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Представеният дисертационен труд реконструира чрез херменевтичен метод 

философските идеи на Доген, формулирани като генериране на смисли посредством 

метафоричен език, който концептуализира феноменалността на съществуването отвъд 

логическата дуалност на езика на съзнанието. В този смисъл изследването има 

иновативен принос в изучаването на будизма в българската философия  

Докторантът експлицира структуроопределящите концепти на процесуалния  

будизъм на Диоген, а именно: „битие-време“, „процесуалност на буда-природата“, 

„отвъд-будовостта“, „единство на практика и просветление“ и техниката „дза-дзен“, 

като реализира  разширена интерпретация  на съществуващи източни и западни „дзен 

доктрини“. Понятийната система е метафорична форма на  създаване на смисъл, като 

език определящ различни, но съизмерими парадигми, поради релативността на 

езиковите игри и създаването на значения отвъд думите без императивно постулиране 

логическа еднозначност и окончателни отговори. Метафоричният език, разбиран като 

семиозис над обектността на съзнанието и процесуална феноменологична форма на 

пребиваване в света елиминира привилегията на европейската опозиция „субект-обект“ 

и въвежда универсалната  релативност „субект- субект“. Изследването е мотивирано и 

от методологическите недостатъци на съществуващите реконструкции,  които се 

основават на предзададени концептуализации, несъобразени с езика на оригиналите, от 

което следва неразбиране на източното преживяване и присъствие на човека  в света. В 



този смисъл отстраняването на езиковите и концептуални неточности от текстовете и 

философията на Доген е актуално.   

Предмет на изследването е експликацията на дзен будизма, като херменевтична 

концептуална форма за преодоляване на езиковия фетишизъм на съзнанието и 

конструиране на практика за постигане на смисъл отвъд „думите“ чрез „будисткия 

метод”. Предметът включва експликация на системата от метафори за постигане на 

просветлението и преодоляването на обектния език на субекта и „привързаността към 

думите“.  

Целта на докторанта е да постигне смисъла на съществуването в „дзен“ чрез 

метафорично езиково конструиране, без априорно зададен рационален метафизичен 

принцип, като анализира оригинални текстове на Доген. За постигане на целта, 

докторантът формулира следните задачи: типологизация на оригиналните текстове 

според херменевтичния анализ; дефиниране на понятието чан/дзен; концептуализация 

на будистната практика; експликация на  процесуалното постигане на смисъла на 

всеприсъствието на битието. 

 За постигането на целта и решаването на задачите, докторантът използва 

херменевтичен и историко-философски метод, както и структуралистки лингвистичен 

метод за разбирането на смисъла на метафорите. 

В изследването са включени оригинални текстове: „Актуалният коан“, „Сън 

вътре в съня, „Будизмът“, „Сутрата на планините и водите“, „Битие-време“, „Записки 

на чутото при предаването на Съкровищницата на Окото на истинната дхарма“, 

„Четене на сутри“, поезия и коани, чрез които докторантът обосновава философията на 

Доген.  

Дисертацията е в обем от 170 страници, съдържа  увод, четири глави, 

заключение и библиография, която включва източници на японски език, английски 

език, френски език, руски език, български език и електронни речници .  

В първа глава докторантъ провежда  много пълен анализ на Доген и неговата 

дейност, който трябва да бъде основа на херменевтичната реконструкция на 

метафоричния език и процесуалното разбиране на източната феноменологична форма 

на съществуването. Дисертантът прави представяне на биографиите и екзегетичните 

изследвания, чийто смисъл е разпространение на будистката форма на метафорична 



семантизация чрез концептуализация на думите . Първото съчинение, представящо 

Доген на световната философска общественост е на Тецуро „Монахът Доген”.  

Докторантът обосновава тезата, че характерното за японското мислене е „постигането 

на дълбочината на замислите на Догеновата система, а не спекулативното 

аргументиране на резултатите. Представено е изложението върху Доген от Дайган 

Мацунага, като част от обща история на японския будизъм. Разграничени са 

отношението на Доген към „тезата за предаване на учение вън от думите“ и 

концепциите „единство на практика и просветление“, „актуалния коан и 

интерпретацията му на буда-природата, и идеите му за отношението „битие-време“. 

