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1.Обща характеристика на изследването и актуалност 

Настоящият дисертационен труд за пръв път в българската наука представя и 

анализира от херменевтична гледна точка творчеството на Ейхей Доген – най-популярния 

според съвременните компаративисти традиционен японски философ.  

Роден през 1200 година в семейство на аристократи и във време на преломни за тях 

междуусобици1, той рано приема монашеството. Нелекия път към търсенето на смисъла 

на живота и пътуването му до Китай са може би основен фактор за изграждането му като 

един от най-оригиналните, внушителните по дар-слово2 и модерно звучащи представители 

на будистката и източната мисъл въобще. Силата и дълбочината на търсенията му се 

вижда от радикалния и същевременно методичен характер на основните му философски 

концепции: за битие-времето, за процесуалния характер на буда-природата и за отвъд-

будовостта, за единството на практика и просветление, за важността на техниката дза-дзен 

(седящо съзерцание) и на строгата монашеска дисциплина.  

В повечето Догенови текстове ясно наблюдаваме удивително единство на 

рационално и мистично начало, което прави Доген обект на философски интерес. 

Повишеният специализиран интерес към Доген в горния смисъл от страна на 

чуждестранни учени има своите обективни основания, докато темата в българската 

философска традиция остава незасегната. Откроявайки тук въпросните основания, нашият 

стремеж е принос по световните научни стандарти: установяване на новото, а също - 

преосмислянето и/или надграждането на досегашните постижения в областта.   

Ето и основните причини на изследователския интерес, според нас, заложени в 

самата всеобща природа на проблематиката (будизмът и неговата практика), невинаги 

явна от заявеното в текстовете на учените: 

Будистката традиция, на която Доген е бележит представител, е скептичен особняк 

сред най-влиятелните в света религиозно-философски системи. Налице е несъмнен 

парадокс, защото популярността изисква определен компромис с профанното начало. Но 

                                                           
1 Това е времето на установяване на нова властова парадигма в Япония – института на шогуната (1192 год.). 
2 Съществена част от неговото творчество представляват устните проповеди. 
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за будизмът последното е неприсъщо. Той е „усвояван” от своите миряни и адепти не 

формалистично и „по право”, а постепенно и в дълбочина3. Формалният етикет „будист” 

няма никаква тежест сам по себе си по силата на умело изтъквания от самия Доген факт4, 

че религията няма отношение към актовете на усъвършенстване. Поради подобни 

съображения и особености разработването на Догеновото проблемно поле, както за самия 

него, така и за рефлектиращия го философ въобще, е актуална задача с повишена трудност, 

както и с универсално дисциплинарно значение. 

Основен въпрос в този дух е как интерпретираме основните за една система 

понятия. 

Целесъобразно е всички будистки понятия да се интерпретират равноценно веднъж 

като предмети, друг път като метафори, а в трети случай – като абстракции5, обхващащи 

релевантните „изходи” от ситуацията на употреба. За красноречив пример биха 

послужили (запалването на) благовонието в дзен или поклон6 като полифункционалността 

им е упорядъчена не без дълъг и трудоемък опитно-филологически процес.7 Понятията 

едновременно могат да удовлетворяват разни парадигмални нива и свързаните с тях 

питания и то – без претенция да дават окончателни отговори. Последното, както 

будистите изрично посочват, се постига „в главата”, по вътрешен път от самия адепт. 

Фокусът на този тренинг в будистката модерност включва (за което пример са коаните) 

изправянето на субекта срещу субекта през съзерцанието и езиците в озарение за 

специфичните им мистификации. 

                                                           
3 В японската будистка ритуалистика на починалите се дават нови имена, като символен акт за това, че 

продължават да бъдат ученици на Буда.  
4道元、上。寺田透，水野弥穂子―校注者。岩波書店、１９７０．//Dogen, Jo, Terada Tooru, Mizuno Yaoko 

– kochusha. Iwanami-shoten, 1970., стр.333 – 334: стр.333 – 334: これらが所解、なほ小乗声聞におよばず、

外道よりもおろかなり。(Тяхното разбиране не може да удовлетворява дори нивото на слушателите от 

Малката колесница и е по-лошо и от това на небудисти.) 

5 Вж конструктивизмът в математиката: коректността на понятието се определя само от построимостта му. 

Този подход напълно приляга на дзен. 
6 Функцията на  предмета може да няма нищо общо с възможните тълкувания извън конкретната ситуация. 

След просветлението запалваме благовоние (както прави Жудзин, учителят на Доген, а някой друг, след 

просветлението си, се покланя). Интерпретациите на жестовете след случките могат да бъдат защитавани с 

еднакъв успех, но не означават за тълкувателите това, което в действителност е било за просветления монах 

и неговия наставник, провокирал пробуждането му. 
7 Опитът и грешките не могат да бъдат отхвърлени дори в развитието на естествените езици, особено, ако те 

имат специализирани под-езици, създадени с определена цел. 
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В социално-културен план будизмът е жива и уравновесена (плурицентрична) 

система, равнопоставяща същностите в „пофакторен ред” 8 , чужда на атавистичните 

вярвания и фанатизъм. В японски контекст проявява силна склонност към сливане с 

местни традиции, преодолявайки идеологическото етикиране. Системата се състои не 

само от формулировки, текстове, технически термини, а и от символични/знакови 

(смислени, а не убеждаващи) ритуални процедури, практики, образци, сравнима по 

нюанси и обем само с брахманизма словесна традиция, крайни човешки, а не – „архетипни” 

или божествени авторитети и институции. Будизмът е единствената религия, която още в 

дискурса, а не – контекстуално и мистично -, надмогва сама себе си – както е видно от 

основния чански (дзенски) концепт: „убий Буда”(ша-фо/сацу-буцу).  

Затова по смисъла на гореизложеното дори интуитивната идея за развита и 

еманципирана от други дисциплини философска наука се предефинира под влияние на 

будизма и неговия бележит представител – Доген. В новия контекст философията 

представлява обединение на потенция за мислене и начин на живот (аскетично 

доказателство). Което означава скок към удовлетворителна еманципация на философското 

начало въобще. То трябва да е способно да оцелее и да израсне след мислимите критики. 

По методологически и други причини проблематизират учението на Доген, като 

заключено в няколко концепта, представляващи афористични формулировки, извадени от 

негови текстове. Останалата маса на текстовете му не получава отчетлива идейна 

експликация, като в най-добрия случай се превежда или преразказва. Във всички случаи 

технологията на такова предаване се допълва с реферативен разказ за нещо по-разбираемо 

и схематизирайки – някои от пасажите в текстовете на Доген. Известно е, че йероглифната 

писменост не допуска подобни свободи и псевдоабстракции от оригинали. В друг случай 

свеждат неговата философия до стандартната проблемност на западното философиране, 

използвайки въпросния преразказ като пълнеж за заявената изследователска теза. За 

учудване е, че в тази процедура учените често бягат от „буквализма” и спецификата на 

оригиналите, замествайки ги с гореспоменатата реферативна тавтология, както и от 

преводните възможности и цитирането, защото последните изискват точно боравене с 

                                                           
8 Най-очебийно свидетелство за това е дхармичният модел на битието в будизма. Сред дхармите има и 

диасоциирани – неизбежните действия в социалния живот. 
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езика на източника, т.е. занимание и с други равновероятни тълкувателни възможности. 

