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Представената за рецензиране дисертация в обем от 145 страници включва 

увод, четири глави, заключение и библиография. Веднага трябва да кажа, че това е 

първа у нас разработка, фокусирана върху корейския будизъм, което само по себе 

си я прави иновационна и приносна. В дисертацията се проследява 

разпространението и развитието на будисткото учение в Корея от ІV до ХІV век, 

тоест анализира се цялостната история на корейския будизъм от навлизането му в 

страната до края на Корьоската династия (1392 г.), когато будизмът все още се 

почита като официална религия на страната. 

Казано другояче, дисертацията изследва будистката религиозно-

философската традиция на Корейския полуостров в контекста на местните верски 

традиции и в условията на цялостната мисловна традиция в Източна Азия. В този 

смисъл напълно актуални са въпросите, свързани с такива понятия като Буда-

природа и изначално просветление, които нарочно се дискутират в представения за 

обсъждане текст. 

Бих искал да отбележа специално, че с написването на тази дисертация „се 

написва”, така да се каже, „втората глава” от изследванията върху 

източноазиатската религиозно-философска традиция, които през последните 

години се провеждат успешно във Философския факултет на СУ „Св. Климент 

Охридски” под научното ръководство на проф. д-р Иван Камбуров1.  

Дисертацията на Иван Спиров придобива още по-голяма актуалност днес, 

тъй като през 1995 г. в СУ „Св. Климент Охридски” е открита специалност 

                                                 
1 Тук имам предвид успешно защитената преди няколко години „малка” докторска дисертация на 
Десислава Дамянова върху китайския даоизъм. 



„Кореистика”, в учебния план на която корейският будизъм заема важно място. Не 

на последно място в изброяването на навременните достойнства на този 

дисертационен труд трябва да се спомене отчитането от страна на дисертанта на 

традиционния характер на корейската култура през посочения период, чийто 

основен белег е религиозно-философско-културен синкретизъм. 

Авторът на дисертацията избира правилен времеви обхват на своя научен 

дискурс, тоест, както казах в самото начало, цялата история на корейския будизъм 

в неговата най-активна фаза. Тук трябва да добавя, че и след установяването на 

Чосонска династия в Корея през въпросната 1392 г., когато будизмът губи своя 

официален и държавен статут, неговото влияние върху корейското общество е 

значително. Бих искал да разбера, как се моделира корейският будизъм през 

периода на Чосонската династия с оглед неговото философско развитие. Това е 

първият ми въпрос към г-н Иван Спиров. 

Като цяло, тази дисертацията представлява историографско и историко-

философско изследване, което е оправдано предвид нейната пионерска мисия у 

нас. Избраният модел на интерпретация следва херменевтичния прочит на 

будистките текстове на корейски мислители през посочения период, което според 

мен също е напълно оправдано. 

В центъра на аналитичната работа на дисертанта са няколко съчинения на 

такива корейски учени като Уонхьо (617-686), Чинул (1158-1210), Чон Доджон 

(1342-1398) и Кихуа (1376-1433). Тези съчинения се използват в превод на 

английски, а не на корейски език 2 : трактата на Уонхьо „ Десет подхода в 

разрешаването на доктринални спорове” , първите две глави от неговия коментар 

към „ Махапраджняпарамитасутра” , съчиненията на Чинул „ Откровен разговор 

за истинния Ум”  и „ Тайни на култивирането на ума” , трактата на Чон Доджон 

„ Свод от критики срещу будизма”  и трактата на Кихуа „ Изложение на 

правилното”.  

                                                 
2 Все пак трябва да отбележа, че Иван Спиров положи усилия да навлезе в корейския език, като за 
целта посещаваше курса по корейски в Центъра по кореистика на СУ „Св. Климент Охридски”, а 
това е похвално. 



Към изворовата книжнина трябва да добавя и многобройната критическа 

литература – монографии и статии на водещи учени в областта на будологията, 

корейски и западни, с които авторът на дисертацията внимателно се е запознал. 

Освен поставената цел да проследи развитието на корейския будизъм в 

периода ІV-ХІV век, дисертантът анализира и развоя на някои базови идеи и 

понятия на корейската будистка мисъл, представена в съчиненията на споменатите 

учени: сред анализираните понятия са „ Буда-природа”, „ единен/истинен Ум”,  

„ татхагата-гарбха” , а също така свързаната с тях концепция за „ изначалното 

(вроденото) просветление”. 

