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                  Дисертацията на Мила Манева е значимо изследване, защото в 

историко-философските изследвания в България няма достатъчно пълен и 

систематичен анализ на влиянието на принципа на анимизма във формирането на 

жизнените представи в отношението „човек природа“ в източната философия, 

както и отсъствието на единно определение и разбиране на понятието „анимизъм” 

в японската философия.  

                 Докторантката обосновава тезата, че концептуализацията на „анимизма“ 

в  западно-европейската философия е ограничена и не може да реконструира 

анимизма като конституиращ принцип на японското разбиране на отношението 

„човек – природа“, както и формирането на японската духовност. От това 

ограничение следва неразбиране на методологията, чрез която „анимизмът“ се 

интерпретира в японската философия. Създадената методологична ситуация 

трябва да бъде теоретично проблематизирана, за да е възможна експликацията на 

несъизмеримостта между западно-европейската форма и японската форма на 

анимизма като преживяване и присъствие в света.  

                Формулираният от дисертантката методологичен проблем определя 

необходимостта от изследване на спецификата на японския анимизъм и обуславя 

безспорната актуалност на дисертационното изследване.  

Дисертацията има за обект “японската духовна традиция, която се експлицира от 

характерните за японското общество обичаи, обреди, култове, митове, легенди, и 

религиозно-философски учения“.  

                Изследването методологически реконструира и интегрира трите 

философски концептуализации на отношението „човек-свят“  – шинтоизъм, 

будизъм и конфуцианство.  

                 Предметът на изследването е философската концептуализация на 

„анимизма“ според японското разбиране за душата и духовността, като принцип за 

осмисляне на  съществуването на човека и природата. Философската 

концептуализация на проблема се реализира в хронологични параметри до средата 

на 19 век, и експлицира развитието на японското жизнено преживяване на света и 

неговото разбиране, както и влиянието на европейската философия.  



                   Целта на дисертацията е да изследва развитието на японската духовна 

традиция до средата на 19 век и да определи философската специфика на японския 

анимизъм.  

                     За постигане на целта са формулирани и решени следните задачи: 

определяне на спецификата на философската мисъл в Япония, експликация на 

понятието анимизъм,  установяването и развитието на будизма и конфуцианството 

и изследване на интерпретациите на анимизма в японската традиция.  

                     Методите на изследване са херменевтичен и историко-философски 

компаративен анализ.  

                      Преводите от японски език са направени от докторантката чрез 

правила приети в специалност Японистика. 

Дисертационният труд съдържа увод, три глави и заключение три приложения и 

библиография с 170 източника, на български език, японски език, английски език, 

руски език.  

 

                        В увода /стр. 4-21/ са формулирани обектът и предметът на 

дисертационния труд. Обосновани са актуалността на изследването, основната цел 

и избраната методология, формулирани са конкретните задачи и е изложено 

теоретичното значение на работата. 

                          Осъществен е  анализ  на съществуващите изследвания, както и 

липсата на български философски  изследвания на анимизма.   

                          Докторантката осмисля методологически и реконструира 

концептуализацията на изследователи като Накамура Хаджиме, Хори Ичиро, 

Янагита Кунио, Доналд Кийн, Алан Уотс, Уилям де Бари и използва оригинални 

текстове на японските историческо-митологичните хроники. 

                          Дисертантката обосновава тезата, че до средата на 19 век 

философията е в единство с религията, етиката, естетиката, политическата 

организация на обществото и културата. Шинтоизмът е философската система, 

основана на анимизма, която е формирана като холистично разбиране за света и 

неговото преживяване.  Обоснован е изводът, че японската философия може да се 

определи като синтеза на шинтоизма, будистката метафизика и естетика и 

конфуцианската етика. Тази форма на философия е прагматично определена, 

поради което липсва универсален обяснителен принцип, характерен за западно-

европейската философия 

                            Докторантката определя понятието „анимизъм” като „осмисляне 

на въпроси за природата на човека и за мястото, ролята и участието на човек в 

процесите, които протичат в света“.  

                            Анимистката духовност е система на социална практика, която не 

решава абстрактни метафизични проблеми. В този смисъл принципът на анимизма 

е философия, която определя социалния живот чрез отношението на човека към 

природата и мотивира неговото поведение като релативно и изключва 

субстанциалната метафизична позиция.  

