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                                           С Т А Н О В И Щ Е 

         ЗА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД НА ЯНА СТОИЛОВА 

 „ЧОВЕКЪТ МЕЖДУ СТРАДАНИЕТО И ПРОСВЕТЛЕНИЕТО  

 (ПРАВОСЛАВНО-БОГОСЛОВСКИ АНАЛИЗ НА БУДИСТКАТА 

                                        АНТРОПОЛОГИЯ)“ 

          ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН 

                    „ДОКТОР“ ПО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 2.4. –  

                             РЕЛИГИЯ И ТЕОЛОГИЯ (ИСТОРИЯ НА РЕЛИГИИТЕ) 

                              от проф. дфн Нина Димитрова 

 

За член на научното жури съм утвърдена със заповед № РД 38-494/30.09.2014 г. 

на Ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. дин Иван Илчев. 

Докторант Яна Стоилова е представила за оценяване дисертационен труд, чиято 

основна цел е да направи детайлна и внимателна съпоставка между антропологичните 

представи на две световни религии – будизма и християнството, от гледището на 

православното богословие. Именно заявката, че компаративисткият подход е приложен 

от специалните компетенции на богослова, прави тази работа интересна и актуална, 

макар историческият и културологичният метод да са също необходими и на мястото 

си тук.  

Структурата на големия по обема си труд – 256 страници, е стандартна – увод, 

три глави, заключение, приведена литература, кратък речник на използваните термини. 

Очаквано първата част на съчинението се занимава с будизма най-общо – история на 

възникването му, на разпространението му, обяснение на основните му принципи, на 

модификациите му, съвременната му популярност и т. н. Следващата част е посветена 

на основните аннтропологични принципи в будизма и, разбира се, третата – най-

важната част от дисертационния труд, е тази, която, сравнявайки  православната 

антропология с будистките виждания, изпълнява поставените дисертационни задачи и е 

с претенциите за принос в избраната научна област. 

Кратки бележки по всяка от главите – първата глава е написана с професионална 

вещина, макар и прекалено подробно според мен, но явно такова е предпочитанието на 

докторантката. Когато в началните страници става въпрос за популяризацията на 

будизма (както в световен план, така и в национален контекст), е посочено съчинението 

на Николай Лоски „Християнството и будизмът“ като датиращо от 2005 г. – поради 

това, че е включено в тематичен сборник от тази година. Подразбирам, че става дума за 
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някаква техническа грешка (извинима), но пък недоразумение у мен предизвиква 

коментарът на Яна Стоилова, че „съчинението се отличава с изключително точни 

богословски анализи във всеки аспект“ (с. 12). Философът-персоналист Николай Лоски 

застъпва един специфичен вариант на „учението за превъплъщението“, недопустим за 

православното богословие. Бих препоръчала на Яна Стоилова да се запознае с излезлия 

през 1935 г. в Париж сборник със статии на руски философи и богослови – 

„Преселването на душите. Проблемът за безсмъртието в окултизма и християнството“ 

(„Переселение душ. Проблема бессмертия в оккультизме и христианстве“) – той би бил 

твърде полезен за нейното изследване. Имам предвид това, че в историческия очерк на 

Семьон Франк е направен важен паралел между будисткото и християнското гледище 

за смъртта; текстът на Николай Бердяев е посветен на аналогична на дисертационната 

тема: „Учението за превъплъщението и проблемът за човека“, а статиите на 

богословите Сергий Булгаков, Георгий Флоровски и Василий Зенковски без съмнение 

биха ù свършили чудесна работа. 

Втората глава, обсъждаща специално поставяния от будизма акцент върху 

страданието, както и предложените начини за преодоляването му, е също добре и 

внимателно обмислена и написана. Още тук ясно се откроява контрастът между 

будизма и християнството – още в тази втора глава е започнат паралелът, който е 

сърцевината на дисертационния труд. Изводите са солидно аргументирани, текстът – 

добре подреден и ясно, разбираемо изложен. 

Третата част е озаглавена „Пътят на Буда или Пътят на Христос“ и представлява 

внимателно – аспект по аспект, проследяване и изтъкване на същностните разлики в 

най-общо светогледно отношение, както и специално в антропологичен план. За да 

докаже, че „Пътят на Буда и Пътят на Христос са разделени от бездна, над която не 

може да бъде прокаран мост“ (с. 157), докторантката е съпоставила множество възлови 

и за двете концепции положения. Изобщо, прави впечатление, че Яна Стоилова не 

претупва нещата и тази детайлност в нейното изследване тук несъмнено е негово 

достойнство. Твърденията звучат убедително, а за да имат и по-широка публика, би 

могло да се помисли и за последващо отпечатване на труда. 

Изводите в последната част – ясно формулирани, също са основателни и 

подплатени. Бих искала да обърна обаче внимание на една фраза, която ми се струва 

недоразумение – на с. 220 се казва, че „учението на Буда е не само дръзко, но е и в 

разрез с основните християнски постулати“. Дръзко в какъв смисъл – будизмът не е 

възникнал като умишлена алтернатива на християнството, понеже е исторически много 
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по-ранен от него и в такъв случай е неразбираемо как дръзва да го конкурира или 

оспорва. Но това все пак е дребна работа. По-важен за коментиране ми изглежда петият 

извод, който гласи: „опитът за въвеждане на идеите на будизма в теологията на 

християнството води до конфронтация с основните ù постулати“ (с. 221). Вярно, но 

защо конкретно не са посочени такива опити – от страна на богослови (или религиозни 

философи, или близки до тях други хуманитарни мислители) – нали целта на подобен 

труд е и превенцията срещу такива опити; разкриването на теоретичната им 

несъстоятелност? Не става дума за „популярния будизъм“, донасян от New age вълната 

(този „сатанизъм за интелигенцията“, по израза на дякон Антон Кураев), а за 

същинската практика – от страна на учени – на лансиране на будистки моменти в 

християнската/православната теология. Посочването на образци от тази практика би 

допринесло за онагледяването на научно-приложните приноси на дисертационния труд. 

Няколко думи и за другите представени документи. Дисертацията е 

предшествана от достатъчно на брой научни текстове, публикувани в значими издания 

– тематични сборници и списание „Богословска мисъл“. Приложен е и автореферат, 

който адекватно описва дисертацията. В края му са формулирани основните научни 

приноси на труда, обособени като два. По отношение на втория не мога да взема 

отношение, тъй като не съм специалист. От любезно изпратения ми от колегите от 

Богословския факултет протокол на заседанието, на което се е състояла вътрешната 

защита на Яна Стоилова, виждам, че доц. Иван Христов е направил много уместна 

забележка относно формулировката му. Такава е и бележката му за първия, с която съм 

изцяло съгласна. Явно Яна Стоилова не прави изключение от правилото, че 

определянето на приносните моменти е „препъни-камъкът“ на докторантите.  

След като прочетох и другите критични бележки, направени на вътрешната 

защита, разбирам, че Яна Стоилова се е съобразила с повечето от тях, променила и 

редактирала е текста, обогатила е литературата с емблематични изследвания от 

българската традиция. В резултат се е получил сериозен труд на актуална тематика, за 

чието авторство Яна Петрова Стоилова заслужава да ù бъде присъдена научната и 

образователна степен „доктор по богословие“, и аз апелирам към уважаемото научно 

жури да ù я даде. 

 

14. 10. 2014                                                             Подпис:    

 