В рамките на своя дисертационен труд Иван Спиров успешно решава 

няколко задачи: преди всичко той анализира и обосновава мястото на корейския 

будизъм в цялостната религиозно-философска традиция на Корейския полуостров 

и в рамките на будистката мисъл в Източна Азия; като използва западния научен 

философски инструментариум, той се опитва да дефинира някои от ключовите за 

корейската будистка традиция понятия на базата на изследваните текстове. 

В дисертацията се поставят и няколко твърде амбициозни задачи, като 

например, обосноваване на необходимостта от нов подход в историко-

философския анализ на предмета на изследването; структуриране и аргументация 

на нова периодизация на развитието на корейския будизъм; допълване и 

конкретизиране на съществуващите класификации на специфичните 

характеристики на корейската будистка мисъл през посочения период и т.н., чието 

решение според мен не може да бъде намерено в рамките на този текст поради, 

първо, все още недостатъчно добро познаване на цялостната традиция на 

корейския будизъм; второ, поради работа с преводи само на отделни произведения 

на корейски будистки мислители вместо с по-широк кръг от оригинални текстове; 

трето, поради неустановен контакт с представители на съответните школи в 

корейския будизъм днес3. 

В Увода дисертантът успешно се справя с необходимостта да направи 

няколко важни уговорки относително обекта и предмета на своето изследване, а 

също така обговаря неговата цел и задачи. Тук се търси и отговор на абсолютно 

                                                 
3 Впрочем, списък от тези „не-та” може да бъде продължен. 



задължителен в такива случаи въпрос: какво определяме като философия в рамките 

на корейската будистка традиция. А аз бих добавил – в рамките на будизма 

въобще? Похвално е, че дисертантът демонстрира и успешен културологичен 

подход в решаването на този проблем, като посочва съществените разлики между 

източноазиатската и европейската култура. Приемам неговата аргументация, че в 

условията на източноазиатското мисловно развитие приемането от нас на Запад 

понятие „философия” се дели на различни феномени, такива като логика, 

епистемология, онтология и/или метафизика, етика, естетика и т.н. Иван Спиров е 

прав, като твърди че в източноазиатските будистки школи, в това число и в 

корейския будизъм Сон, всички понятия функционират единствено в перспектива 

на съзерцателните будистки практики и будистко просветление. 

Дисертантът внимателно анализира и наличните критични изследвания по 

въпроса, правени от западни и корейски учени. Бих искал да подчертае, че текстът 

на дисертацията ми дава основание да оценя високо точността и прецизността на 

Иван Спиров. 

В първата глава авторът анализира както процеса на инкултуриране на 

будизма на Корейския полуостров, така и сложните интеркултурни корейско-

китайски взаимодействия през онзи период. Справедливо се отбелязва сблъсъкът 

между индийския и китайския будистки подходи в Корея, които принципно се 

случват почти във всички околокитайски култури, приемащи будизъм4. Така той 

подчертава, че „в процеса на инкултуриране на будизма в Китай, поради нуждата 

да се намери баланс между антиесенциалисткия (будистки) и натуралисткия 

(традиционно китайски) тип мислене, на преден план се издигат такива основни 

понятия като татхагата-гарбха и Буда-природа и се заговаря за изначално 

заложеното у човека просветление (бън-дзюе) (стр. 34). Дисертантът съвсем точно 

отбелязва, че в началния етап от развитието на корейския будизъм тези идващи от 

Китай нови идеи все още не са напълно избистрени, но се превръщат в базисна 

предпоставка за синтеза на Уонхьо, който през VІІ в. се опитва да хармонизира 

противоречията между различните форми на интерпретация на будисткото учение. 

                                                 
4 Такъв сблъсък  например е имал място и в Тибет – тук имам предвид прочутия философски дебат 
между Камалашила и Хъшан. 



Втората глава от рецензираната дисертация представлява опит да се 

анализира развитието на будизма в Корея по време на династията Обединена Шила 

и първата половина от управлението на династията Корьо. Важно място тук заема 

изследването на китайското влияние върху корейския будизъм по време на 

управлението на китайската династия Тан, а също така рецепцията в Корея на 

китайската будистка школа Чан (кор. Сон). Съвсем точно Иван Спиров отбелязва, 

че под китайско влияние корейският будизъм се разделя на два основни клона – 

т.нар. доктринален (Кьо), и медитативен (Сон), представени от многобройни 

школи. Това разделяне във философски план поражда дебати, чиято същност може 

да бъде сведена до възможността за „внезапното” и „постепенното просветление”. 

