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                                        С Т А Н О В И Щ Е 

         ЗА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД НА ИВАН СПИРОВ 

           „РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКАТА ТРАДИЦИЯ НА 

    КОРЕЙСКИЯ ПОЛУОСТРОВ (БУДИЗМЪТ В ПЕРИОДА ІV – ХІV ВЕК)” 

          ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН 

      „ДОКТОР” ПО СПЕЦИАЛНОСТ „ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА” 

                           от проф. дфн Нина Димитрова 

 

На вниманието ни е новаторско изследване на тематика, която  

благодарение и на този текст навлиза в българското интелектуално 

пространство. Цитираната литература достатъчно красноречиво показва това – 

от нея едва 13 заглавия са на кирилица (още по-малко са тези специално от 

областта на кореистиката); останалите са на английски език. Дисертацията 

представлява успешен опит да се отчлени внимателно спецификата на корейския 

будизъм в сравнение с другите (и далеч по-разпространени) варианти на 

будизма, както и с даоизма и конфуцианството. Проследен е значителен период 

от историята на корейската мисловна традиция, като отделните етапи в нея – 

чието обособяване е дело на дисертанта, съставляват съдържанието на първите 

три глави. Анализът е уверено проведен, изводите са обосновани и 

недвусмислени, професионалната подготвеност на автора е несъмнена – такива 

са първите впечатления от прочита на представената дисертация. 

Отлично впечатление прави още уводът на изследването, който е написан 

според изискванията на конкретния жанр – за ясно поставени теза, цели, 

конкретни задачи, метод и пр. на изследването, но освен това той е и достатъчно 

пространен, за да очертае в детайли и непознатия историко-социален и културен 

контекст. Много важен е въпросът, поставен още в тази въвеждаща част – какво 

именно ние бихме припознали като философия, за да можем да налагаме 

собствената си интелектуална матрица върху изследвания духовен феномен. 

Авторът анонсира един херменевтичен подход, който вероятно е неговият избор 

на философстване изобщо, но за който смята, че ще е най-подходящ като 

подстъп и към корейския будизъм. И в тази връзка на с. 13 е отбелязано, че „… е 
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трудно да се търси философска система в корейския будизъм, която да отговаря 

на критериите за систематичност от немския класицизъм”. Но ние отдавна не 

сме принудени да правим това – да съпоставяме толкова чуждо на западната 

менталност явление, търсейки неговия аналог с немската класика, след като 

екзистенциалната алтернатива на същата тази класика успешно я е съпътствала и 

по време на най-големия ù разцвет. Следователно, успоредяването на двата типа 

антиесенциалистки традиции – западния екзистенциализъм и будизма, в 

частност корейския, би било напълно коректно, предвид съвременната ситуация 

на философски плурализъм. 

Глава първа е посветена на процеса на инкултуриране на будизма на 

корейския полуостров. Накратко е представена автохтонната корейска култура 

до срещата ù с китаизирания будизъм, като последният феномен основателно е в 

центъра на вниманието на автора, доколкото тук става дума за съчетание между 

две противоположно насочени мисловни линии – между антиесенциализма на 

класическия индийски будизъм и есенциализма на китайската традиция като 

цяло. Обяснението за осъществената адаптация дисертантът намира в 

гъвкавостта и приспособимостта на будизма като светоглед, като акцентът е 

поставен върху ролята на неговите съзерцателни практики в търсения процес. 

Следващата стъпка в изследването е проникването на така трансформирания 

будизъм в пределите на корейския полуостров, което авторът се е постарал да 

представи в детайли, ползвайки всички достъпни източници за това. И, разбира 

се, с оглед на характера на дисертацията, основното внимание е насочено към 

философските аспекти на новите форми на будизъм – към усилията за 

хармонизиране и синтезиране на наличните будистки концепции (изявявайки 

привидността на противоречията между тях) от страна на Уонхьо. Анализът е 

прецизен и убедителен. 

Глави втора и трета се занимават с по-нататъшната корейска съдба на 

будизма – с неговия разцвет и с неговата криза. Дисертантът обвързва 

настъпилата теоретична зрялост на корейските философски будистки концепции 

с общата им нагласа за синтез, за примиряване на различията, за обединяването 

им като варианти на единното учение. Настъпилият в края на изследвания 
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период (ще припомня, че този модел на периодизация, който намираме в 

изследването, е предложен от дисертанта) упадък, криза в корейския будизъм е в 

резултат от надмощието (вследствие на промяна в политическата картина на 

полуострова) на така различното в светогледно отношение неоконфуцианство. 

Победата на последното е представена като съдбоносна за последвалата 

религиозна картина на изследвания регион. 

Четвъртата глава е в известен смисъл обобщаваща, тя се фокусира върху 

спецификите на корейската будистка философия от целия десетвековен период, 

както и върху ситуираността ù в източноазиатската мисловна традиция като 

цяло. Това е най-философската част на изследването и тя цялата определено е 

успех за дисертанта. 

Авторефератът е изготвен грижливо и отразява адекватно направеното 

изследване. Изцяло съм съгласна по отношение на определените като приносни 

за дисертацията моменти. В автореферата са формулирани и няколко резултата 

от проучването, част от които спокойно биха могли да бъдат причислени към 

неговите приноси.  

В заключение – като автор на първото у нас изследване на философията на 

корейския будизъм, Иван Борисов Спиров се справя отлично и аз убедено 

предлагам на научното жури да му даде исканата научна и образователна степен 

„доктор”. 
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