, който го обвинява в окултизъм /т.е. в ненаучност/, или с Оскар Пфистер, 

който го обвинява в хегелианство /т.е. в метафизичност/. 
          За мен беше удовлетворение да видя в текста на дисертацията разкриването на 
същностното влияние на Рудолф Ото върху Карл Густав Юнг. Творческият хоризонт и 



понятийния инструментариум на Юнговите изследвания  на религията наистина са базирани 

на теорията на Рудолф Ото за нуминозния опит на сакралното. 

          Много добре са осмислени в дисертацията биографичните факти от живота на Юнг – 

калвинистките семейни обстоятелства или политическата нацистка среда, но най-вече – 

собствените размисли на Юнг върху своите сънища, бълнувания и видения. Всичко това е 
обвързано с теоретичните възгледи на Юнг за религиозните архетипове и символи. Коректно 

е направена разликата  между възгледа на Фройд за религиозната вяра като индивидуална 

невроза или инфантилна структура , проекция на едиповия комплекс или фантазна версия на 
образа на бащата; и възгледа на Юнг за религията като проекция на колективното 

безсъзнателно, като универсална архаична и културна структура. 
          Севделина добре представя разбирането си за архетип и за основните архетипове на 
колективното безсъзнателно. Правилно е подчертана водещата роля на архетипа на 
Цялостната Личност / das Selbst, Self, Самость, Себесност//вж. стр. 38 и сл./. 

          Значимо е тълкуването на авторката на анализа на Юнг на онтологическото 

доказателство на Анселм от Кентърбъри и отхвърлянето му от Юнг като нетеоретично. 

Според Юнг, “между intelectus  и  res съществува също и anima и това esse in anima 

/съществуването в душата/ обезмисля цялата онтологическа аргументация“ /стр. 51/. В тази 

част дисертантския анализ би могъл да добие известна “принадена стойност“ ако беше 
включен и един разбор през Юнг на онтологическото доказателство за съществуването на 
Бога у Рене Декарт, което излъчва подобни дефекти, както това и на Анселм. 

          В Глава 4 авторката разкрива евристичните тези на Юнг за църквата и догмата като 

институционализация и легитимация на колективното безсъзнателно, както и съответно, 

положителните и отрицателните страни на католицизма и протестантството. За мен тази 

глава от текста на дисертацията е най-силната част от изследването на Севделина Николова. 
Тук архетипа на Цялостната Личност, разбран като съгласувана тоталност, като единство на 
съзнателно и несъзнавано, и образните форми на богочовека Исус Христос се срещат и 

обвързват в органична връзка /стр. 66 и сл./ Тук е интерпретацията на Юнговото разбиране за 
злото и християнската догма за Триединството – може би най-скандалните за каноническото 

ухо и око постановки на Юнг. Но според дисертантката, именно при търсене на онтологията 
на злото К.Г. Юнг става истински философ /стр. 75/. 

          Юнг търси в антиномията на Христос и Антихриста решението на проблема за злото. 

Той не приема доводите на Св. Августин за липсата на онтологическа легитимност на злото. 

Такива доводи не се потвърждават психологически. “Психологическият опит показва, че на 
всяко нещо, което наричаме “добро“  е  противопоставено нещо “зло“, което е не по-малко 

субстанциално“ /стр.76/. За Юнг, както правилно отбелязва Севделина, всички 

противоположности са от Бога, затова човекът трябва да поеме бремето им да ги притежава. 
Човекът е антиномичен защото Бог е антиномичен. Бог се инкарнира в човека и човекът 
се изпълва с божествения конфликт, което обяснява за дисертантката феномена на 
страданието. Избирайки Бог, човек трябва да има сили да го понесе, иначе ще бъде смазан от 
него /случаят Йов/. Интересен момент от тази глава е и прозрението на Юнг за четвърти 

“женски“, “тъмен“ елемент в триединния “мъжки“ “светъл“ божествен образ. Когато на 1 

ноември 1950 г. Папа Пий ХII провъзгласява за догма Успението на Дева Мария, Троицата 
става Четворица и верифицира за Юнг архетипа на Цялостността на психологическо ниво. 

          Напълно приемам тезата на г-жа Николова, че гностицизмът се превръща за Юнг във 
фундамента за неговата теоретична платформа. Референциите, които тя открива при Юнг към 

Плотин, Филон, Ориген, Прокъл са добра илюстрация на тезата. В този план на разглеждане 
изглежда обвиненията в гностицизъм на Мартин Бубер към Юнг са справедливи. 

Поздравявам дисертантката за включването в анализа си на “Червената книга“(Liber Novus) 

на Юнг като се има впредвид, че тя е публикувана за първи път през  2009 г. и все още няма 
български превод. 

          Не останах убеден обаче от необходимостта да се разглежда в дисертацията връзката 
между Карл Густав Юнг и движението New Age. Изглежда подведена от книгата на Дейвид 



Трейси “Юнг и Ню Ейдж“, Севделина Николова отделя цяла глава за да представи тази 

връзка. Но анализа й не ме убеждава, че съществуват значими и съдържателни отношения 
мужду тях. Дори самата тя вижда много повече разминавания отколкото общи черти между 

философията на Юнг и философията на Ню Ейдж. За мен Юнг не е вдъхновител на Ню Ейдж, 

има само някои повърхностни прилики. Представителите на движението (Фъргюсън, Капра, 
Лили, Хъксли, Кастанеда, Маклейн и др.) черпят своето вдъхновение от други източници. За 
сметка на това влиянието на Юнг върху големите изследователи на религиите Карл Керени и 

Мирча Елиаде е голямо и истинско. Мисля, че едно сравнение между Юнг и богомилството 

(съответно катарството и хусизма), както и между Юнг и антропософията и окултизма на 
Рудолф Щайнер, би донесло на изследването много по-смислови резултати, отколкото 

сравнението между Юнг и Ню Ейдж. 

         Бих искал да задам и един въпрос на дисертантката Николова. Тъй като в цялостното 

творчество на Карл Густав Юнг изключително важно понятие е понятието “символ“, и тъй 

като то се употребява и в дисертацията, но стои някак си  неопределено, въпросът ми е “що е 
символ според Юнг?“ 

          Приемам отбелязаните приноси в дисертацията, но смятам, че могат да бъдат по-

прецизно дефинирани. 

           Убеден в положителните страни на изследването, предлагам на членовете на научното 

жури да присъдят на Севделина Йорданова Николова за дисертационния й труд “Архетипове 
и диалектика в съчиненията за религията на Карл Густав Юнг“ образователната и научна 
степен “доктор по философия“. 

 

 

 

          23 юни 2013 г.                                                        Доц. Д-р Здравко Попов 
           

           

           

           

           

           


