
РЕЦЕНЗИЯ 

 

от доц. д-р Любомир Ганчев Тенекеджиев 

на дисертационен труд  на Яна Петрова Стоилова, редовен докторант в 

Катедра "Историческо и систематическо богословие" на 

Богословски факултет при СУ "Св. Климент Охридски", 

на тема: "ЧОВЕКЪТ МЕЖДУ СТРАДАНИЕТО И ПРОСВЕТЛЕНИЕТО 

(Православно-богословски анализ на будистката антропология)", 

за получаване на ОНС "доктор" по научната специалност "Теология" 

в професионално направление 2.4. Религия и теология (История на религиите), 

в научна област 2. Хуманитарни науки 

от научно жури на СУ "Св. Климент Охридски" 

 

Тази рецензия е написана и представена на основание заповед на 

Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ № РД 38-494/30.09.2014 г., както и на 

решение на научното жури по процедурата (протокол №1/03.10.2014 г.). 

 

1. Данни за процедурата 

На първото заседание на журито (03.10.2014 г.) се прецени, че 

процедурата е организирана при спазване на всички законови изисквания. За 

председател единодушно бе избран доц. д-р Любомир Тенекеджиев. След 

проведени разисквания журито определи за рецензенти доц. д-р Любомир 

Тенекеджиев и доц. д-р Иваило Костов. На останалите членове (проф. дфн 

Нина Димитрова, доц. д-р Клара Тонева и доц. д-р Мариян Стоядинов) беше 

възложено да изготвят писмени становища. Срок за предаване на  рецензии и 

становища – 21.11.2014 г., а дата за второ заседание – 22.12.2014 г. Поради 

писмен отказ на доц. д-р Иваило Костов от участие в журито и според 



разпоредбите за провеждане на защита на докторски труд пред 

специализирано жури, написване на рецензия и участие в научното жули беше 

възложено на резервния член от квотата на външните участници – доц. д-р 

Ели Василева-Сярова.  

 

2. Данни за докторанта 

Яна Петрова Стоилова е родена на 28.08.1985 г. От приложените 

документи е видно, че е завършила бакалавърска и магистърска образователно 

- квалификационна степен в Богословски факултет на СУ „Св. Климент 

Охридски“. От 2010 г. е редовен докторант по История на религиите към 

катедра "Историческо и систематическо богословие" на факултета. В процеса 

на писане на предложения труд многократно сме дискутирали и подлагали на 

научен анализ някои нейни основни тези.  

 

3. Данни за дисертацията и авторефератът 

3.1 Представеното за рецензиране научно изследване "ЧОВЕКЪТ 

МЕЖДУ СТРАДАНИЕТО И ПРОСВОТЛЕНИЕТО (Православно-богословски 

анализ на будистката антропология)" съдържа 256 страници. Темата е 

дисертабилна, правилно формулирана и открива пред изследователя широко 

поле за научна изява. Подобна материя не е разработвана да този момент в 

българската богословска литература. Така формулирана, темата поставя 

изследователя пред сериозното предизвикателство, на първо място, да извлече 

характерното за антропологията на различните школи в будистките среди. 

Това би дало възможност да се разглежда тяхното религиозно учение от 

позицията  на една система. За жалост имано тук откривам и най сериозния 

пропуск в дисертацията. Авторът не е успял ясно да маркира пресечните точки 



във възгледите на отделните будистки школи и най-вече, по отношение на 

тяхната антропология.  

Сериозно изпитание за докторанта е и сложността тяхната философска 

система, подчинена на човешката разумност, да бъде съпоставена с 

мистичната същност на християнството, обединяваща по уникален начин 

временното с вечното. За да преодолее тази трудност авторът на изследването 

правилно се е спрял на вече изпитания в православното богословие поглед към 

проблема, отдавайки необходимото на историческия аспект, но поставяйки 

акцент преди всичко върху сравнителния и критическия анализ. 

Използвана е достатъчно и разнообразна литература на различни езици. 

Текстът е четивен и достъпен, а критическият апарат е съобразен със 

съвременните изисквания за научна разработка. Темата е традиционно 

структурирана в увод, три глави, заключение, ползвана литература и кратък 

речник на използваните термини. 

3.2  Авторефератът пресъздава основните моменти от представения 

труд. Маркирани са основните изводи и заключения, като е поставен акцент 

върху основните авторски тези. Като цяло отговоря на изискването за 

написване на автореферат.  

 

4. Научни качества на дисертационния труд 

     Уводът е разработен изцяло според изискванията за научни разработки. В 

него са посочени обекта, предмета и основните параметри на изследването, 

отбелязани са целите и методите, направен е преглед на тематично свързаните 

изследвания до този момент, както в българските, така и в чуждите научни 

среди. Считам, че имено тук трябваше да се маркират и основните проблеми, 

които се пораждат от сравнителния анализ на двете трудно съизмерими 

системи и да се отбележат авторовите идеи за преодоляване на тази трудност. 



