
 

СТАНОВИЩE  за дисертацията на Александър Ванев Иванов на тема “Философските 

основания в дзен-концепцията на Доген (1200 – 1253) (херменевтичен анализ)” 

за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално 

направление: 2.3. Философия (Източна философия) с научен ръководител проф. д-р Иван 

Камбуров; научна специалност: История на философията; СУ “Св. св. “Климент 

Охридски” 

 

от доц. д-р ТАТЯНА ПЕТРОВА БАТУЛЕВА – секция “История на философските и 

научните идеи”, ИИОЗ, БАН 

 

 Дисертантът Александър Ванев Иванов (с научен р-тел професор д-р Иван Камбуров) е 

роден на 2 февруари 1982 г. Притежава две бакалавърски степени – по японистика и китаистика 

и образователната и квалификационна степен “магистър” по специалността “Философия и 

култура на Изтока”, както и специализация в университета в Хокайдо.  

  Структуриран в четири глави (с увод, заключение и библиография), представеният от  

Александър Иванов труд е в обем от 150 страници. Веднага искам да изтъкна неговите основни 

предимства, които го правят не само дисертабилен, но и особено нужен на българската 

философска мисъл. Работата на Иванов е значима не само в историко-философски план, но и 

като показател за съзвучност с един многопластов, отворен и имащ своите проекции в 

съвременността начин на философстване. В дисертацията на Иванов за първи път у нас се 

предлага съдържателен анализ на творчеството на японския философ Ейхен Доген. А чрез 

неговата философия, която се движи на границата на рационално и мистично, чрез вижданията 

му за процесуалния характер на Буда-природата и хармонията “на практика и просветление”, до 

нас достигат послания, движещи се в унисон с постмодерните виждания за “философичност”, в 

които съхраняването на апорията, отказът от диалектическата триада и движението между 

понятието и вътрешния опит отварят философията към нейните “маргинални” полета. 

Следвайки своя херменевтичен метод, след като коректно се позовава на посветените на Доген 

екзегетични изследвания (в първа глава), Иванов основателно се опитва да преодолее два според 

него еднакво несъвършени подхода: този, при който липсва отстояние, при който изследователят, 

придържайки се раболепно към текста на Доген, преразказва или перифразира неговите тези, без 

да достигне до собствен прочит; и този, при който, воден от предварително заети от 

западноевропейското мислене схеми, се стреми да вкара многоликия свят на Доген в едно 



осакатяващо текста “Прокрустово ложе”. 

 Още във втора глава, посветена на видовете рецепции, оказали влияние върху Доген, 

докторантът демонстрира много добро познаване на различните школи, на техната специфика, 

преходи и различия. Налице е фино, но достътъчно обосновано поставяне на акценти, които 

стават подстъп към херменевтичния анализ на японския мислител. Ако за индийската 

философия те са фокусирани върху будистката концепция за дхармите, при рецепциите, идващи 

по линия на китайската и японската философия, те показват специфичното съзряване на 

субектността.  

 Трета глава, в която дисeртантът прави типологизация на Догеновия текстуален корпус, 

определено представлява принос в няколко отношения. В нея анализът е в съответствие с 

източните представи за авторство (базиран върху категорията “упая”); затова дисертантът 

определя жанрово-тематичните особености на текстуалния корпус на Доген в зависимост  от 

различната степен на авторово участие (създаване на оригинални текстове, редакторство, 

коментар, компилаторство), като се позовава на най-представителните негови текстове. 

Оригинален е и подходът при анализа на понятието “чан”, предпочитано от него, доколкото 

“дзен” е понятие, натоварено с чужди за Доген конотации. Иванов  формулира извода, че Доген 

разглежда будизма като единно цяло.  

 Именно реконструкцията на това единство, на концепцията за процесуалното битие като 

проява на изконната реалност стават отправна точка на анализа в четвърта глава на 

дисертационния труд. Александър Иванов прави своя, обоснована типология и извежда на 

преден план най-типичните страни на Догеновия анализ: т. напр. “релационното битие”  като 

приютяващо едно “прозрение в прозрението” става път към отърсване от илюзиите, но без да 

откъсва ученика от практически придобиваните опитности; “симетричното битие” (чиято най-

ярка реализация са будите), което бележи границата между просветлен и непросветлен ; 

“битието на значението и решението” като предизвикателство към стъпилия на пътя адепт; 

“спонтанното битие” като откритост към нови опитности, очертаващо пространството на 

немисленето в качеството му на основна за будизма ценност и път към освобождаване от 

концепциите, т.е. от готовите клишета и представи; “битието на заслугите”, чрез което авторът 

прокарва паралел между  някои Догенови творби  и онова, което обикновено се приема за 

философска спекулация. 

 Качество на работата е и прецизният анализ на понятията в сравнителен план със западно-

европейската традиция, от една страна, и като паралел между Доген и изворите, оказали влияние 

върху него, от друга. Показана е тяхната полифункционалност и движение между различни 



парадигмални нива, в които предметност, метафоричност и абстрактност са като равнопоставени 

и взаимно вплетени фасети, чието блещукане озарява различните лица на една никога 

окончателно застинала, а винаги динамична истина отвъд истината.   

 Не може да подминем с мълчание впечатляващата езикова ерудиция на автора, богатата 

гама от чужди езици, които владее и ползва, както и свободното боравене с оригинални текстове 

на мислителя. Препоръките ми засягат по-скоро формата на изложението, а не неговото 

съдържание: на някои места има стилистични несъвършества и правописни грешки, както и 

известна разпокъсаност на текста. В бъдещи изследвания и публикации би било добре те да се 

преодолеят, като изказът се прецизира и се избегнат чуждите на българския синтаксис и 

присъщи на други езици  особености. 

 Заключение: Работата на Иванов представлява правдива творческа реконструкция на 

оригиналния свят на Доген, свят, в който просветлението е неделимо от реализма,  а 

внезапността съпътства постепенността; в който коаните, в качеството им на парадоксални 

загадки, предизвикват усещане за единство между аз-а и света;  вътрешното преживяване се 

превръща в практическа “инструкция за действие” в един пълен с многообразие и 

непредвидимост свят; типичната за западния свят субект-обектна структура е заменена със 

субект-субектна релация; а трансцендентно и иманентно не са противопоставени и 

взаимноизключваки се. Публикациите по темата (над десет на брой), както и многобройните 

участия в наши и международни форуми засягат отделни аспекти от темата на дисертацията и са 

доказателство за реално присъствие на автора в полето на изследванията, посветени на 

философиите на Изтока. Дисертационният труд свидетелства, че докторантът притежава 

теоретични знания, самостоятелно мислене и забележителна ерудиция в областта на източната 

култура. Като имам пред вид посочените качества на предложения труд и научните приноси, 

които се съдържат в него, убедено ще гласувам на Александър Ванев Иванов да бъде присъдена 

образователната и научна степен степен “доктор по философия”. 

 

 

26 юли 2016                          Доц. д-р Татяна Батулева 

 

 

 


