
РЕЦЕНЗИЯ 

от проф. дфн Валентин Канавров 

на дисертацията на Иван Борисов Спиров, 

редовен докторант в Катедра „История на философията”, 

Философски факултет, СУ „Св. Кл. Охридски” 

на тема: „Религиозно-философската традиция на корейския полуостров 

(будизмът в периода IV - XIV век)”  

за получаване на ОНС „доктор” 

по научната специалност „История на философията” 

в професионалното направление 2. 3. „Философия” 

от научно жури на СУ „Св. Кл. Охридски” 

 

Иван Спиров завършва философия с бакалавърска степен в СУ през 1999 г. 

През 2006-07 г. прави магистратура „Философия и култура на Изтока” във 

Философския факултет на СУ, която завършва с отличен успех. През 2009 печели 

редовна докторантура по научната специалност „История на философията (източна 

философия)”. В рамките на докторантурата през 2010-2011 г. завършва 

едногодишен курс по корейски език в Центъра за източни езици и култури на СУ. 

Вътрешната защита на дисертационния труд се състои на 19.03.2012 г. на катедрен 

съвет на катедра „История на философията”. Единодушното решение на катедрата 

е за откриване на процедура по защита. 

Дисертацията е в обем от 157 стр., вкл. библиография на български, руски и 

английски език, която съдържа 90 изворови и коментарни източника. Дисертацията 

е придружена от автореферат и съпътстващи документи. Авторефератът в обем от 

28 стр. стриктно следва структурата на дисертацията и напълно възпроизвежда 

нейното съдържание. В автореферата коректно са отразени приносните моменти на 

разработката, обобщени са резултатите на изследването и са концептуализирани 

тезите за защита. Съпътстващите документи са пълни в претенцията на закона и 

другите нормативни документи, които уреждат процедурата. Спиров има 2 

публикации по темата на дисертацията (2010 и 2011 г.). 



Съдържателната част на рецензията ще започна с херменевтично очертаване 

на позицията, полето и хоризонта на рецензиране: позицията е Европейската 

континентална философия в нейните класически и некласически критически 

концептуализации; полето, върху което се осъществява рецензентската рефлексия, 

са основни идеи и типологеми на будистка мисъл в Корея в интерпретацията на 

докторанта; хоризонтът е екзистенциалното осмисляне на тези идеи и типологеми в 

качеството им на практически постулати. Акцентирането върху тази трикратна у-

словност е от съществено значение по отношение на езиковата феноменологизация 

и, разбира се, във връзка с коректността на процедурата. 

Първоначалната основна задача на дисертацията е демаркирането на 

корейския будизъм от китайския и японския. Спиров определя за главна цел на 

своя труд разглеждането на развитието на корейския будизъм в периода IV - XIV 

век (с. 11), като в тази връзка ясно дефинира в 5 пункта задачите на дисертацията 

(с. 12). Този последователен, систематичен и добре премислен подход задава и една 

от основните иновации на изследването: преинтерпретиране на периодизацията на 

корейския будизъм от традиционно династични формати към школски и 

теоретични формати. Спиров очертава три водещи центъра на синтезно обединение 

на корейския будизъм. Те са свързани с ученията на Уонхьо, Чинул и Кихуа. 

Въпреки това – вероятно за по-добро историческо реципиране на идеите и 

практиките на корейския будизъм – дисертантът изгражда четирите глави на 

дисертацията според хронологически (исторически) признак (с. 16 сл.). Веднага 

следва да се добави, че още в първа глава акцентът пада върху осмислянето на 

„пулкьо” (корейската дума за будизъм) чрез анализа на всепроникващата Реалност. 

Оттам възниква понятието „тон-пулкьо”, чрез което мислителят Уонхьо търси 

синтезната цялостност на всепроникващата реалност независимо от споровете и 

противоречията на нивото на съществуващото. Този преди всичко теоретичен 

подход пронизва цялата дисертация, въпреки че тя е външно структурирана в 

хронологичен порядък. 