На даден етап се разкрива и основният за западната будология (Новата, пост-

розенбергска 9 ) мотив, че дори автори като Доген, чиито оригинали несъмнено го 

определят като синтетичен будисти даже – като космополитен философ10 трябва да се 

разглеждат като защитници на определени възгледи, школни доктрини и на произтичащия 

от тях социални тенденции и оценки.11 Самият Доген никъде не твърди: „вие трябва да 

мислите” или „аз твърдя”, а „(в сутрата) се казва”, „наставникът казва” или „това трябва 

да се изследва”. Той търси конкретния начин, по който всичко е свързано с всичко. 

Противоречащият на тези факти уклон на модерната будология не отменя обективната 

важност на съотнасянето на феномена будизъм към рефлектиращия го Запад. 

Необходимостта за такава правдива рефлексия е интуитивно приемана, като в определени 

случаи дори ясно осъзнавана от учените. Друг е въпросът дали те искат да дадат на това 

положение най-естественото (в случая – синтетично-будисткото) предразбиране.  

Изясняването на неточностите и непълнотите по отношение на Догеновите 

текстове само по себе си е актуално, тъй като в днешно време става въпрос за развит етап 

в самата догенистика, зародила се в Япония още през Средновековието. С изключение на 

японски автори от кьотовската и токийската школи не можем да говорим за силни 

философски и казуистични резултати; затова и говорим за късен упадък. Представянето на 

първите в този смисъл е актуално, тъй като би послужило за мост на разбиране между две 

несвързани цивилизации. 

Според нас въпросът не е дали, а как точно Доген се намира във връзка с цялостния 

будизъм, като „аномалия” сред мощните световни религии. Правомерността на „как” се 

подсилва и от факта на използване на херменевтичен метод на анализ. Както е известно 

херменевтиката е ако не наука, то поне метод за разбиране, в което целта е да се снемат 

                                                           
9 Титаренко, М. Л. Китайская философия: е энциклопедический словарь. Москва „Мысль”, 1994, стр. 261 - 

262.  
10 Видно най-ярко от трактата му Буккьо („Будизмът”). В този текст Доген не само обявява будистките 

течения за единна колесница, съответстваща на всички буди, но и указва на тяхната неабсолютна 

задължителност за постигане на будистката дхарма, цитирайки чан-наставника Шиби Геншя. Този 

революционна за средновековен ортодоксален будист теза показва, че Доген вярва в природната 

естественост на тази дхарма, която проповядва, отвъд конфесионалния антагонизъм. 
11 Необходимо е да се отбележи изрично, че ползваните от различните традиционни изследователски групи 

(школи) първоизточници (своеобразни библии) са сутрите, които са много обемни творби без автор (с едно-

единствено изключение – „Сутрата на Шестия Патриарх”). 
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препятствията и да се избягват „безкрайните”, в смисъл на равнозначните с бездействието 

и не-разбирането по безплодие, процедури. А от друга страна, според дзен, който е 

предмет на темата, половинчатото разбиране не е разбиране. 

2. Обект и предмет на дисертацията 

Обект на настоящото изследване е будизмът на монаха Доген, а предмет – 

философските аспекти на дзен-концепцията му, чието формулиране и разработване от 

Доген продължава повече от 20 години.  

За Доген нюансите между дзен в частност и будизмът, ако въобще са значими, са 

условни, те се проявяват в оптимизирането и интензифицирането на тренинга, 

осъществено от компетентни наставници при дзен, а не – във фундаменталната концепция. 

Поради което Доген е категоричен противник на отделянето на дзен от /буппо: 

(„будисткия метод”). 

Предметът има своя обоснована по-обща диференциация и по линията на това, че 

Доген одобрително борави с общобудистка терминология, извлечена от хинаянски и 

махаянски писания, както и нерядко - с положителни илюстративни примери от 

традиционната китайска класика (включително даоистка и конфуцианска) за изграждане 

на етическото му учение и философията му на практиката. В контраст на това е 

забележително, че популяризирайки традиционните дзенски кодекси за поведение и 

интензивен тренинг Доген рядко изтъква наличието на рационална основа, освен самия му 

интензитет, макар че такава по-подробно може да се реконструира. За него по-важното е, 

че кодексите са създадени от просветлени лица, на които може да се има пълно доверие за 

най-същественото. Това по същество е позоваване на необходимостта от живи авторитети, 

приоритетното търсене на които е актуално и за адептите на епохата. Освен това Доген 

(заедно с Жудзин) формулира принципа на „симетрия между субект на учението и самото 

него”, имащо два аспекта: 1) всички учения се подчиняват на този принцип (т.е. той е 

природен) и 2) индивидът е актуален пробен камък за истината. При съвременната му 

идеологическа конкуренция концептуалният стил на Доген неизбежно трябва да 

притежава острота и да бъде активен фактор, да е ярък и изследователски-аналитичен. 
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Мислителят Доген не е интегриран в будисткия свят просто формално. 

Разясняването на предназначението на този свят за адепта с достъпните средства се явява 

демонстрирано осъзнато задължение на самия Доген. Той обяснява съображенията на 

цитатите си от класиките изрично като метафори (знания-за-неща), притежаващи 

свойството да се укаже на дълбинните заблуди на езика на субекта. Поради тази причина 

за Доген будисткото учение има единно и никакво друго предназначение, а привлечените 

от него афоризми, пъстри по генезис и „кошница”12 само му помагат в това дело. Което 

указва и на жизнените универсалистки свойства на самия будизъм като система и дискурс. 

Нещо повече – Доген често заменя йероглифи от традиционни изречения на игрова база, с 

което иска да подчертае един или друг аспект на плана на съдържание на фразата, 

помагащо да се отърсим от привързаност към думите, дори и изказани от самите 

патриарси.  

Предметното съдържание на нашия текст (самата тема) собствено се отнася до 

философския потенциал на дзен на Доген и в този смисъл това е множеството на онези 

концепции и контексти (дадени, обяснени или подлежащи на експликация), които са 

предназначени за помощ на отдадени адепти, а не – за такива въобще. С други думи 

изясняването на предмета има качествен вектор. Той предпоставя необходимостта от 

оптималното изясняване на обекта и, както е според Доген, зависи от подготвящите това 

разбиране условия. Дзен на Доген няма нищо общо с конюнктурното мнение за това 

учение, изчерпващо се с посочване на специфичния за него школен антагонизъм с другите 

и на възгледи в тясна интерпретация. Ако той приема някои от тях, то това става на 

основата на обяснение на причината. 

3. Цел и задачи 

Целта ни е да изследваме и формулираме философските устои на Догеновата дзен-

концепция чрез представителен текстови набор.  

В процеса на изследване ще изпълним следните задачи: 

                                                           
12 Метафора за произход. 
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1. Разкриване на философски релевантните закономерности, господстващи в 

догенистиката от тринадесети век до днес и систематизация на най-

важните резултати. 

2. Поставяне на проблема какви са критериите за философия при 

херменевтичния анализ на Доген, що се касае до спецификата Индия – 

родината на будизма.  

3. Изясняване на концептуалното влияние на китайския традиционен 

мироглед и на японската среда върху Доген. 

4. Типологизация на Догеновото текстово наследство, оптимизираща 

пълнотата и достъпността на херменевтичния ни анализ. 

5. Дефинирането на понятието чан/дзен, поясняващо тезите на Доген. 

6. Ефективно изясняване на възгледа на Доген за будизма като религиозно-

философска система. 

7. Експликация на философските представи на Доген, имащи отношение към 

процесуалността и всеприсъствието (в противоположност на вербалността 

и откъслечността) на битието, и ориентирани към адепта за неговото 

развиване, при установяване на тясна свързаност между разделните 

концепции, ако такава има. 

 (Изследване на определени семантични варианти на аспектите на едно многомерно 

битие, предугадено от разноликостта и фрагментарността на афоризмите му, припознато и 

чрез текстовете на Доген като интенция, отвъд опозициите и двойнствености, като 

например: реално - нереално, най-общо/битийно - отделно, отделено - свързано, 

функционално – излишно, статично-процесуално и т.н.) 

