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Дисертацията цели да предизвика по-задълбочени изследвания на 

будистката духовност, излизащи извън рамките на общопопулярните и 

достъпни курсове за интересуващите се от будизма. Чрез труда си Яна 

Стоилова дава достоен отговор на опитите, които се правят през 

последните десетилетия в България да се наложат будистките идеи за 

съществуването на карма и прераждане чрез християнска терминология. 

Това е осъществено чрез умело съчетаване на историографския анализ, 

сравнителната аналогия и интерпретативния подход. Изложеният 

материал е основан на анализ и реконструиране на водещите идейно-

теоретични модели на будистката духовност спрямо позицията на 

„догматичния” критицизъм. За да остане в сферата на научната 

обективност, моделът на интерпретация следва херменевтичния прочит 

на текстовете на будисткия канон, които се отнасят към изследвания 

период. 

Чрез сериозен историографски анализ на разработките на 

будолозите от трите школи – английско-германската, френско-

белгийската и руската, и библиографски преглед на родните публикации 

Яна Стоилова показва, че интересът към тази източна религия в световен 
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мащаб е значим, докато в България изследванията са твърде оскъдни и 

има осезателна необходимост от научни трудове, посветени на 

будистката антропология и изследвани през призмата на християнството. 

Този аргумент по категоричен начин предопределя и актуалността 

на предлаганата дисертация с нейния обект на изследване – човекът 

между страданието и просветлението, и предмета на изследването – 

появата на будизма като религия и учението й за спасението на човека. 

По този начин Яна Стоилова постига изследване в дълбочина на 

будисткото учение за спасението на човека и го пречупва през призмата 

на християнството.  

Съпоставянето на основните верови постановки на будизма и 

християнството, анализът на будистката и християнската антропология и 

представянето на есхатологичните идеи водят по естествен начин до 

отговора на основния въпрос, който дисертантката задава в своя труд, а 

той е – какво е истина?  

Може ли да се приеме истината на Буда, че всичко е илюзия, че ние 

не съществуваме като личности, че след смъртта не ни чака нищо друго, 

освен унищожение?  

Яна Стоилова по убедителен начин доказва, че въпреки наличните 

на пръв поглед прилики между будизма и християнството, те са коренно 

различни. Всяка от тях предлага цялостна светогледна представа за 

съществуващото и определя основните ценности, които трябва да 

ръководят начина на живот, поведение и дейност на хората. Всяка 

насочва учението си към спасението, като посочва не само източника на 

злото в света, но и предлага път, начин на живот и съществуване, който 

ще спаси човека. Яна Стоилова обаче се вглежда в дълбочина при 

разкриване на същността на двете религии и разкрива двете 

алтернативни вселени, предлагани от християнството и будизма – тази на 

любовта и тази на знанието. Пътят на любовта минава от страданието 
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към просветлението и води до вечен живот в Царството Божие, а пътят на 

знанието започва от страданието към „просветлението”, но води до 

пълното угасване на живота, до нирвана.  

Дисертантката с основание аргументира подхода си, изтъквайки 

необходимостта от премахване на недоразуменията, които възникват при 

запознаването със същността на будизма, който нерядко е описван като 

песимистичен, а в някои от направленията си –  недостъпен и дори 

езотеричен.  

Нейната работа е отражение на разбиранията й, че в нашето 

мултикултурно време е от особена важност правилното осъзнаване на 

вярванията на другите, за да се поддържа така необходимото 

разбирателство между отделните общности. Това свое убеждение Яна 

Стоилова е демонстрирала и през целия процес на обучението си в 

рамките на поверената ми дисциплина. 

Дисертационният труд показва отлична богословска компетентност, 

точен изказ и богата библиографска осведоменост. Безспорно 

достойнство е умението на Яна Стоилова да се въздържа от краен изказ 

и императивни квалификации, което говори за искрената й вяра, съчетана 

с откритост и търпимост спрямо другостта. 

Като имам предвид актуалността на разглежданата проблематика, 

новаторството при изследването на будистката антропология в 

българското православно богословие и личните си впечатления като 

научен ръководител на Яна Стоилова през целия период на 

докторантурата й, заявявам положителната си оценка на нейния 

дисертационен труд. 
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