Във втора глава, докторантът изследва единната основа на езиковата 

процесуалност на изтока в описанието на феноменалността и влиянието на индийската, 

китайската и японската философски традиции върху Доген. Докторантът показва 

убедително, че в индийската традиция се използва прецизен лингвистичен анализ и 

реалистична категориалност, които  определят изследваното на философски проблеми. 

С аналогичен  метод, разработен в индийката форма на процесуално разбиране на 

концептуализацията на феноменалността, Доген постига ефективна критика на езика и 

метафизичните представи и преодоляване на дихотомията „битие-небитие“ и 

въвеждане на понятията „съществено тъждество“,   „проникване“, „самоидентичност“  

„абсолютната самост“.  „локус”. Докторантът обосновава тезата, че Доген усвоява в 

своята практика, развития от индийците финитен метод в духовната практика нирвана 

и метода на аналогията в изграждането на дхармите и пудгала.  

 Докторантът разглеждаме влиянието на китайската концептуалност върху 

Доген.  Източната форма на разбиране не е свързана с обяснението и речта на 

непосредственото съзнание, а с изучаването и понятията, като концептуализация на 

метафоричния смисъл. Затова китайците създават модел на „субективистката 

историография, принципите на искреността към себе си, а не – към другите“. 

Докторантът изследва и експлицира философската основа на историческите записки на 

Съма Циен като образец за генериране на смисли.  Обоснована е натурфилософския 

определеност на концепцията за владетеля, която формира субектността,  като „липса 

на фундаментално различие между аз и ти”. Изяснена е една особеност на Догеновите 

концептуализации, които са паралелистични и циклични във времето според китайски 

образец, с което се показва,  че те са значими защото са извънвремеви. Докторантът 

подробно изяснява систематизация на най-важните влияния на японската духовна среда 



върху Доген и формулира извода, че тя се изразява в инкорпориране на китайските 

резултати за функцията на  субекта в познанието. Дисертантът аргументира тезата, че 

„японската мисъл  дефинира контекста на конфликтността като въпрос на „резолюция” 

на виждането като израз на самопознанието във вътрешната конфликтност. На тази 

основа се определя синтетичният подход към будисткото знание.  

За провеждането на херменевтичния анализ и експликацията на смислите, които 

създава метафоричния език, докторантът осъществява  типологизация на текстовете на 

Доген и определя  жанрово-тематична класификация на произведенията му.    

Дисертантът реконструира  понятието „чан“  в два методологически варианта: 

графо-семантемичен и концептуален.  Разглежда се отношението на Доген към 

доктрината за изконната просветленост, като основание за безусловно наличие на 

потенцията за просветлението. Осъществен е графологичен анализ на йероглифа за 

„дзен“, като са обосновани  негови парадоксални свойства. Чрез много точен 

лингвистичен анализ, докторантът обосновава тезата, че на йероглифа дзен се приписва 

значение на пробуждане и реализира нетовото сравняване с други йероглифи с подобна 

семантика. Изяснена е имагинерността на интерсубективността и фетишизацията на 

разбирането на процесуалността чрез думите на съзнанието от позицията на 

субентността. Дисертантът прави концептуален анализ на процесуалното разбиране на 

чан/дзен и  показва, че чан е неотделим от своята конкретна употреба във всяка 

изследователска школа на будизма.   

   Направена е убедителна реконструкция на концепцията на Доген за единния 

будизъм, основана на 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“.   

Докторантът реконструира концепцията за „единното битие“, което има 

процесуална определеност, смисъл, който е метафорично езиково експлицируем и е 

равнопоставен за всички. Показано е, че пътят на будите не се предпоставя, за да се 

запази принципът за непривилигировоност. Смисълът на „симетричното“ битие е 

показан херменевтично, като симетрия на ума и това което той може да мисли. „Между 

немислими неща и ума няма симетрия, а  будите са реализация на симетричното 

битие“.   