Естествено е, че представителите на двете направления изхождат от различни 

интерпретации на една от основните будистки концепции, анализирани в тази 

дисертация, а именно за „Буда-природата”. 

През ХІ-ХІІ в. корейските будисти започват да търсят пътища към 

премахване на противоречията между Сон и Кьо и за постигане на някаква форма 

на синтез между двете направления, в което дисертантът вижда, според мен, 

напълно основателно, онази черта на корейската будистка мисъл, която води 

началото си от Уонхьо – стремеж към хармонизиране на различните позиции и 

постигане на един интегрален будизъм (тон-пулкьо). Именно така действа и 

известният будистки реформатор Поджо Чинул, който оказва силно въздействие 

върху по-нататъшното развитие на будизма на територията на Корейския 

полуостров. Дисертантът стига до извода, че тъкмо по време на Чинул 

философията на Сон в Корея достига своята теоретична зрялост. 

В третата глава се анализират събитията, случили се през втората половина 

от управлението на династията Корьо, които довеждат до криза в корейския 

будизъм. Тук става дума за спорове между будистки и неоконфуциански 

мислители, които прерастват в открит сблъсък. Тук е мястото да задам втори 

въпрос на дисертанта: имало ли е според него някакви общи теоретични основания 

в будизма и неоконфуцианството споровете да не прераснат в сблъсък? 

Знаем, че в крайна сметка будизмът престава да бъде официална религия в 

Корея, но пък и знаем за известния будистки мислител Кихуа, който успява да даде 



достоен отговор на своите идеологически опоненти и наред с това да постигне 

своеобразен философски синтез посредством обобщаване на основните будистки 

концепции в сферата на онтологията, етиката и социалната философия. 

Дисертантът заключава, че посредством споровете между будистки и 

неоконфуцианци като основна форма на духовно-теоретична дейност през онзи 

период в Корея се реализира сблъсъкът между два фундаментално различни типа 

отношение към света и човека, към природното и социалното битие. 

Четвъртата глава успешно описва характерните особености на корейската 

будистка философия и анализира нейното място в източноазиатската мисловна 

традиция. Тук се извеждат основните черти на корейската будистка философия и 

нейното място в религиозно-философската традиция на Корейския полуостров и в 

цяла Източна Азия. Важно внимание се отделя на съзерцателната практика и 

процеса на актуализация на просветлението в контекста на живата традиция Сон, 

демонстрира се как резултатите от изследването могат да бъдат използвани в 

съвременния дебат в будологията относно понятията „Буда-природа”  и 

„ татхагата-гарбха”.   

В заключението се дава отговор на въпроса, поставен в началото на тази 

дисертация: възможно ли е, на базата на извършения анализ, да се определи 

будистката мисъл в Корея като философия? Според мен, дисертантът стига до 

правилния извод, че докато старата западна метафизика се опитва да проникне в 

структурата на битието и да достигне до последния му фундамент, корейските 

будисти се фокусират върху изследването на природата на човешкия ум, нейните 

функции и актуализирането на нейния потенциал в практическа сфера. Както пише 

дисертантът, това ни дава основание да говорим за екзистенциална и 

психологически ориентирана философия в рамките на корейската будистка 

традиция. В заключението се съдържат и кратки, но точни характеристики на 

основните концептуални постижения за четиримата разгледани корейски будистки 

мислители. 

Към направения анализ на дисертационния труд на Иван Спиров трябва да 

добавя и това, че авторефератът е направен по подобаващ начин, че резултати от 

неговото изследване са апробирани два пъти – в Центъра по кореистика на СУ и 



във Философския факултет на СУ, че дисертантът има две публикации по темата на 

дисертацията в сп. „Философия” и в сборника Корейско-български политически 

форум, издаден през 2011 г. Освен това трябва да кажа, че предстои да излезе още 

една статия на дисертанта в най-скоро време и отново в Центъра по кореистика. 

Приветствам неговата ангажираност с каузата на българската кореистика, 

адмирирам неговата точност, аналитичност и отвореност към знанието за Изтока. 

Всичко това ми дава основание да помоля уважаемите членове на научното 

жури да присъдят на г-н Иван Борисов Спиров образователната и научна степен 

„доктор”. 

 

 

София, 26 май 2012 г. 

 

 

 

Проф. дфн Александър Федотов 