                             Докторантката реконструира /стр. 30-.32/ теорията за анимизма на 

Робърт Марет, в която той развива идеята за наличието на всепроникваща жизнена 

сила, която е иманентна на света и съществува отделно от идеята за индивидуална 



душа. Според докторантката, японският анимизъм може да бъде методологически 

коректно реконструиран чрез  концептуализацията на Марет, която разширява 

понятието „анимизъм“ чрез синтезата му с понятието „аниматизъм“. Разработената 

от докторантката методология  открива пред нея възможност за евристична 

реконструкция /стр. 32-44стр./, на понятието „анимизъм” в японската научна 

традиция, като осъществява анализ на начина, по който западната концепция за 

анимизма е възприета в Япония . Иновативният извод на дисертантката, е, че при 

изследването на японските светогледни нагласи и народни вярвания, в понятийно 

отношение се синтезират концепциите на анимизма и аниматизма ,   

Резултатът от цялостния анализ в първа глава, установява, че японският анимизъм 

синтезира анимистка и анимистична концептуализация на отношението „човек- 

природа“.     

                      Анимизмът в Япония се основава на непосредствено и интуитивно 

възприемане на света без систематичност, която да отговаря на критериите на 

западните философски системи. Дисертантката обосновава тезата за метафизика с  

онтологичното утвърждаване на дух и душа без спекулативно обосноваване,  като 

липсват теоретични построения.  

                       Японският анимизъм не съдържа инвариантни метафизични теории, 

като експлицира „човешките преживявания и преките ползи за индивида и 

обществото и е стремеж към хармония в битието и комуникация в свят на 

постоянно променящи се взаимоотношения“.Шинтоизмът е напълно интегриран в 

живота на хората като преживяване на действителността и това дава възможност 

за интерпретация на японският анимизъм като прагматична доктрина, която е 

съпоставима с антиметафизичната позиция на постмодерната философия.  

Във втора глава докторантката анализира установяването и развитието на будизма 

и конфуцианството, и тяхното взаимодействие с местната анимистична традиция и 

анимистична интерпретация.  

                         Будизмът има силно влияние върху културно-политически живот в 

Япония и процесът на неговото проникване формира спецификата на японския 

будизъм като е установен баланс между традиционно японския тип мислене и 

будисткото възприемане на света. Доктрината шинто-будистки синкретизъм се 

основава на ноуменална и феноменална форма на съществуване.   

Универсалната Буда-природа и просветлението  е  в съзвучие с японското 

възприемане на духовността като иманентна. Концепцията за Буда-природата, в 

традиционното японско съзнание се възприема като несубстанциално разбиране на 

„Аза“ и  анимистичния модел на света. Японският будизъм е трансформиран от 

учение, което разглежда човешкия свят като изпълнен със страдание  в учение за 

живота в този свят. Акцентът е поставен  върху „просветлението, интерпретирано 

като себеосъзнаване и придобиването практическа полза“.  

                       Докторантката анализира влиянието на конфуцианските и 

неоконфуцианските идеи и тяхната интерпретация в контекста на японското 

анимистично светоусещане.  

                     Конфуцианството е модел за структуриране на държавната власт и на 

отношенията между хората, като остава под влиянието на японския анимизъм. 



Според докторантката неоконфуцианството е опит за метафизическа обосновка на 

социално-политическата система на управление.  

                          Докторантката обобщава  будисткото и неоконфуцианското 

разбиране за душата като доминацията е на будизма, който отрича нейната 

метафизическа реалност като вечна и неизменна субстанция.    

                           Докторантката определя като основни характеристики на 

неоконфуцианското разбиране за духовността на човека онтологичната свързаност 

между тялото, съзнанието и духа, отстояването на неразривна връзка между 

човешкия и природния свят. Неоконфуцианската философия има значително 

влияние за формирането на рационализма, хуманизма, етноцентризма през 

периода Едо и  създаването на морална социална парадигма.    

                            Докторантката анализира японските представи за душата и 

отвъдния свят, изследвайки тяхното развитие като експликация на японската 

духовна традиция /стр. 137-170/. Анимистичният начин на възприемане на света 

концептуално синтезира идеите за всепроникваща витална сила, божествена 

природа и индивидуална душа, както и  онтологична обвързаност между видимия 

и невидимия свят, който е допълнително измерение в рамките на феноменалния 

свят /стр.138-153/.  

