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Дисертацията на Александър Иванов  разглеждаща дзен-концепцията 

на Доген (1200-1253) е първото и значимо изследване в българската 

историко-философска мисъл по тази тема. Действително основателят на 

школата Сото е един от най-големите и ярки мислители в историята на 

японската религиозно-философска мисъл. Затова говори не само фактът, че 

в наше време в Токио функционира университетът Комадзава, с официален 

статут „Дзен-будистки университет на школата Сото“, а ежегодно 

увеличаващите се изследвания както по отношение на дзен-будизма, така и 

по отношение на дзен-концепцията на Доген. На този фон заслужава 

адмирация първото и то успешно изследване на основните оригинални 

текстове на Доген в българската наука. Докторантът не само подлага на 

хермевтичен анализ основните понятия от семантично сложния и 

нееднозначен езиков дискурс на Доген, но и отделя основните 

концептуални моменти в конституирането на Доген като оригинален 

философстващ мислител. Александър Иванов рефлексира върху 
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доктриналните източници на неговото учение както в махаянския будизъм 

така и в чан-будизма. Специфизира вътрешната структура и съдържание на 

основните дзенски текстове на Доген сред които водищи са -  

„Шьобогендзо-дзуймонки“ (Записки на чутото при предаването на 

Съкровищницата на Окото на истинната дхарма), „Ю-джи“ (Битие-време), 

както и най-представителния текст на Доген – „Кана-шьобогендзо“. От 

особено значение за разбирането на конотативната еволюция на основните 

термини в дзен концепцията на Доген е изясняването на духовната ситуация 

в Япония през периода Камакура, тъй като именно в този период завършва 

процеса на конституиране, приемане на будизма на японска основа при 

което той получава специфични японски „черти“. Амидаизмът, Нитерен и 

Дзен са трите основни духовни направления осъществяващи 

реформаторския характер на будизма в този период. От тях само Дзен (Чан) 

е единственото, което няма японска снова, а е привнесено от Китай. Този 

идейно-текстови процес на усвояване на от Доген на учението чан в Китай 

докторантът изяснява съдържателно и аналитично. Още по-вече, че за 

разлика от Ейсай (1141 – 1215)  основателя на другото дзен направление 

Риндзай – Доген отстоява независимостта и чистотата на будисткото 

следвайки идеалите на патриарси на чан-будизма. Не случайно той се 

обявява против увеличаващият се интелектуализъм в традицията и в полза 

на безобектната седяща медитация (дза-дзен). Именно синтезът който Доген 

осъществява в своето учение на онтолого-херменевтичния и практически 

аспект (концепцията шюшьо-ичиньо - единство на практика и просветление) 

в махаянския будизъм е съществен момент в преодоляването на 

противоречието между несъответствието на теорията за безначалната 

просветленост на всички живи същества с теорията за първият постигнал 

безначалното Просветление. Докторантът подлага на систематичен анализ 
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концепцията на Доген за коана (генджьо-коан - актуалния коан) и представя 

теоретичните резултати. Следва да имаме предвид, че в своя мироглед 

Доген концентрира в коана цялото битие и в този смисъл той е израз на 

„истинната реалност“, докато медитативното постигане на коана като 

Просветление се проявява като „време“. В този контекст Александър 

Иванов стига до разбирането, че „коаните, или философията на езика в дзен, 

са надежден инструмент за верификация на метафизичните постановки на 

будизма в ръцете на майстори и практикуващи“ (133 стр.). 

  В контекста на интерпретиране, доколкото философските категории 

„Битие“ и „Време“ в концепцията на Доген са в тъждество, то за мислителя 

отсъства „време“, което вече да не е преминало, т.е. няма нито минало, нито 

бъдеще, нито кратък миг, нито вечност – те се сливат във вечно 

продължаващо „сега“, тъждествено на неизменното „тук“ живо същество. 

Тогава – кое поражда времето? За Доген това е „причинният поток“.  

Концептуално  релацията „битие“ – „време“ е анализирана от 

докторанта на основата на оригинален текст на японския мислител.  

 По същество изследването на Александър Иванов е осъществено не 

толкова в контекста на това дали учението на Доген концептуално корелира 

с духовната енигма на будизма, по-скоро интенцията се опредметява в това, 

как се реализира тази връзка. Основното методологично средство в този 

подход е херменевтичния анализ, който докторантът успешно осъществява 

благодарение на своето образование на японист и китаист. 

 Изследователският проект  е осъществен на 184 стр, 4 глави, 15 

параграфа, заключение  и библиография. 

Обект на изследването е дзен-будизмът на Доген, а предмет – 

философските аспекти на дзен-концепцията му реципирани през 

херменевтичен анализ на основните категории на догеновото учение по 
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оригинални текстове. Цел на дисертацията е „изследване и формулираме 

философските устои на Догеновата дзен-концепция чрез представителен 

текстови набор“. В първа глава в историческа последователност се излагат 

проявите на екзегезата върху Доген. Във втора глава най-общо се излагат 

философски влияния на Индия, Китай и Япония върху Доген. Направен е 

паралел между философските им подходи и илюстративни негови текстове, 

показващи връзките на идеите му с образците. В трета глава се реализира 

типологичен обзор на Догеновото текстово пространство. Разгледано е 

значението на понятието дзен в класически контекст и отношението на 

Доген към него.В четвърта глава е изложена концепцията за дхармите 

(ученията) на Доген.  

Докторантът излага в 19 пункта резултатите на своето изследване. От 

тях се извеждат четири основни тези, които се изнасят на защита: 

1) че достоверното тълкуване на Доген не може да се гарантира на 

фрагментарно (школно-идеологическо) ниво без описание на 

типологическите черти на понятийността и стила на мислене на Индия 

(родината на будизма), Китай (родината на дзен) и Япония, която допринася 

с полагането на специфични приоритети по единодушно и неафиширано 

съглашение на абстрактно ниво от членовете на общността; 

2) че философската традиция на Изтока, манифестирано ясно от Доген, 

се основава на реалистичен (феноменологичен тип) анализ на езика, с 

признаване на изконната му метафоричност; 

 3) че процесуалното битие е единствен път за манифестиране на 

изконната реалност според Доген и, че, подобно на подхода с 12-те нидани 

и Шестте парамити. Това битие според Доген е оформено в шест фази: 

релационно битие, симетрично битие, фазово-абсолютно битие, битие на 

значението и решението, спонтанно битие и битие на заслугите; 
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4) че според Доген, дхармите не са безусловно пусти (че 

просветлението не може да се приеме за завършена конструкция), а са на 

себе си. Една от най-важните особености на индийската концепция за 

дхармите, която Доген реципира, е нейното аналогично на аза на 

емпиричния индивид (пудгала) изграждане.  

Приемам и формулираните на основата на заключителните изводи 

приносни моменти. 

Основните моменти от дисертацията  са изложени в участие на 

международни и национални конференции и отразени в две публикации. 

Авторефератът отразява напълно основните теоретични моменти от 

текста на дисертацията. 

Нямам общи публикации с докторанта. 

Заключение: Изхождайки от представения текст, от показаната от 

докторанта аналитичност, способност да организира и провежда научно 

изследване, като член на научното жури ще гласувам за присъждане на 

образователната и научна степен „Доктор“ по научната специалност 

История на философията (Източна философия) на г-н Александър Ванев 

Иванов 

 

София                                                            проф. д-р:……………………. 

19.07.2016                                                                       (Ив.Камбуров)  

 