4. Методологически инструментариум 

За изпълнение на поставените задачи използваме херменевтичен и историко-

философски подход, както и различни специализирани знания, свързани с текстологията и 

филологията. 



10 
 

5. Представителни оригинални текстове, основание на изследването 

Водеща роля в анализа имат оригинални текстове на Доген като 竜吟/Рюгин (Ревът 

на дракона), 現成考案/Генджьо-коан (Актуалният коан), 夢中説夢/Мучю-сецуму (Сън 

вътре в съня), 仏教 /Буккьо (Будизмът), 山水経 /Сансуйкьо (Сутрата на планините и 

водите), 有時/Ю-джи (Битие-време), 正法眼蔵随聞記/Шьобогендзо-дзуймонки (Записки 

на чутото при предаването на Съкровищницата на Окото на истинната дхарма), 看経

/Канкин (Четене на сутри),  и др. по-кратки форми като поезия и коани. Подборът е изцяло 

съобразен със ситуативната оптималност, тъй като текстовете разкриват от най-

разнообразни гледни точки основните тези на автора и до голяма степен се покриват по 

смисъл. Подборът е въз основа на корпуса, представен в глава 3. 

6. Обем и структура на дисертацията 

Текстът на изследването се състои от 150 страници, съдържащи указание на 

съдържанието, увод, четири глави, заключение и библиография.  

В първа глава излагаме в историческа последователност проявите на екзегезата 

върху Доген и които да дадат макар най-обща представа за развитостта на науката в 

даденото направление. 

Във втора глава композицията излага най-важното от трудността на контекста на 

несвързаните с нас 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 е направен типологичен обзор на Догеновото телстово пространство, 

разгледано е значението на понятието дзен в класически контекст и отношението на Доген 

към него. изложена концепцията за дхармите (ученията) на Доген, въз основа на това, че 

това са взаимосвързани в личността, но същевременно са независими едно от друго 

битиета. Тези битиета носят потенцията на самопознанието. Това - според практически 

изчерпателния текстологичен обзор на Доген. 
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В четвърта глава е изложена концепцията за дхармите (ученията) на Доген, въз 

основа на това, че това са взаимосвързани в личността, но същевременно са независими 

едно от друго битиета. Тези битиета носят потенцията на самопознанието. Това - според 

практически изчерпателния текстологичен обзор на Доген. 

7. Кратко съдържание на дисертацията и изводи 

Първа глава започва с представянето на Доген и неговата дейност като отправен 

контекст на нашия анализ. Впоследствие започваме обзор на биографиите и екзегетичните 

изследвания, касаещи него. Най-важни са: 三祖行業記/Сансо-гього-ки (Записки за делата 

на Тримата предшественици), 建撕記/Кендзей-ки (букв.: „Записи на Кендзей”) и 伝光録

/Денкороку (Истории за предаването на светилника). Духът на тези съчинения е 

преследване на актуалните, съкровени търсения на Доген. Екзегетичната литература по 

Доген от традиционния период (御抄/Го-шьо (1308), 正法眼蔵弁註/Шьобогендзо-бенчю 

(1730), 正法眼蔵渉典録/Шьобогендзо-шотенроку (1759) и др.) на изследване е богата на 

самобитност и казуистични подробности, неотменими за разбирането му. Написването на 

Го-шьо (Големия коментар към  magnum opus-а на Доген) отнема 6 години, а някои 

коментари на Доген и допълненията им – между едно и две десетилетия. По-нататък е 

демонстрирана спецификата на японското световъзприятие чрез анализ на стихотворение-

коментар върху ценността на Доген от Рьокан (1758 – 1831) като е наблегнато на 

разликите в тълкуванието, ако се използва езика на оригинала. Тази традиция на точност и 

внимание към контекста е възприета и от учените на Токийската школа, важни 

представители на която са: 岡田宜法/Окада Гихо, 古田 紹欽/Фурута Шьокин, 石井修道

/Ишии Шюдо, вече споменатият Кавамура Кодо, 石井清純/Ишии Кийодзуми, 小坂機融

/Косака Кию, 晴山俊英/Хареяма Шюн-ей, 岩永正晴/Иванага Шьосей, 角田泰隆/Цунода 

Тайрю, 伊藤秀憲/Ито Шюкен, 東隆真/Адзума Рюшин  и мн. др. Първото съчинение, 

представящо Доген на световната философска общественост е на 和辻哲郎 /Вацуджи 

Тецуро. Произведението му носи заглавието沙門道元 /Шямон Доген („Монахът Доген”). 

Акцентът, както е характерно за японската мисъл, пада на искрения опит за достигане на 

дълбочината на замислите на Догеновата система, а не – върху спекулативните резултати. 

Също е представено и изложението върху Доген от Дайган Мацунага, като част от обща 

http://seesaawiki.jp/w/turatura/d/%bb%b0%c1%c4%b9%d4%b6%c8%b5%ad
http://seesaawiki.jp/w/turatura/d/%c5%c1%b8%f7%cf%bf
http://seesaawiki.jp/w/turatura/d/%c5%c1%b8%f7%cf%bf
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история на японския будизъм. Разграничени са отношението на Доген към кьоге-бецуден 

(тезата за предаване на учение вън от думите) и концепциите шюшьо-ичиньо (единство на 

практика и просветление), генджьо-коан (актуалния коан), реинтерпретацията му на буда-

природата, тълкуванието му на сокушин-дзебуцу („буда още в това тяло”), както и идеите 

му за битие-времето. Споменати са особеностите на западните изследвания в областта. 

Във втора глава е засегнат въпросът за влиянието на индийската, китайската и 

японската философски традиции върху Доген. Изложението започва с Индия, в която, още 

на най-ранен етап на развитие, се използва прецизен лингвистичен анализ и реалистична 

категориалност, постепенно проникваща неизвестното/изследваното, за представяне на 

общи (философски) проблеми. Оказва се, че тези похвати са с много високо, 

преднамерено шлифовано, качество още на митологичен и религиозен етап и, че не може 

да бъдат определяни като атавистичен стадий (необоснована вяра в неща) от развитието 

на общественото съзнание. Илюстрация на тези особености на индийската мисъл са 

различни ведически божества, които са персонификация (мнемоническо съсредоточие) на 

нетривиални свойства на психиката на човека в отношението му към самия него и света. С 

метод, единосъщен с постиженията на индийската традиция, Доген постига ефективна 

критика на езика и метафизичните представи. Например чрез особеното за индийските 

школи понятие за родово свойство (джяти), което е такова, защото прониква единичния 

обект и така го принуждава да принадлежи към множество, той проверява, какъв може да 

бъде смисъла на „милосърдието” на богинята на милосърдието Каннон в будизма. Така 

той стига до извода, че: „Цялото ти същество трябва да се превърне в очите и ръцете на 

Каннон.” В разширението си такъв подход може да се използва за установяване на 

идентичност (съществено тъждество). Така философският дискурс става критически 

пълноценен. Аналогично – в есето си Аракан/„Архат” Доген свежда архата не до 

съществен белег на дихотомията битие – небитие, а до същество в процесуалността, което 

постига качеството си, ако влезе обратно в себе си през носа. С други думи той прониква 

себе си до степен на взаимно проникване между две неща – понятието за архат и самия 

архат, което е същото като при категорията вяпти (проникване) в индийската логика. За 

будизма това е от основна важност: концепцията за архата е смислена, когато е винаги 

самоидентична – т.е. всеки отделен негов представител трябва да може да бъде това, което 