Спиров ясно подчертава, че изследването на водещите понятия на корейския 

будизъм: „Буда-природа”, „Единен (истинен) ум”, „ изначално просветление” и др. 

не може да става от позицията на (характерната за европейската философия) 



теоретико-догматична систематичност, а единствено в контекста на съзерцателните 

практики и будисткото просветление (бодхи). Ето защо търсенето на 

метафизическа или спекулативна същностност би затворило подходите към 

релевантно разбиране на корейската будистка мисловност. Дисертантът 

самоопределя по аналогичен път своето изследване като по-близо до европейския 

постмодерн, респ. до постметафизическата и постесенциалистката парадигмалност, 

като се концентрира върху фактите на реалността в тяхната умствена природа, 

респ. в екзистенциална, психологическа и прагматистка перспектива. Според него 

това е характерният белег на източноазиатските будистки школи Чан, Дзен и Сон. 

Той специфицира една особена херменевтична предструктура на изследването (с. 

13), която изважда на преден план онтологичния приоритет на Ума (съзнанието), 

но единствено в практическо (антиметафизическо) отношение. Този ход също 

показва сериозно теоретично отношение към тематиката – по един характерно 

европейски начин да се търси път към адекватното разбиране на корейския 

будизъм отвъд досадното преповтаряне на термини и подражателното позоваване 

на практики. 

Първата глава на дисертацията е посветена на процеса на инкултуриране на 

будизма на корейския полуостров. Направено е прегледно проследяване на 

трансформацията на светогледните и религиозните представи в Корея, като – 

според заявената методология – в центъра е поставено изследването на първия 

значим философски синтез на будистката мисъл в Корея: учението на Уонхьо. 

Доколкото будизмът навлиза в Корея редом с конфуцианството и даоизма 

(последният прониква дори малко по-късно), той не среща значими духовни пречки 

от утвърдено школско естество. По-скоро въпросът е за осмислянето на самото 

учение в неговите индийски корени и китайска натурализация. Като анализира 

съчинението на Уонхьо „Десет подхода за разрешаването на доктринални спорове” 

Спиров изследва съгласуването на концепцията за пустотата с доктрината за 

универсалната Буда-природа в учението на корейския мислител. Акцентът е върху 

опитното преживяване, което търси преодоляване на противоречията и постигане 

на хармонизиране на привидно противоположните концепции (с. 55). В това се 

изразява една от основните черти на корейския будизъм, която по различни начини 



присъства и в по-късните му форми. Същественото философско постижение на 

Уонхьо според дисертанта е хармонизирането на будистките учения и постигането 

на тяхната цялостност не по субординативен ред, а чрез отдаване на 

всепроникващата реалност (с. 64-65). 

Втората глава представя разцвета на корейския будизъм в школата Сон, респ. 

в синтеза на Чинул. Дисертантът подчертава систематичността на неговата 

философия, в центъра на която стои „истинният Ум”, или „Буда-природата”. Това е 

просветлената същност на Ума, която се феноменологизира в своите функции по 

практически начин. Спиров отново набляга на антиметафизическата 

характерология на Ума, като изяснява неговата трансцендентност отвъд причините 

и следствията, съществуващото и несъществуващото, възникващото и изчезващото 

и дори отвъд битието. Умът няма персоналистичен характер, но в своята 

трансцендентност е иманентна природа и универсална същност на всичко 

съществуващо (с. 70, 75, 92 сл. и др.). В този пункт дисертантът вижда една от най-

високите концептуализации на корейския будизъм, която е релевантна на най-

добрите философски образци на будизма в Индия и Китай. Постигането на 

немислене, респ. безмисловност е медитационна практика, която има далечни 

аналози в европейската философия, но като цяло й е напълно чужда. Чинул 

осъществява в своята школа известно изместване на фокуса на учението към 

прагматичните практики, които трябва да възвърнат естественото състояние на 

Ума. В кратко обобщение към тази глава дисертантът резюмира този според него 

теоретично зрял период на философията на Сон („пик в развитието на корейската 

будистка мисъл”, с. 102), която съчетава практиките на внезапното просветление и 

постепенното култивиране на Ума. Според Спиров тяхното непротиворечиво 

съчетаване е приоритет за Сон. 