Докторантът анализира понятието „фазово-абсолютно битие“, което е единство 

на време и биващо и единство на „сега“ и цялото време, като причинният поток 

поражда времето и анализът се основава на понятията „прекъснатост“ и  

„непрекъснатост“. Съзнанието съзерцава обектите в дискретна форма, а не в 

континуалната форма на афекта, поради което Доген утвърждава дискретността на 

времето и неговата релативност, която включва и правилното поведение. Поцесуалната 

представа за време на Доген е метафизическа, а не физическа.   

В битие-времето се осъществява редукция на бъдещето и на миналото, за да  

възникне дхарма-позицията на абсолютното настояще. Това е феноменологичната 

форма на живот синтезираща  проявленията на битието в дхарма-позицията. Сантана е 

континуална форма на самсара, различна от нирвана, защото при допускането на 

безкрайната делимост на континуума няма чист обект за съзерцание. Дискретният 

модел на „битие-време“ преодолява генезиса на афектите и открива разбирането на 

съществуването отвъд думите.  

 Обосновани са тезите за това, че: източната философия създава метафоричен 

език, който определя значението на думите, като говорене за феномените чрез 

априорната концептуализация на процесуалността на дзен; думите не могат да 

означават съществуване на ниво език на субект-обектно съзнание и това е нова форма 

на семантизация на езика, различна от европейската философия; „дзен“, като 

процесуалното битие, е единственият път за постигане на феноменологичното 

съществуване отвъд дуалността на езика на съзнанието; въведената релативна форма на 

битие експлицира акта на разбиране на феноменалността на света, като следствие от 

метафоричния език на процесуалността на дзен.  

Резултатите от изследването са представени на 11 престижни конференции  

/включително международни/ и представителни научни списания:   Проповедите на 

Доген (1200-1253) като общобудистка апологетика // Теория и история на реториката 

: Сборник с материали от научна конференция 26 ноември 2011 г.. - София : Унив. изд. 

"Св. Климент Охридски", 2014, 11-29.  Philosophical implications in the poetry of Eihei 

Dogen (1200 – 1253), written in Classical Chinese and Classical Japanese //The Silk Road: 

Collection of papers from the Third International Conference on Chinese studies, June 4 – 5, 

2015. – Sofia: St. Kliment Ohridski University Press, 2015, pp. 194 - 197. Конституцията от 

17 параграфа от 604 година (превод от старокитайски език и анотация). (Средновековно 



японско красноречие) // Антология на ораторската реч: оратори от Иисус до 

пророците на маите, 2013. [Книга 3.] София, 2013, с. 344–355.  Старокитайската 

мирогледна терминология – развой и специфика. (Лингвистика) // Десета конференция 

на нехабилитираните преподаватели и докторанти от Факултета по класически и 

нови филологии, май 2013. [Т.10.]. София, 2013, с. 83–88. 

Напълно съм съгласен с приложената справка за приносите в дисертацията. 

Формулираните приноси са съдържателно експлицирани и  защитени в дисертацията.  

Езикът, на който е написана дисертацията, е прецизен и показва много 

добрите познания на докторанта в областта на източната философия, японистиката и 

езикознанието.  

Авторефератът отговаря на съдържанието на дисертацията и е написан 

според формалните структурни изисквания. Дисертацията на Александър Иванов е 

напълно завършено научно изследване с принос към изучаването на Източната 

философия в България и изпълнява научните изисквания на ЗЗРАС 

Заключение: Дисертационният труд на Александър Иванов на тема: 

„Философските основания в дзен-концепцията на Доген (1200 – 1253) (херменевтичен 

анализ)“ представлява оригинално и завършено изследване, което съдържа научни 

резултати. 

Убедено препоръчвам на членовете на научното жури да присъдят на 

Александър Иванов образователната и научна степен “доктор”. 

 

28.07.2016  

        доц. д-р Георги Донев: 

      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