е, посредством никога незавършена практика. Това се подкрепя и от понятието 
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„съществено тъждество” (тадатмя), което е уникално за индийската логика и то изразява 

еднаквост на единични реални обекти (такива, защото са причинни), които впоследствие 

могат да получават спецификатори. Такива в случая са архатът и бодхисатвата. Когато 

елиминираме времето и оставим причинността, както препоръчва Доген, се оказва, че 

бодхисатвата е изпратил всички „на другия” бряг, но смисълът да бъде отсам и нещо 

повече – да остане - , се обогатява. Бивайки абсолютната самост, той губи целта да се 

движи „тук” или „там”  и се превръща в съвършената утроба за един нов свят. След 

джяти, вяпти и тадатмя следващото важно средство, участващо в критериите на Доген 

е понятието „локус” (пакша). Имайки пространствено-реалистичен произход, то служи за 

определяне на логически нюанси между знанията. Локусът на нирвана е единен и е 

различен от локусите на преражданите преди това самсарични индивиди (които са много и 

следователно локусите са различни помежду им). Локусът на нирвана, бивайки единствен, 

влиза в необусловено за самата нея отношение с всичко: не само с тялото, но и с живота и 

смъртта, и с тях по отделно (като редуване). Това е причината, поради, която, в есето си 

„Живот и смърт”, Доген твърди две противоположни неща – че в живота и смъртта има 

буда, значи го няма нито едното, нито другото и, че буда не съществува в живота и 

смъртта, затова те съществуват по свой начин, поради което той остава неопетнен от тях. 

Това разбиране за нирвана е реалистично, а не – номинално и „пусто”. За локусите може 

да се каже още, че те имат много важно значение и за разбирането на такива 

фундаментални идеи в будизма като на единството между авидя (невежество) и праджня 

(мъдрост). Тъй като индивидът е реален, а всичко реално се определя от дхарми, човек 

трябва до достигне безграничната мъдрост тук и сега чрез безгранично не-знаене 

(непривързване). Доген разгръща тази идея в един от своите текстове Сандзен-гакудо-хого 

(Проповед за изучаване на пътя чрез седене в дза-дзен). Друг аспект на Догеновата мисъл 

(нейният конструктивистки финитизъм), повлиян от сутрите, е разграничението между 

критерий и понятност в духовната практика. Тази идея той разкрива, цитирайки една 

сутра Нютай-кьо (Сутра за навлизане в утробата). Там той описва индивидът като клонящ 

към нирвана, но със своя специфична стъпка, която е понятност, а не – критерий. Друга 

особеност на индийските философски методи, възприети от Доген, е аналогияата в 

изграждането на дхармите и пудгала. Ако едните имат аз, другите трябва да нямат. Така 

идеята за пустотата като завършена конструкция, се подменя с идеята за 
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взаимозависимостта, където дхармите трябва да бъдат оставени на себе си, за да бъдем и 

ние на себе си. Това изключва еднозначното обявяване на дхармите за пусти. По-нататък 

разглеждаме влиянието на китайската концептуалност върху Доген. Според Изтока 

разбирането не е свързано с обяснението и речта, а с изучаването и понятията. Това на 

китайска почва се постига, чрез неограничаване на лъжата, тъй като иначе стигаме до 

противоречието, че истината съществено се базира на привидността. Затова китайците 

издигат, чрез особен модел на субективистката историография, принципите на 

искреността към себе си, а не – към другите. Анализира се философската база на 

Историческите записки на Съма Циен като изходен образец за писане въобще. Доген 

реципира тази идея както органически и цялостно, така и експлицитно - в една от 

проповедите си (с израза „кривото се скрива правото”), тъй като индивидът също е 

склонен към самозаблуди.  Впоследствие се анализира натурфилософския характер на 

концепцията за владетеля (да бъдеш празен, за да обхванеш всички неща), която не е нищо 

повече от дискусия върху узряването на субектността. Посочват се аналогии в този план 

между тези на Гуан-джун и Лао-дзъ за владетеля, които при Доген се изявяват като „липса 

на фундаментално различие между аз и ти”. Впоследствие е засегната една особеност на 

Догеновите формулировки, които са паралелистични и циклични във времето – по 

китайски образец. С това той иска да покаже, че те са значими именно защото са 

извънвремеви. След това се обръщаме към систематизация на най-важните влияния на 

японската среда върху Доген. Тя се изразява в радикално прилагане на китайските 

резултати за функцията на владетеля (следователно и на субекта) в познанието. Описани 

са поуките от провала на владетеля в овладяването на хармонията, което има свое 

потвърждение в китайската философия. Посочено е, че тези изводи са ускорени и от 

ранната склонност на японските общини към сътрудничество и слаба идеологичност, най-

ярко изразена в професионалното групиране на зависимите. Императорите са представени 

като граничен случай на това групиране. Така се разбира, че японската мисъл рано 

дефинира контекста на конфликтността като въпрос на „резолюция” на виждането – т.е. 

найният най-радикален израз е самопознанието във вътрешната конфликтност. Естествено 

следствие от това е синтетичният подход към будисткото знание, предпоставен от 

постановленията на най-старата конституция в света – японската (604). Накрая се 
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обобщава, че в посочените източни традиции, посочването не е самоцелно, но – в 

единство с виждането и че тази симетрия е принципно положение при самия Доген. 

Трета глава започва с дефиниция и типологизация на Догеновото текстово 

пространство. Разяснява се, че в контекста на будизма, авторството не е самоизява, а носи 

отчетлив характер на дисциплина, свързана с категорията упая (изкусни средства). 

Представено е и съдържанието на неговите текстове (над хиляда индивидуални сегмента, 

според пълните му съчинения). Обемът им варира между няколко реда и деветдесет 

страници. Класическото понятие за авторство е недостатъчно за определяне природата на 

Догеновото текстуално наследство. Това е свързано с отношението между автор и текст, 

специфично за региона на Източна Азия. В случая с Доген има разновидности на 

авторството, определими като: 1) собствено оригинално, 2) редакторско, 3) инструктивно-

коментаторско и 4) компилативно. Направена е жанрово-тематична класификация на 

произведенията му. Измежду тях, за „най-представително” се смята 仮名正法眼蔵/Кана-

шьобогендзо (букв.: Съкровищница на окото на истинното ни учение, превъзхождащо 

думите, изложена на заместващо писмо кана [и съответно: на разговорния местен език, 

както и с елементи на анотирана висока реч (класически китайски камбун) на 

предшествениците]) – Догеновия magnum opus. Разглежда се историята на паметника, 

след което по-подробно се дефинира и неговото съдържание. За втори по важност текст на 

Доген се счита 永平広録/Ейхей-короку (Пространни записи от обителта Ейхей - сборник в 

десет свитъка), обхващащ период на дейност от 1236 до 1252 год. Освен разширен, той 

има и кратък вариант: 永平略録/Ейхей-рякуроку (Съкратени записи от обителта Ейхей), с 

обем един свитък. Освен основните текстове, широко смятани за най-благодатни за 

философски анализ, има и такива, които могат да служат за техен „верификационен” фон, 

редуциращ свободната и необоснована интерпретация на първите. Те са 57 на брой и са от 

кратки, до ок. 90 страници, като произведението Шьобогендзо-дзуймонки (което е запис 

на думите на Доген при неформални разговори, съставен от най-близкия му ученик 

Еджьо). Накрая се посочва, че информативността на всеки един текст не зависи 

значително от: дължина и краткост, свое и чуждо, мирогледен и ритуален тип на текста, 

поетичен или философски тип на текста, документален или концептуален тип на текста.  
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Нататък излагаме подробна характеристика на понятието чан, разделена най-общо 

в два плана: графо-семантемичен и доктринален. Това е наложително, поради 

претоварването на понятието дзен от чужди за него конотации, които насочват 

тълкуванието на Доген в неестествена посока. Той реципира понятието дзен по 

принудено-биографичен начин, синтетично и със съмнение в неговата самодостатъчност. 

