
СТАНОВИЩЕ 
 

за дисертацията на Иван Борисов Спиров 
на тема „Религиозно-философската  традиция 

на Корейския полуостров“ 
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от доц. д-р Георги Донев 

 
 

 
 Дисертация има за цел да изследва религиозно-философската 

традиция в Корея и парадигмалното  определяне на философията на 

корейския будизъм от периода IV – XIV век.   Изследването има 

значение за разбирането на цялостната мисловна традиция на 

източноазиатския будизъм.   

Темата на дисертацията разширява съществуващите 

изследвания върху будистката философия и кореистиката в България, 

 Методологията на изследването включва историко-

философски анализ и  херменевтичен подход. Критическата литература 

съдържа изследвания на  западни и корейски специалисти.  

Структурата на дисертацията е  увод, четири глави, 

заключение и библиография. Използвани са  87 библиографски 

източника и 3 уеб-сайта.  

Докторантът предлага нова периодизация на предмета на 

изследване, като основният критерий са парадигмалните 

трансформации на  философското мислене на корейския будизъм. 
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Според предлагания модел  се определят три етапа от развитието на 

корейския будизъм  между IV и XIV в.  

Докторантът изследва обстойно и анализира философската 

система на Уонхьо, който представя будизма като единно цяло и 

неговата философия бива наричана „тон-пулкьо” . В дисертацията е 

обоснована тезата, че това разбиране е в основата на философския 

метод „ хуаджен”  – „разрешаване”  на спорове. Чрез този метод се 

съгласуват ученията за „ пустотата”  (шунята) и  универсалната 

„ Буда-природа” . Авторът реконструира тезата на Уонхьо за 

преодоляване на  крайните възгледи, като прилага метода  на 

индийската логика  „четири върха”. Този логически метод въвежда  

съждения  с оператор нито-нито и е използван в Индия при 

описанието на трансцендентни форми,  откривани чрез будистките 

практики за феноменологизация на съществуването. На базата на 

направената теоретична реконструкция, авторът обосновава извода, че  

корейските будисти от XI – XII в. започват да търсят теоретико- 

практически варианти за преодоляването на противоречията между 

доктриналното и медитативното направление и постигане на  

интегрален будизъм.   

В зададените идейни параметри на анализираната парадигма, 

авторът експлицира будистката концептуализация  на Чинул, чиято цел 

е да  хармонизира   тезите за „внезапното просветление” и за 

„постепенното култивиране на ума“, които се допълват в будистката 

практика. Авторът анализира създадената от Чинул концептуална 

система чрез понятието-принцип „ истинен Ум”, която включва 

необходимите за интерпретативни практики понятия     „Буда-

природа”, „ татхагата-гарбха”, „Татхата”, „Дхармакая”.  
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Смисълът на тази концептуализация е да обоснове тезата, че 

„Истинният Ум“  не може да бъде предициран и субстанциализиран, 

поради което не може да бъде определен като нито съществуващ, нито 

несъществуващ, нито възникващ, нито изчезващ.   

На тази теоретична основа, авторът обосновава принципната 

разлика между конфуцианството и будизма, а именно, че  

екстровертността на конфуцианството е несъвместима с будистката 

интровертност, насочена към постигането на трансценденцията като 

отвъд-съзнание.    

Конфуцианската натурфилософия изследва съществуването 

чрез емпиричен метод и  индуктивна форма на съзнанието, докато 

учението на Сон-будизма изследва трансцендентното условие на 

трансценденталните будистки практики, които създават човешкото 

присъствие в света.      

Авторът определя параметрите на будистките практики, като 

в този контекст  анализира значението на съзерцателната практика и 

процеса на актуализация на просветлението в традицията на Сон.  

Принципът- понятие  „Буда-природата” е истинната същност на ума, 

която се познава единствено чрез акта на непосредствено прозрение, 

реализирано в процеса на будистката практиката.  

Въз основа на постигнатите от автора резултати, считам за 

обосновано неговото обобщение  за екзистенциалната и 

психологическа характеристика на корейската будистка традиция Сон. 

Авторът аргументира и тезата за рационалното и систематично 

структуриране на корейския будизъм с прилагането на логически 

методи за синтеза на крайните доктрини, както и систематичната 

концептуализация, която определя спецификата на корейския будизъм.  



 4 

Намирам за обосновани изводите на автора, за това, че в 

дисертацията  са дефинирани водещите понятия на корейския будизъм  

„Буда-природа” и „изначалното просветление”, които са практически 

постулати и  актуализират  вроденото просветление и природата на ума 

в практическата дейност, както и, че специфичната характеристика на 

корейския будизъм е преодоляването на противоречията  и изграждане 

на интегрален будизъм.  

Нямам  съществени формални и съдържателни  забележки 

към изпълнението на дисертацията, която отговаря на критериите за 

самостоятелно научно изследване. Резултатите на дисертацията са 

апробирани на две конференции, публикувани в две статии и отговарят 

на изискванията на ЗЗРАС.  

Имам въпрос към докторанта: Какъв е философският метод за 

построяване на трансценденталния език на съзнанието, който определя 

обектността и субектността на мисленето, посредством 

трансцендентния език? 

 Заключение: като имам предвид теоретическите резултати и 

възможността за въвеждането им в обучението по дисциплината 

„Източна философия“,  убедено  предлагам на уважаемото научно жури 

да присъди на Иван Борисов Спиров образователната и научна степен 

„ДОКТОР“ по научната специалност 05.01.01.–История на 

философията. 

 
София, 08. 06. 2012 г. 

доц. д-р Георги Донев 
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