Третата глава е посветена на философските сблъсъци между будизма и 

конфуцианството на полуострова (дисертантът ги сравнява с диференциацията 

между идеите и практиките на vita contemplativa и vita activa), които водят до криза 

в корейския будизъм. По време на нея дисертантът не вижда иновативно развитие 

на корейския будизъм, но все пак откроява учението на Кихуа с неговите ясни 

рационални аргументи. Изследването им е подразделено в 4 групи: културно-



исторически, социални, етически и метафизически аргументи. Според мен най-

интересни в случая са последните, които Спиров характеризира в две групи: 

представите за карма и прераждане и онто-гносеологическата проблематика за 

отношението между Ума и света на явленията, респ. между принципа и 

феномените (с. 118 сл.). 

Четвъртата глава има обобщаващо-концептуален характер. В нея Спиров още 

веднъж обзорно анализира целия период, особеностите на корейския будизъм и 

неговото място в традицията на източноазиатската философия. Той подчертава, че 

докато будизмът в Китай търси съревнованието между отделните школи, то в 

Корея мислителите определено преследват синтеза, единството и цялостността. 

Това е започнатата от Уонхьо традиция тон (взаимопроникване). Тя кулминира в 

школата Сон като основна форма на корейския будизъм като съзерцателна 

практика, просветление на Ума и истинна философия. 

Дисертацията завършва с кратко и съдържателно наситено заключение, в 

което Спиров по лапидарен начин откроява своите теоретични резултати по 

отношение на заложените в началото цели и задачи, като синтезира всичко в 4 

докторски тезиса. По същество те задават приносните моменти на дисертацията, 

които също са събрани в 4 пункта. Спрямо тях нямам принципни забележки. 

Вероятно екзистенциалният и психологическият ракурс в пункт 3 носят и източни 

специфики, но тяхното открояване (впрочем споменаване) е по-скоро културен и 

дискурсивен мост откъм европейското философстване към проблематиката на 

корейския будизъм. 

Дисертацията е написана на ясен философски език, без лекомислено или 

натрапчиво повтаряне и преповтаряне на будистки термини и корейски думи. Това 

показва добра промисленост на проблематиката не просто по посока разбиране 

смисъла на някои основни идеи и практики на корейския будизъм, а и като 

характерно културологично и типично философско интерпретиране на този 

смисъл. 

От позицията на европейското философстване имам следния въпрос към 

дисертанта: в заглавието на първо място е заложен терминът религия („религиозно-

философско отношение”); в текста той не получава достатъчно ясна експликация – 



нито самостойно, нито в компаративен ракурс спрямо философията; ако в 

корейския будизъм в неговата амбиция за хармонизиране на противоречията, 

цялостност и единност разграничението между философия и религия, умозрение и 

медитация, Сон (доктринален будизъм) и Кьо (медитативен будизъм) е по посока 

на тяхното преливане, защо в заглавието религиозният аспект е водещо откроен? 

Нямам съвместни публикации с докторанта. 

Заключение: като имам предвид, че у нас това е първият по-цялостен 

философски анализ на корейския будизъм, който е твърде далечен спрямо 

европейските културни традиции и типове философстване, че колегата се е справил 

успешно, вкл. на езиково ниво с обширния материал, че е обогатил българската 

философия с идеи и интерпретации върху една непозната философска култура и че 

типологично е преинтерпретирал развитието на корейския будизъм съгласно 

авторско теоретично осмисляне на някои негови основни понятия („Буда-природа”, 

„истинен Ум” и „изначално просветление”), предлагам на уважаемите колеги от 

научното жури по защитата на дисертацията на Иван Борисов Спиров на тема: 

„Религиозно-философската традиция на корейския полуостров (будизмът в 

периода IV - XIV век)” да я гласуват за успешно защитена. 

 

София, 11. 07. 2012 г. 

Св. Богородица – „Достойно есть” 

………………………….. 

(проф. дфн В. Канавров) 