Според Отани (1998) мотивацията на будизма на Доген не е свързан със сото-школата.  

Изреждат се някои трудности, свързани с парадигмалните нива, на които чан/дзен може да 

се разглежда. Разглежда се отношението на Доген към хонгаку (доктрината за изконната 

просветленост), като в негов прочит тя се явява тезис за безусловно наличие на 

потенцията за просветлението. По-нататък се пристъпва към подробен графологичен 

разбор на йероглифа за дзен и се установява стремежът на преводачите да предават 

конкретни и достоверни смислови прояви на тази концепция с всеки различен подбор на 

йероглифите. Това свидетелства, че самата технология на конкретност в китайската 

писменост може да използва дзен като повод за експликация на заложени в самата 

местната култура извори на понятийна компетенция, без китаецът да се идентифицира с 

чуждата традиция произволно. При транслитерация се оказва, че подборът на йероглифи с 

убеденост следва и пълноценната им семантична мотивация, на разположение в самите 

графеми. Използвайки обстоятелството, че йероглификата може да обобщава без 

абстрахиране, са изявени някои парадоксални свойства на чан/дзен. Той се оказва 

репрезентация на противоречивостта на самата природна динамика, което е покрепено с 

класически цитати от И-дзин и Лао-дзъ, където елементите на чан/дзен се употребяват 

като самостоятелни идеи. Тъй като на йероглифа чан/дзен се приписва значение на 

пробуждане, той бива сравняват и с други йероглифи с подобна семантика. Оказва се, че 

те дават напълно конкретни собствени акценти, за които няма причина да не бъдат 

интегрирани в разбирането на когото и да е, дори на самите чан-будисти. Тези акценти са 

допълнени с по-нататъшно разглеждане на  участието на чан в биноми, където се изяснява 

имагинерният статус на интерсубективността. Прокарана е аналогия с пасажи от Доген, 

който изисква от своите ученици да изследват нещата така, както самите те са, поставяйки 

се без намеса на тяхно място. Анализът е подкрепен с техническия предговор на Доген 

към Фукан-дзадзен-ги, което е текст, разкриващ неяснотите и опасностите на 

субективизма (и на неговия собствен) в разбирането и излагането на всяка материя, 
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достъпена отвън чрез думите. По-нататък в частта за доктриналния разбор на чан/дзен се 

показва, че чан е неотделим от своята конкретна употреба във всяка изследователска 

школа на будизма, но не – с абстрахиране от школните постижения в съвкупност. 

Критикува се формализмът в разбирането на чан/дзен като се показва историческото му 

преплитане с различни текстове и теории още от времето на най-ранния текстуален 

будизъм. Разглежда се мнимото теоретично противопоставяне на внезапността и 

постепенността в постигането на просветление. То се състои във факта, че внезапността 

сама по себе си е негативно утвърждение към цялото от позицията на определен хоризонт 

на развитие на будистките упаи (средства) и не може да бъде метод като всички други 

методи. Т.е. той е допълнителността на всички методи, които във всеки конкретен момент 

са конкретни в своята съдържателност и индивидна обвързаност. Това обстоятелство 

намира конкретен израз в системата на Доген под формата на концепцията за съзнателната 

релаксация (немисленето) или „пропускането” на просветлеността. Накрая се привежда 

цитат от Жудзин, който обяснява на Доген граничните способности на чан-адепта – да 

бъде годен за всяка функция, без да се налага да носи доктриналното ѝ бреме. 

   Накрая е изложена концепцията на Доген за единния будизъм, основно, според 

есето му „Будизмът”. В него той последователно защитава идеите, че будизмът е единно 

цяло, като опорните му концепции, налични в съвкупните писания на разни школи, са 

просто гносеологическо стъпало за постигане на просветление. Друг е въпросът, че 

адептите са объркани дори и по отношение на това, какво значат в насочеността си 

отделните прояви на тяхното учение. Според него само субектът може да посочи субекта 

и затова това е независимо от вън и вътре спрямо писанията (противно на концепта кьоге-

бецуден). Например постижението на бодхисатвите е отвъд всяко завършване и 

незавършване, те могат да разменят последователността на парамитите и да остават над 

тях. При практикуващите съзерцание на Дванадесетте нидани това не е така, тъй като те са 

привързани към смисъла на ниданите. Те, както и парамитите са обхванати от единен ум. 

Предвид това Доген заявява, че няма грешно и неправилно в тази градация. Ученията на 

будизма въобще, Доген отбелязва, са като нови колела на дхарма, които се завъртат от 

велико прозрение, но не чупят старите. Той цитира и китайския майстор Шиби Геншя, 

който обявява ученията на будизма за не абсолютно задължителни, тъй като абсолютни 

неща няма.  
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Четвърта глава разглежда възможността на материала на Догеновите текстове да 

се реконструира синтезирана концепция за единното битие, което носи процесуален и 

еднакъв за всички характер. За да бъде това възможно аспектите на практиките и 

даденостите трябва да бъдат наречени със специфични имена и така да се определят 

техните сотериологични акценти. Това е направено на основата на различни Догенови 

текстове, като най-красноречиво изражение на тези аспекти.  

В текста „Сън вътре в съня” (разкриващ назованото от нас релационно битие) се 

показва, че изключителността на пътя на будите не бива да се предпоставя, тъй като така 

се създава зависимост от представите за тази изключителност. Затова Доген няма как да 

избегне говоренето за принцип на подчинение на нещата такива, каквито са, като 

изначална „нероденост” на тази възможност (чин-тей-идзен). Ако тя не е родена, то 

подчинението на нещата не зависи от самите тях, защото не попада сред тях, нито от 

родения, който да се появи в тяхното поле. Неродената възможност и нероденият са едно 

и също. Така следва да се появи „прозрение вътре в прозрението” „шьочю-кеншьо” (което 

да не зависи от субекта и обекта; субектът не е сред нещата, но им е напълно подчинен, 

затова, в потвърждението си вижда потвърждение). Но будите са дори отвъд будовостта, 

докато ние още виждаме ново потвърждение в потвърждението – затова е нужна практика 

по отношение на конкретното разбиране. Приемането на реалността, такава, каквато е и 

като всеобхватна за всички (няма изключения в степените на фактичност между хората), е 

завъртане на дхарма-колелото (т.е. будите не са проповядвали нищо свръхмирско, но пък - 

постижение) и това е разкриване на сън вътре в съня преди всички сънища (шьому-идзен). 

Всяко разкриване на съня вътре в съня може да предхожда по смисъл всички сънища, 

защото е разкриване на всеприсъствието на това качество и е отърсване от съмненията за 

реалност и илюзия, без да прекратяваме опита. Кой може да се усъмни в просветлението 

на съня, доколкото той не е предмет на съмнение? И ако няма сън, то тогава няма и буди. 

Между будите обаче, когато има разкриване, не става въпрос за метафора, тъй като това 

разкриване е само между тях - на всички дхарми в пробуждането и сънуването. Това, че 

будите са в съня, идва да изглади и предрасъдъка, че на такова битие било нужно различие 

между действително и въображаемо. То изпълнява уникалната си, своего рода 

„еднопосочна” познавателна функция именно, независейки от това разделение – между 

буди и небуди.  
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Смисълът на симетричното битие е разкрит в трактата Канкин (Четене на сутри). 

