
РЕЦЕНЗИЯ 

 

от 

Гл. ас. д-р Десислава Дамянова 

 

за дипломната работа на Ивелина Иванова  

 

НА ТЕМА: СПЕЦИФИКА НА КИТАЙСКАТА КУЛТУРА В ЧАН (禪) 

БУДИЗМА 

 
Предоставената ми за рецензиране дипломна работа се състои от 44 

стандартни страници текст, в т.ч. Увод, три глави, Заключение и Библиография от 9 

заглавия на кирилица. 

В Увода са зададени най-общите насоки на изследването в светлината на 

съвременните историко-философски анализи по темата. Посочват се 

концептуалните предпоставки, които правят възможен актуалния синтез между 

индийското направление „дхяна” и далекоизточните култури, с техните 

специфични духовни практики. Застъпва се тезата за жизнеността на чан-будизма, 

който променя коренно манталитета на възприелите го народи (Китай, Корея, 

Япония, Виетнам и Тайланд). Целите и задачите на работата са формулирани 

прецизно, макар и малко непоследователно. Все пак става ясна основната цел – 

проследимостта на чан-будистката традиция в китайската история (с.3). 

 Първата глава, която представлява същинската част на разработката (с обем 

от 30 страници), започва с кратко експозе на раннодаоистката философия, която е 

един от предшествениците на направлението чан в Китай. Представена е 

текстологична справка за първоизточниците на този тип мисловност – съответните 

индийски сутри (кодифициращи текстове) и мисионери-разпространители на 

будизма в Китай. На с. 5 е казано, че „конструирането на будистката традиция 

далеч не е само онази плоскост, върху която единствено можем да си представим 

образа на Буда, а е онази матрица, свързваща и обединяваща ученията на всички 

двадесет и осем индийски патриарси, следващи учението и предаването на 

Дхармата”. Някои от популярните древноизточни понятия, като дхарма, са 

въведени без семантичен анализ – нещо, което е направено в работата, но чак към 

края. Малко ме смущава, че на места цитатите надделяват значително над 



собствените разсъждения на Ивелина (напр. те преобладават на с. 6, 7, 8 и 9). Това 

не е прецедент, а широко разпространена практика при съставяне на курсови и 

дипломни работи напоследък и затова си позволявам да обърна внимание на 

проблема. Държа да отбележа, че стойността на работата не е „девалвирана” от 

това пространно цитиране, но бих се радвала да видя малко повече позицията на 

авторката спрямо източниците, на които се позовава.  

В 1.1. се разглеждат изворите на знанието в чан – индийският 

първоприемник на Буда, Махакашяпа, и хронологичната линия на неговите 27 

последователи - наследници на ‘робата и купичката’, бележещи приемствеността 

при предаването на Учението. В 1.2. се проследява пътят на навлизане на будизма в 

Китай и възникването на чан, като на с.13 се дава етимологичен анализ на 

понятията „дхяна” – „чан” – „дзен”. Обръща се специално внимание на будистката 

медитативна практика, позволяваща „дълбокото вслушване във вътрешната ни 

природа” (с.14). В 1.3. се разказва за т.нар. Първи патриарх на чан (двадесет и осми 

по индийската приемствена връзка) – Бодхидхарма, както и неговите преки 

китайски последователи. Цитира се основополагащият текст „Предаването на 

светилника (на дхарма)”, както и други текстове от антологията „Дзен майстори. 

Китай”. Приносната част в тази глава е типологизацията на чан като смесица от 

даоизъм и будизъм, разбиран и реализиран в чисто китайски вариант (с.24). В 1.4. 

се прави анализ на основните категории (доколкото можем да говорим за такива) в 

чан-будисткото учение на Бодхидхарма и се разглежда съдържателно „Кратък 

трактат за четирите практики”.  

Втората глава е само от три страници и се занимава с една знаменита 

личност в китайската, и въобще в будистката, духовна култура - Шестият патриарх 

на чан-школата, както и с историята на транслиране на „Великото учение за 

Дхармата” (с. 33-36). 

Третата глава изследва влиянието на чан в източната мисловна култура и се 

позовава предимно на фундаменталния труд на Хаджиме Накамура, „Мисловните 

пътища на източните народи”, и по-специално – на „Китайския начин на мислене”, 

в превод на проф. С. Герджиков. Правят се обобщения за различните ментални 

модели и изразни средства и отвъд границите на Китай – преносът на чан-будизма 



първоначално във Виетнам и Корея, а по-късно и към Япония. Тази глава завършва 

с кратка история на превръщането на чан в дзен и изложение на „формата на 

японския ум” (по едноименния авторски текст на проф. Герджиков). 

Заключението е добре структурирано и освен рекапитулация на основните 

източни специфики, пътища на мисълта и характеристики на чан-будизма (главно 

неговият трансформативен потенциал), се цитира изречение, което според 

авторката синтезира „цялата същност и концепция на Чан, съществуващи от 

хилядолетия насам”: „…тези, които търсят истинската дхарма, не трябва да 

разчитат на Буда”. (с.42) Изводът е, че са възможни много описания на будизма и 

още повече твърдения относно чан, но само цитираното по-горе остава константно 

във времето. 

Въпросът ми към Ивелина Иванова е ако може да разясни доктрината за 

т.нар. „внезапно просветление” в чан и да го съпостави с традиционния будистки 

възглед за сансара и нирвана, за да се откроят още по-ярко особеностите на 

китайския будизъм. 

Като цяло темата е детайлно разработена, със значителна степен на 

актуалност, задълбочено вникване в съдържанието на чан-будистките текстове и 

сравнително добро познаване на вторичната литература на български език. 

Теоретичната подготовка на дипломантката проличава при формулирането на 

основните положения и компетентното изложение, показващи старание и 

грамотност (пунктуационните грешки са редки, липсват технически и правописни 

такива; да се обърне внимание на не/пълния член). Въз основа на високата степен 

на дискурсивна компетентност, показаните аналитични способности и добро 

владеене на материята, предлагам на уважаемата комисия по защита на дипломната 

работа да постави отлична оценка на Ивелина Иванова. 

 

 

23.06.2017 г.,     гл.ас. д-р Д. Дамянова 

София 