     Първа глава в основата си има исторически характер. За да се получи по-

ясна представа за доктрината (доколкото тя изобщо може да бъде разглеждана 

като единна) на будизма, безусловно необходимо е да се направи този 

исторически поглед. Все пак, струва ми се, че в търсене на историческите 

предпоставки за възникването и оформянето на будисткото учение като цяло, 

и в частност на тяхната антропология, акцентът трябваше да бъде поставен 

върху брахманизма, който е идеологическата, културна и историческа почва, 

върху която се заражда, оформя и развива новото учение. В случая тази основа 

в някаква степен е поставена на второстепенно място. Животът, личността и 

делото на Сидхарта Гаутама също трябва да се разгледат в контекста имено на 

тази среда.  

      Втора глава, в голяма степен, поставя началото на същинските 

разсъждения по темата. Тук вече могат да се забележат някои от различията на 

будистката антропология, от хрисиянското учение за човека. В началото се 

разглежда страданието, както и начините за преодоляването му в будистка 

перспектива. Извършен е и адекватен критически анализ на техния възглед. 

Засегнат е и въпросът за медитацията, чрез която, заедно с прозрението, човек 

може да вникне в собствената си изначална природа.  

Авгорът е разгредал доста пордробно и будисткото разбиране за 

състоянието нирвана, което е крайната цел на будиста. Тя е е абсолютно 

състояние и не може да бъде дефинирано, описано и сравнено с нищо друго. 

Разсъжденията на авторът са пречупени изцяло през призмата ва мистичния 

хрисиянски мироглед.  

Отделено е внимание и на разликата между просветление и нирвана. 

Може би имено тук, при доста неясното разбиране на понятието „нирвана“, 

смесващо в някаква степен будистки с други практики, авторът е подходил 



недостатъчно задълбочено, от което произтичат не напълно коректните 

научни изводи. 

       Трета глава е централна в предложения за рецензиране научен труд. В 

нея проличава в най-голяма степен изследователския потенциал на автора. И 

ако в предходните части съществуват някои неточности или неясноти, тук 

трудно могат да бъдат открити такива. Това е главата, в която в най-голяма 

степен се забелязва присъствието на богослова, не само като апологет, но и 

като дълбоко преживяващ християнския мистицизъм. Направен е детайлен 

критичен анализ на будистката антропология в духа на християнското учение 

за човека и са изтъкнати основните разлики. Така е очертано диаметралното 

различие между схващанията на двете културни и религиозни общности, 

дължащи се на различните изходни позиции. Ако в християнството човекът се 

разглежда през призмата на Боговъплъщението, обожението и вечността в 

будистката традиция той се деперсонализира и в крайна сметка губи своята 

вечна ценност. И това е така, защото в християнството не се отрича реалността 

на преходното, за разлика от будистката идеология, където то е единствения 

начин да се продолее смъртта. Освен това авторът задълбочено разглежда 

идеята за кармата и прераждането, която е пълна противоположност на 

християнското разбиране за спасението и възкресението. Аргументирано е 

посочен и правилният път – пътят на Христос, където човекът е поставен в 

перспективата на Боговъплъщението.  

      Като основен недостатък тук може да се отбележи некоректното ползване 

на светоотеческите текстове, което е неприемливо за научно изследване.  

 

      Заключението е написано съгласно изискванията за научна разработка. 

Направени са логическите изводи и обобщените авторки тези.  

 



5. Научни приноси 

      Считам като основен принос на представения за рецензиране труд фактът, 

че тази тема за пръв път е предмет на по мащабно научно изследване в 

българското богословие. Освен това представения научен труд хвърля 

светлина върху една религиозна система, в голяма степен чужда и непозната 

за християнските среди. 

 

5. Публикации 

     Авторът затвърждава положителното впечатление от дисертационния си 

труд и с представените от него научни статии. Тематично те имат отношение 

към основната разработка, като в същото време показват широта на 

интересите в областта на богословието и по конкратно в областта на 

Историята на религиите, като и афинитет, и потенциал за научна работа. 

 

6. Заключение 

        Имайки предвид доброто впечатление от основния труд на докторанта 

озаглавен "ЧОВЕКЪТ МЕЖДУ СТРАДАНИЕТО И ПРОСВОТЛЕНИЕТО 

(Православно-богословски анализ на будистката антропология)" и от 

качествата на приложените публикации, изразявам своята положителна оценка 

за научното му творчество и при успешно проведена защита, ще гласувам с 

„ДА“  за присъждане на Яна Петрова Стоилова на ОНС „доктор“ по 

научната специалност "Теология" в професионално направление 2.4. Религия 

и теология (История на религиите), в научна област 2. Хуманитарни науки. 

 

София                                                    ........................................... 

20.11.2014                                            / доц. д-р Л. Тенекеджиев/ 