Става въпрос за симетрията на ума на конкретен индивид, с това, което той може да мисли. 

Между немислими неща и ума на някого няма симетрия, освен ако не е буда, но буда не 

мисли в смисъла на нашата представа за „носенето” на процеса. В този смисъл будите са 

изцяло себе си и на себе си. Те са най-интензивната реализация на симетричното битие и в 

същото време служат, за определяне на незнанието на другите. То е едно от различията 

между просветлени и непросветлени.  

Терминът фазово-абсолютно битие, въведен от нас, указва на верифициращо 

битие, изхождащо от презумцията за единството на време и наличност от една страна и от 

единството на сегашно време и цялото време, от друга. То е носител на философско 

взаимодействие със себе си, но с цел израстване на индивида в конкретно казуално-

идейно и нередукционистко отношение. Този термин се надстроява над текста на Доген за 

битие-времето, с цел нейното обобщение и разяснение. Ключова особеност на това битие 

е нарочният характер на сегашното време. Идеята на Доген за битие-времето е 

практическа и касае скепсиса към идеята за темпоралността като метафизичен измерител. 

За Доген причинният поток е този, който поражда времето. Друг важен момент е, че това, 

което свежда нещата до хомогенна достъпност пред познанието, се проявява като време 

(т.е. има познаващ, неотделим от своя натрупан аз и чрез това натрупване той се 

трансформира). От това следва, че се преодолява темпоралността назад във времето и 

същевременно – с удържане в настоящето, макар, технически (чрез дза-дзен), второто да 

става на първо място (т.е. се освобождаваме от бъдещето). В контекста на 

изследователската литература анализът е очевидно зависим от неизяснената диалектика на 

езиците на прекъснатостта и непрекъснатостта (разглеждани още през апориите на Зенон). 

При използване на последователно дискретен език съдържанието на моментите е различно, 

а не уподобено, както при континуалния, като времето се свежда до многомерност на 

битието, което вече не е просто „преходно”. Тъй като съзнанието се нуждае от обект, за да 

съзерцава, той се нуждае от дискретна форма на обектите (опредметено в идеята за 

дхарма-позицията), в противен случай зависи от потока на афективността, който е 

континуален и избързва във времето. Дискретният модел се приема от Доген, макар че, 

принципно, субстанции в будизма няма и, следователно, няма и време. Нагарджуна 

критикува логическата противоречивост на понятието за време, аналогично на Зенон, от 



20 
 

логическа гледна точка. В допълнение на Нагарджуна Доген е реалист, тъй като, въпреки 

че времето е имагинерно, самото понятие за реалност е релационно. То включва и субекта, 

и обекта. За да изучаваме, трябва да опишем не само положението на нещата, но и 

правилното поведение. В този смисъл Доген е по-последователен. По-нататък се излага и 

зависимистна ни от времето – чрез фрагментите на познанието и чрез желанията, които са 

най-силната човешка казуалност. В Генджьо-коан и в Сансуйкьо – основни за 

Догеоновото учение трактати, се излага и концепцията за дхарма-позицията и респективно, 

за необходимостта за изучаване на различни собствени форми – на планините и водите.  

  В раздела за битието на значението и решението излагаме неговата функция на 

даденост и незаобиколимост, провокираща адепта. Тя се основава на принципа, че 

бивайки изконно съдържателно, нашето битие е свързано със смисъла на думите. Те 

трябва да бъдат използвани като подръчен интелект. Затова коанната практика може да 

получи най-обща характеристика, в смисъл на това, на какво служат коаните и как точно 

те не са ограничени. Те са определени от възможността да ги обърнем, когато това 

обръщане с контрапункт помага за манифестирането на нашия аз. Така Доген обявява 

коаните са нужни с тяхната съдържателност. Ето защо той може да даде противоположни 

интерпретации на коани, използвайки необходимостта от различни акценти.  

В параграфа за спонтанното битие разглеждаме отношението на Доген към 

ценността на немисленето. То не е само противопоставено на мисълта, но и е спонтанност 

за нова опитност, която ни дава своето хладно съответствие. Известно е, че индивидите се 

различават по качество/сила на мисълта, но иплътно се привързват към нея. С оглед на 

мисленето в рамките на опита на отделния индивид развитието на способностите достига 

кулминация, която не се проявява в предметното съдържание на мисълта, а в нейното 

качество да анализира тези предмети. След този пик, преопределен в най-голяма степен и 

от краткостта на живота, настъпва вид зрялост – остра необходимост от разтоварване от 

концепциите, натрупани до момента. Този „удар” на действителността търси решение на 

фундаменталните проблеми на човешкото битие в качествения антипод на не-мисленето. 

В този модус на търсене индивидът не редуцира нищо предметно, а пропуска потока на 

съществуването през себе си. Представянето на концепцията за немисленето е 

императивна, а най-синтезираното ѝ изражение намираме в три дхарма-писма към жена на 
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име Рьонен. Учението за спонтанността е оптималното в будизма и затова е най-чиста 

форма на неговата нормативност.  

В частта за битието на заслугите коментираме възможността да се придаде на 

темите на много Догенови творби статута на философска спекулация за края на всеки 

възможен експеримент на съзнанието. Идеята на Доген за необратимостта и натрупването 

е свързана с уточнението на категориите „преди” и „след” относно развитието на субекта. 

Като тънък мислител Доген разбира, че утвърждаването или отричането на понятието за 

душа не променя факта, че ние не можем директно да се отнесем към нейното 

пространство с въпрос. Можем да останем абсолютно безмълвни, но можем и да кажем, че 

свойствата ѝ могат да се подлагат на проверка. Така се оказва, че душата може да се 

„създава” от заслугите на съзерцанието, което не противоречи на идеята за природата на 

скандхите, тъй като тя е резултат от липсата на съответствие между нещата и някакъв 

атман. Разбира се, създаването на душа не е откриването ѝ, както и не е самоцел на адепта. 

В откъса разглеждаме различни поетични примери от корпуса на Доген, които подкрепят 

идеята за създаване на идентичност чрез съзерцание, която е неподвластна на физическите 

фактори.  

В дадения дисертационен труд анализирахме философските убеждения на Ейхей 

Доген поетапно – през призмата на негови оригинални текстове, културна среда и 

особеностите на неговото собствено изразяване. Определихме мястото на определени 

концепции (общобудистки или негови лични) в мирогледа му, незаобиколими за 

извеждането на съотношението между него самия и издигнатите учения.   

По-долу представяме резултатите от нашето изследване (изводи, тези и приноси) с 

оглед на издигнатите в уводната част цели и задачи. 

          По отношение на конкретните задачи в увода, можем да обобщим резултатите си 

така: 

1). Достигнахме до извода за наличие на характерни черти на японската екзегеза по 

текстовете на Доген спрямо западната мисъл. Най-важното от тях е красноречиво 

концентрирано в два примера: а) в пасаж от първото японско произведение на Тецуро 

Вацуджи, представящо Доген пред световната философска общественост (1926 год.), 
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където той призовава самия себе си да не намалява дълбочината на прочетеното и б) чрез 

класическа егзегеза върху Доген, дело на поета Рьокан, пишещ за неуловимостта на най-

дълбоките примери. По тези фрагменти може да се направи изводът, че не бива да се 

изкривява смисъла на текстовете, посредством външното разгръщане на думите, 

доверявайки се на думите предварително. Тъй като будисткият дискурс има единна и 

установена най-обща рамка, Догеновата дхарма (учение) трябва да се проверява за 

достоверност чрез постоянството на манифестираното ѝ качество, което, означава да 

видим „нефрита върху нефрита” във всички прояви на битието (една ценност върху 

същата ценност; ни най-малката разлика между феномените и просветлението) както е 

според Рьокан, по директен превод от старокитайски.  Освен това посочихме, че 

биографиите на Доген са доказателство за неформален авторитет в синхрон с принципите 

на индивидуализма, тъй като по-голямата част от съдържанието им не касае факти, а идеи, 

изразени от първо лице. 

