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С Т А Н О В И Щ Е 

ЗА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД НА АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ 

„ФИЛОСОФСКИТЕ ОСНОВАНИЯ В ДЗЕН-КОНЦЕПЦИЯТА НА ДОГЕН (1200 – 

1253 г.) (ХЕРМЕНЕВТИЧЕН АНАЛИЗ)“ 

ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН 

„ДОКТОР“ 

в професионално направление 2.3. ФИЛОСОФИЯ (ИЗТОЧНА ФИЛОСОФИЯ), 

СПЕЦИАЛНОСТ ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА 

                                          

                             от проф. дфн Нина Димитрова  

 

Александър Иванов има две бакалавърски степени – по китаистика и 

японистика, което е първото обстоятелство, обясняващо изцяло професионалния 

характер на езиковедските изследвания, проведени в предлагания за мнение 

дисертационен труд. Той е преводач от японски, китайски, немски и английски, а 

справката за езиковите му умения посочва владеене на 10 чужди езика. Преподавател е 

по японски език за средното образование. Има едногодишна специализация в 

университета в Хокайдо. Магистърската му теза е в областта на Философията и 

културата на Изтока към Философския факултет на Софийския университет, а от 

2012 г. е редовен докторант към катедрата по История на философията. Отчислен е с 

право на защита през есента на 2015 г.  

 

Дисертационният труд на Александър Иванов е високоспециализирано 

изследване на идейното наследство на средновековния японски философ Ейхей Доген, 

успешен опит за херменевтика на едно твърде слабо познато у нас творчество. 

Структуриран в увод, четири глави и заключение, трудът е с общ обем 159 страници. 

Библиографията, включваща както първоизточници, така и коментарна литература на 

различни езици (включително на китайски и японски), наброява 78 заглавия. 

Заявката на дисертацията е амбициозна – нов прочит и осмисляне на избраната 

тема след внимателен и подробен коментар на световните достижения по нея. Целият 

текст е проникнат от ясно отграничаване на източния от западния начин на мислене 

(започвайки с разбиранията за философията). 
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Уводът е направен според изискванията: уточняват се обектът и предметът на 

дисертационното изследване, определена е целта – изследване на философските 

убеждения в дзен-концепцията на Доген, което е предвидено за осъществяване в седем 

логически поредни стъпки; уточнен е и методологическият инструментариум, като е 

поставен акцент върху възможностите на херменевтиката за постигането на замисления 

нов прочит на разнообразното и обемно творчество на японския будист, детайлно  

класифицирано в различни жанрове. Основните твърдения на дисертацията се 

съдържат в заключението. 

 

Последователността в хода на изложението е следната: първата глава представя 

житиеописания на Доген, а също предлага и критична рефлексия върху традиционните 

интерпретации на неговите идеи, както и върху модерните им проучвания. Предмет на 

коментар са и западните изследвания, включително във философския дискурс на 

постмодерността. Амбициите на автора са да направи цялостен критичен преглед на 

съществуващата до момента традиционна и съвременна догенистика. 

Втората глава се занимава с понятието философия в източната мисловна 

традиция и се фокусира върху базовата разлика между нея и западната. Тази разлика 

по-натам е осветлявана конкретно в херменевтичния подход, приложен над 

философските идеи на Доген. Едно от лансираните в тази част авторови твърдения е, че 

„основна роля в херменевтиката играе историчното начало и предразбирането, т.нар. 

„херменевтичен кръг“, като точно там разривът в концепциите на Изтока и Запада е 

най-рязък“.  

В следващата, трета глава, озаглавена „Синтетичният характер на Догеновия 

будизъм“, е предложена типология на текстовете на изучавания мислител с цел да 

бъдат те систематизирани от концептуално гледище. Популярната представа за Доген 

като за „труден и особено оригинален автор“ според Александър Иванов се дължи не на 

привнасянето на нови моменти в будисткото учение, а на специфичния му маниер на 

писане. На специален анализ е подложено най-известното Догеново произведение, 

свитъците от Съкровищницата. 

Последната част на дисертационния труд е по мое мнение най-философична. Тя 

типологизира метафизичните идеи на Доген за битието, като дава ясна и синтетична 

характеристика на всеки отделен тип. Същевременно експертните езикови познания на 

Николай Иванов тук намират особено широко приложение. 
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Заключението представя основните постижения на дисертацията – резултатите 

от направените анализи, формулирани в 19 пункта. Намирам този начин за обобщение 

и завършек на изследването за удовлетворителен поради синтетичния и нагледния му 

характер. Освен тезите на изследването, предложени са определения и на научните 

приноси на труда, седем на брой, описани обстоятелствено. Тъй като съвсем накрая на 

дисертацията се натрупват три типа описания: постигнати резултати, приносни 

моменти и защитавани тези, мисля, че поне последните, тезите, са могли да намерят 

мястото си в увода, където са ситуирани обичайно. 

 

Авторефератът представя добре дисертационното изследване. Специално по 

неговата тема Александър Иванов посочва четири свои публикации. Впечатляващо 

дълъг е списъкът на неговите участия на различни научни форуми. 

 

Мога да дам мнение за предложената на вниманието ми работа единствено 

откъм способностите на автора ù за научно-изследователска дейност най-общо; за 

съжаление, не мога да оценя постоянно демонстрираните експертни познания в 

областта на японистиката и китаистиката. Логичността на изложението, 

аргументираността на направените изводи, амбициозното желание за съпоставяне със 

световните постижения в избраната област – всичко това допринася за положителното 

ми становище за труда и аз ще гласувам с „да“ за присъждането на неговия автор, 

Александър Ванев Иванов, да бъде присъдена образователната и научна степен 

„доктор“ по специалността История на философията (Източна философия). 

 

София, 20. 06. 2016                                                           Подпис: 

 

 