                                Вертикалната структура на света в индийския будизъм е 

трансформирана  в  японския анимизъм в хоризонтална, като преходът между 

отвъдния свят и света на живите продължава да се възприема за осъществим. 

Дисертантката анализира представата за душата в разбирането на националната 

школа Кокугаку /„Школа за национална наука”/, като актуализиране на японската 

идея за анимизма и ограничаване на идейната доминация на неоконфуцианството. 

Тази школата формулира шинтоистките идеи в систематизирано релативистко 

разбиране на идеята за душата  

                              Духовната традиция на Япония се основава на идеята за душата и 

одухотвореността на вселената и релативното разбиране на отношението „човек-

свят“. На тази идейна основа се осъществява синтезата на шинтоизма, будизма и 

конфуцианството.  

                              Резултатът от анализа на дисертантката, е, че японският 

анимизъм е основен модел на светоосмисляне и самоосъзнаване в японския 

жизнен свят.  

                              В заключението /стр. 171-176/ докторантката обосновава  извода, 

че анимизмът е форма на философска рефлексия, която е прагматична система, 

различна от метафизичната системност на западно-европейското мислене. 

Анимизмът не е йерархична система, а хоризонтална релативна форма на 

философски възгледи, определени от отношението „човек – природа“.  Японският 

анимизъм е регулативна система на социалния живот и  прагматично обяснение на 

природния ред и хармония. Природата  се осмисля в непосредственото 

преживяване, като човек се намира не в „субект-обектни“, а в „субект-субектни“ 

отношения с природата, поради което анимизмът може да бъде определен като 

прагматично конституиране на човешкото съществуване.  



                               Докторантката определя японския анимизъм като 

екзистенциална и прагматична доктрина, която конституира отношението „човек-

свят“ 

  

                         Резултати от изследването са теоретично обосновани и 

съдържателно експлицирани и могат да бъдат формулирани както следва:   
1. Японската философия е синтез на шинтоизма, будистката метафизиката и 

конфуцианската етика.  

2. Понятието „анимизъм” в японското разбиране свързва анимизма и аниматизма.  

3. Преживяването на феноменалния свят изключва доминацията на 

трансценденцията и определя хоризонтално структуриране на света.   

 4. Източното понятие „анимизъм“ е смислово по широко от западноевропейската 

концептуализация на анимизма. 

5. Анимизмът е  система от възгледи за човека и природата, които са формирани от 

осмислянето на непосредственото съществуване и интегрира духовни традиции 

като прагматично съпоставими.  

                     Напълно съм съгласен с формулираните от докторанта приноси на 

дисертационното изследване, а именно: дисертацията е първото в България 

философско изследване на анимизма; определено е понятието „анимизъм”, което е 

разграничено от западното разбиране за понятието и което концептуално 

интегрира изследванията в Япония на проблема за анимизма; популяризирани са 

японски изследователи, оригинални текстове и идеи, които са иновативни за 

българските философски изследвания на източното разбиране на света и 

човешкото присъствие в света.  

                       Резултатите от дисертационното изследване са представени на 

престижни научни форуми и утвърдени научни списания: доклад, изнесен на 

конференция „Бъдещи перспективи” на специалност „Японистика” към Факултета 

по класически и нови филологии в СУ „Св. Климент Охридски” и статия 

"Виждането за душата в Япония през съвременната епоха. Идеята „Ичи рей ши 

кон", в сп. "Философия", кн. 4, 2015, стр. 410-420; статия „Татеяма мандала. 

Отражението на древните вярвания в японската представа зa отвъдния свят” в 

сб. „Бъдещи хоризонти. 25 години специалност Японистика в Софийски 

университет "Св.Климент Охридски", Университетско Издателство „Св.Климент 

Охридски”, София, 2016, стр. 125-138  

Нямам формални и съдържателни  забележки към изпълнението на 

дисертацията, която отговаря на критериите за самостоятелно научно изследване и 

изискванията на ЗЗРАС.  

Имам въпрос към докторантката: Как може да бъде обоснована 

съпоставимостта на японския анимизъм и постмодерната европейска философия? 

 Заключение: като имам предвид теоретичните резултати и 

възможността за въвеждането им в обучението по източна философия,  убедено  

предлагам на уважаемото научно жури да присъди на Мила Николаева Манева 

образователната и научна степен „ДОКТОР“ по научната специалност „История на 

философията“. 



 

Благоевград, 20. 08. 2016 г. 

доц. д-р Георги Донев 