            2) Тотално възприемчивият ум е необходимо условие за приемане на дхарма и се 

разглежда от Доген в концентриран вид в есето „Рюгин”/ „Песента на дракона” (в: Dôgen, 

Ge., стр. 199 – 202). Оказва се, че същността на тази възприемчивост е пълна 

самовъзприемчивост и неафективна самореференция (рефлексивно свойство), указващи на 

приложно-йогическата същина на концепцията (идентичност с йогийската сварупа: 1.4. 

Бходжа-врити, в: Градинаров 1998, стр. 86). Аналогията на сварупа (собствената форма по 

йога) е концепцията на Доген за „сухото дърво”: 木の不動著は枯なり。(„Непоклатимостта 

на дървото е неговата сухост.” [а не – обективизацията на представата за сухо дърво или самото 

сухо дърво, което не може да посреща пролетта – бел.моя]).  

 3) Във връзка с контекста на 2) и коментарите на 1.4. от Йога сутра (Татва 

вайшаради, Градинаров 1998, стр. 91), се оказва, че „духовното познание” е 

„различаващото познание”, а „различаващото познание” е в единствен екземпляр, за да 

бъде такова (иначе е вариант на мислене), което, в реалистичен смисъл, означава пълно 

приемане на феномените, т.е. на това, заради което те са. Аналог на това във философията 

на Доген е теза на Генджьо-коан (Актуалният коан, Dôgen, Jô, стр. 35): 万法ともにわれにあら

ざる時節、まどひなくさとりなく、諸仏なく衆生なく、生なく滅なし。(„Когато не пребиваваме [от 

спомени задържайки се – бел. моя] в своето аз и сме заедно с Десетте хиляди дхарми [действащи в нас, 
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навсякъде и винаги, заради нероденост (по Кукай) и липсата на метафизично време (по Доген) – бел. моя], 

няма заблуди, няма просветление [заблуди свръх тях от двойнствености – бел. моя], няма [ги всички – бел. 

моя] буди, няма [никакви – бел. моя] живи същества, няма [някакво – бел. моя] живеене [само за себе си – 

бел. моя] и няма [ничие – бел. моя] унищожение.) 

4) Посочихме неясноти и неточности в позициите и подходите на изследователите, 

по отношение на отсяването на основополагащи за Догеновата мисъл концепции и 

тяхното тълкуване, заради което потърсихме генеративната причина. Основен техен 

недостатък: не ни е известно изследователите да имат метод и процедура, гарантиращи 

правилната съдържателна експликация на Догеновите основания, противопоставено на 

апроксимациите. Тези апроксимации не са симетрични на възможните в лоното на 

източната мисъл, обект на спекулациите, тъй като, поради наличие на йероглифика и 

практика, четящите от синитичния ареал имат обективно основание да нямат илюзия за 

това, което не разбират, или казано иначе – не обвиняват написаното за своето 

неразбиране. Затова, за да се еманципираме от примера, трябва да интегрираме примера. 

Както се вижда от досегашни изследвания – примерите остават фрагментарни, 

преразказани с „припознаване” и не посочват есенциалната си неочевидност.  

 5) Концепцията за кьоге-бецуден (предаване на друго извън учението) не е 

оригинална, а е рецепция на тази на Жудзин (според диалозите му с Доген в Хокьоки).  

6) Тълкуването на сокушин-дзебуцу (буда още в това тяло) също не е оригинално, а 

е преизказ на шинджин-дацураку: „да захвърлиш тялото и ума”. Те са еквивалентни в 

извънтемпорален смисъл, което е важното за будизма. 

7) Концепцията за буда-природата в прочита на Доген не може да е оригинална на 

основата на това, че Доген премахва подлога на афоризма. Освен това е недоказуемо, че 

авторите на сутрите са разбирали „притежаването” на буда-природата в „субстанциален” в 

европейския, а не просто – в метафоричния - смисъл.  

8) Чрез изследване на стила на мислене в индийската философия установихме, че 

основни технически принципи за достигане до валиден извод се застъпват и от Доген и 

следователно могат да имат освещаваща роля. Това се демонстрира чрез есенциалното 

съвпадение между неговото „феноменологично” и реалистично (причинно и 
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безкванторно) тълкуване на тъждествата между архата и себе си, архата и останалите 

архати, всеки архат и всеки бодхисатва и т. н., от една страна, и функцията на категориите 

джяти, вяпти, тадатмя и пакша (локус) в индийската мисъл, от друга.  

9) Стигнахме до извода за различието, което Доген прокарва между критерий 

(функция, множество) и понятност (качество на процес) в разбирането на будистките 

формулировки. 

10) Установихме, че възприемането на просветлението като конструирана 

безкрайност е противоречиво и, че Доген въвежда процесуално изображение на понятието 

за просветление – когато всички неща са на себе си, чрез тяхното приемане, от което, и 

ние идваме на себе си. Така се установяваме в конкретна взаимозависимост със света на 

всички дхарми, която е неопетнена и безконечна в своето себеутвърждаване.  

11) Установихме, че философско-историческата концепция на Цъма Циен играе 

основна роля за синтеза на основанията в китайското разбиране за писане и говорене и, че 

Доген възприема/следва неговите тези за нуждата от вътрешна искреност (чън) и 

изследователски дух. Доген възприема и алегорията за свещения владетел, който 

всъщност е метафора за аз-а на адепта, което личи най-вече от трактата му Тендзо-кьокун 

(Поучения към готвача).  

12) От спецификата на японските условия Доген възприема аналитичното 

разбиране за конфликтност (вън и вътре), която се изглажда еднакво – с практика и без 

разграничение между аз и ти,  както и синтетичния характер на своя будизъм, обединяващ 

силните страни на всички кошници, по японски образец.  

13) От типологията на текстовото пространство на Доген може да се извади 

заключението, че то не е проява на желание за формална систематичност и отвлечена 

теоретичност на писането и говоренето, а е проява на стремежа да се отговори на 

потребностите на слушателя тук и сега, в съответствие с постижението, което Доген смята 

за най-висше от всички възможни.  

14) Самата технология на конкретност в китайската писменост може да използва 

дзен като повод за експликация на заложени в самата местната култура извори на 
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понятийна компетенция, без китаецът да се идентифицира с чуждата традиция произволно. 

При транслитерация се оказва, че подборът на йероглифи с трябва с убеденост да следва и 

пълноценната им семантична мотивация, на разположение в самите графеми. Така се 

показва, че идеята за независимост от думите е неразривно свързана с тяхната 

конкретност и образност навсякъде и затова е релационно и не – доктринално понятие. 

15) Чан е неотделим от своята конкретна употреба във всяка изследователска 

школа на будизма, но не – с абстрахиране от школните постижения в съвкупност. 

16) Концепцията за внезапното просветление като някакво просветление е 

критикуема. Това е така заради факта, че внезапността сама по себе си е негативно 

утвърждение към цялото от позицията на определен хоризонт на развитие на будистките 

упаи (средства) и не може да бъде дори метод като всички други методи. Т.е. той е 

допълнителността на всички методи, които във всеки конкретен момент са конкретни в 

своята съдържателност и индивидна обвързаност. Това обстоятелство намира конкретен 

израз в системата на Доген под формата на концепцията за съзнателната релаксация 

(немисленето) или „пропускането” на просветлеността. Така внезапността на 

просветлението се свежда до неговата възможност, което вече е постепенност, т.е. – метод. 

17) Аргументирахме изчерпателно, че будизмът на Доген е синтетичен.  

18) Предвид специфичното самоопределение на Догеновия будизъм като „будистки 

метод”, а не – като „будистка истина” се налага да се експликират основанията на 

неговата резонност в реалното битие. За основа на това служи структурата на 

релационното битие, чиято същност е „поставянето на една илюзия върху друга”, напълно 

изравняваща изходните позиции на будите и обикновените хора. Така се дефинира 

принципното положение, че практиката на будите не започва от специално място. 

19) Изградихме единен модел на битието при Доген, базиращ се на незименни в 

неговото учение предпоставки за: 1) липса на излишни опитности и наличие на 

„просветлението вътре в съня (самсара), доколкото самият сън е вън от съмнение, 2) 

неизбежно съответствие на субекта със разбирането му, което, в прибавка към 1), разкрива 

нашия опит като най-дълбокото възможно откровение, 3) пълно единство на битие и 

време, което, освен това е пълна откритост на всички неща в настоящето, чрез дхарма-
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позицията, 4) еднозначната решимост и полезност на коаните само като актуални коани, 5) 

ползата от немисленето, за което всички неща се оказват точно и извънвремево 

потвърждение на себето, 6) необратимостта на натрупванията от съзерцанието, оказваща 

се единственото съдържателно съответствие на безсмъртие отвъд разделенията. 

 

8. Tези на защита 

 1) Резултатите на проведеното изследване ни дават основание да твърдим, 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) Издигаме позицията, че философската традиция на Изтока, манифестирано ясно 

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

признаване на изконната му метафоричност, което ще рече, че думите са само думи, а не – 

готови понятности и, че формулировките трябва да се подложат на най-подробно 

изследване чрез интензивна практика и съзерцание (по изказвания на Доген).  

 3) Формулираме тезата, 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 трябва да се структурира, според приоритетите, указани от самия 

Доген. Ние твърдим, че въпросните приоритети се отнасят към модела на цикличните 

диаграми, реципирани от китайската натруфилофия, които са дедуктивни по силата на 

своята структура. При Доген също, следвайки този модел може едновременно да изявим 

начало и край на практиката (верификацията) и да не посочим такъв, като последното ѝ 

звено (кудоку-джи, кудоку но кото) е знак за проверка и изчерпване на понятията в 

отделност и, както и за повтаряне на цикъла, т.е. семантично е натрупване. Така изявихме 

шест фази на битието по Доген: релационно битие, симетрично битие, фазово-абсолютно 

битие, битие на значението и решението, спонтанно битие и битие на заслугите. 
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Деконструирани тези аспекти на разумното съществуване отново се завръщат към себе си 

и така се постига умение отвъд думите, в сферата на съществените тъждества. 

4) Издигаме тезата, 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. Например 

Доген, напълно в реалистичен дух приема, че за да бъдат съпоставими, дхармите и 

личността трябва да се изграждат като философски понятия по аналогия. Това е 

доктринално положение още от класическия будизъм, където се твърди, че дхармите имат 

свой „аз”, защото направляват живота на индивида, който, поради това, че е тяхна 

функция, няма свой аз. Но дхармите не могат да бъдат и актуално пусти (= статично без 

никакъв свой аз), защото това води до безкраен регрес в семантиката на пустотата, а от 

своя страна, просветлението не бива да се самореферира, защото се получава парадокса на 

Ръсел. Конструирането на множеството на всички множества е проникнато от времето и 

като такова трябва да признаем финитисткия възглед на Доген. С други думи, ако искаме 

да бъдем абсолютно непринудени, трябва да бъдем универсално принудени. Това е 

смисълът на Догеновата теза в Генджьокоан, в Коку (Великото пространство) и в 

„Будизмът”, където казва, че има не 20, а 84 000 пустоти. Нагарджуна не противоречи на 

този подход, тъй като неговата роля е била аналогична на тази на Зенон в гръцката 

философия – доказване на логическата противоречивост на времето, движението, 

множествеността, причинността и т.н.  

9. Справка за приносните моменти в дисертационния труд 

 1) Използвайки подход на мислене и писане заедно с автора на казуистично ниво, 

предмет на дисертацията, успяхме да повторим по същество част от философски 

релевантните замисли на Доген без да допускаме тавтология с реферативен преразказ, 

досягайки тяхна по-дълбока свързаност. Тази свързаност се разкрива, при долавянето на 

закономерността, че Доген постоянно преследва идеала на алгебричното съответствие на 

нещо със себе си (а да е равно на а), като с лекота изважда от ежедневието примери за 

такива съответстващи си неща. На материала на будизма това означава еквивалентност на 

привидно несвързани концепции и идеи, както и неравностойност на други.  
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 2) Показахме, че елементът на реализъм при Доген е типологически единосъщен с 

аналогичния в индийската мисъл като технология на мислене, независимо от школата (няя 

или будизъм) и е непосредствено свързан с усилието, необходимо за постигане на 

просветленост в този живот.  

3) Освен това демонстрирахме, че реалистичната съставляваща на усилието е 

съчетаема с идеята за Единния ум като лоно на практиката (по Доген в есето му 

„Будизмът”) – метафоричен представител на актуалната безкрайност в западната 

философия. Те са взаимозависими и неотделими, тъй като идеята за установена цел на 

процеса, особено - към най-висока цел - ,  се предполага при безкрайностите (по Кантор), 

но има и принципна невъзможност за „съзиране” на този финал. Така полученият 

логически парадокс, на материала на будизма, показва, че религиозно-философските 

понятия въобще (не само будистките) и построения са в голямата си част ту имагинерни, 

ту - „проникнати” от времето (и при построяването на множеството на всички множества). 

Но за будизма тяхната „коригираща” рефлексия от адепта е наложителна и изисква 

темпоралността ѝ да се отстранява – отново и отново.  

4) Показахме, че архатът и бодхисатвата, според Доген, са съществено тъждествени 

и, че това е подтекстът на доктрината за просветлеността в Махаяна, както и в Тхеравада. 

Разногласие по този въпрос би довело до нерешими противоречия – заради смесването на 

стил на практика с метафизика, концептуално проникната от времето (невъзможност за 

достигане докрай при обмисленото отърсване от всички привързаности и затова – от 

непривързването). 

5) Доказахме, че няма основание Догеновият будизъм да бъде обвиняван в 

сектантство – той е синтетичен по форма и съдържание. 

7) С анализа на текста Битие-време и тематично свързаните, показахме, че битие-

времето е условие за завръщане към постоянната верификация на това, което сме (нашият 

аз е време, при това – детерминиран от миналите и бъдещите дхарми), за да има правилна 

теоретична екстраполация по този въпрос в бъдещето и въобще някъде, когато се появи 

необходимост за фундаментален разговор. За да се обозре битие-времето, е необходима 

последователна редукция на бъдещето (там на особено място, заради инерцията на 
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сантана, която, искайки своето утре, избързва напред) и след това – на миналото, чрез 

което попадаме в дхарма-позицията на абсолютното настояще. Това е единствения наш 

възможен живот (другото е неосъзнатост), където озарението естествено се манифестира, 

съсредоточвайки всички природни структури на битието в дхарма-позицията. 

Разграничихме, че сантана е континуалната страна на самсара, където тя не е идентична на 

нирвана, тъй като при безкрайна делимост на континуума, умът не може да има чист обект 

за съзерцание. При прекъснат модел на битие-времето, придобиваме възможност да стоим 

и да се движим мигновено, което увеличава знанието и обозримостта, а то ликвидира 

корена на афектите.  
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