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 Мила Николаева Манева е родена на 17 август 1983 г. Тя е  бакалавър по “Японски език и 

култура” (2008), магистър по “Философия и култура на Изтока” (2009) и има две специализации 

в Педагогическия университет в Киото в периода 2006-2007 и 2010-2012 г. Темата на 

предложения от Мила Манева труд е свързана не само с личния интерес на авторката към 

японската култура, но и със заслужаващото респект предизвикателство да даде своя трактовка на 

едно, колкото основополагащо за формирането на специфични светогледни представи, толкова и 

не докрай изследвано в аспекта на своите философски функции явление, каквото е анимизмът. 

Тя е актуална и разработването й запълва своеобразна празнота в българската философска 

култура. Още в увода проличават мащабите на поставената цел, изключителната концептуална 

прецизност  при дефинирането на обекта, предмета,  методите и конкретните задачи, както и 

креативният и нетрадиционен подход на авторката (нещо, към което несъмнено има отношение 

и нейният научен ръководител, проф. Иван Камбуров, водещ изследовател на будизма у нас). 

Дисертационният труд е с обем 215 страндартни страници и е структуриран в увод, три глави и 

заключение. Библиографията включва 170 източника, преобладаващата част от които (79) на 

японски език. Тук следва да отбележим няколко неща: дисертантката борави свободно с 

оригинални източници; преводите от японски и английски език са нейно собствено дело; 

коректно са посочени разработките по темата както у нас, така и в чужбина, на водещи 

специалисти като Хаджиме,  Ичиро, Кунио, Кийн, Уотс и др. 

 При запознаването с дисертационния труд прави впечатление  задълбоченото познаване 

както на оригиналните творби, така и на коментарите върху тях, активното използване на 

цитираната литература, свидетелство, че, макар и в началото на творческия си път, Мила Манева 

вече има свое присъствие в дискурса върху японската култура като цяло и анимизма в частност. 

Това й дава възможност да предложи свой многопластов прочит на японския анимизъм, в който 



историко-философските интерпретации намират продължение в едно колкото дискретно, толкова 

и несъмнено авторово присъствие; да съзре и разграничи свързаните в едно многомерно цяло 

отделни негови елементи: Тайлъровия анимизъм, аниматизма на Марет и постмодерната визия 

за анимизма, които го превръщат в явление значително по-богато в смислово отношение от 

западно-европейския анимизъм. Спецификата на японския “прочит” на анимизма е изследвана 

както в опозиция със западните представи, така и във връзка с  японската духовна традиция  и 

нейните  основни направления – шинтоизъм, будизъм и конфуцианство. Този прочит го 

превръща във  всепроникваща,  иманентна на света, жизнена сила, която съществува отделно от 

идеята за индивидуална душа. Мила Манева ситуира анимизма не в религиозен, а във 

философски контекст, определяйки го като център, фокусиращ динамиката на “автохтонните 

представи и рецепцията на външни съдържания, на степента на тяхното възприемане” и  

обосновава извода за философската специфика на японския анимизъм, който, макар и чужд на 

абстрактните метафизически проблеми, се изгражда  като особен вид практически ориентирана 

философия.  

 Отлично е показана диалектиката на свое и чуждо – явление, с което всеки изследовател 

на рецепциите, допринесли за формирането на дадена национална култура, неминуемо се среща: 

покълнало на местна почва, обогатено с ферментите на националните духовни традиции, 

чуждото се превръща в свое. В своя “деконструиран” вид, в своето синкретично обединение, 

шинтоизмът, будизмът и конфуцианството, при срещата си с анимизма в качеството му на 

обединяващ елемент, раждат нещо специфично японско. Манева показва как някои от водещите 

характеристики на японската философска мисъл всъщност  са тези, които тя асимилира отвън. 

Така се докосва до важни от гледна точка на теорията на рецепцията моменти: селективността и 

ролята на контекста; алтернативата:  новаторски прочит или епигонство; модификацията като 

паралелен прочит, придаващ нов живот на вече утвърдени в друг контекст съдържания; 

минимизирането и изтласкването  на нерелевантни съдържания. 

 Ценен принос представляват и страниците, посветени на съвременните проекции на 

японския анимизъм като значим структуроопределящ за японската култура фактор. Манева 

пресъздава неговите основни характерни особености: приоритет на  интуитивното възприемане 

на света; на практическия опит пред теоретичните спекулации; етика, насочена към 

хармонизиране на битието; отказ от метатеории; иманентен, а не трансцендентен тип духовност; 

сливане на ноуменално и феноменално равнище на битието. Прецизно са подчертани промените 

в акцентите при свързването на будистката неесенциалистка концепция за аз-а и традиционното 



японско анимистко виждане: чрез него по един парадоксален начин стремежът за избавление от  

носещата страдание реалност се превръща във  възможност за просветление още в настоящия 

живот (т.нар “генсе риеки”). Друг правилно поставен акцент при анализа на съвременните 

проекции на анимизма е тезата за дълбокото разминаване между доктриналната и практическата 

страна на японския будизъм. За тази цел Манева се позовава не само на текстове, но и на някои 

устойчиво вкоренени в японската култура обичаи и показва, че японският анимизъм приема за 

своя идейна основа именно неприеманата от будизма идея за душа. 

 Заключение: Безспорно представеният от Мила Манева текст има всички качества на 

дисертационен труд и престтавлява първото за България изследване на анимизма в японската 

духовна традиция. Не по-малко важен е и фактът, че той очертава значими характеристики на 

съвременната японска култура. Нямам съществени бележки към дисертантката. Бих 

препоръчала представеният от нея труд да бъде издаден. Несъмнено той би представлявал 

интерес както за специалисти, изследователи и студенти, така и за много по-широк кръг 

читатели, за които японската култура винаги е представлявала интерес. Но, извън несъмнените 

си научни качества, работата на Манева е ценна и в друго отношение: в свят, люшкащ се между 

нетърпимостта към другия и така търсената толерантност, между клопките на “политическата 

коректност” и възможностите за реална интеграция, тя показва как между привидно 

несъвместими мисловни парадигми може да се установи не само негативно проециране и 

конфронтационно изключване, но и процес, при който чрез взаимно проникване и обогатяване, 

автохтонното не само е запазено, но бива изведено на качествено ново ниво.   

 Представените от Мила Манева публикации по темата са релевантни на отделни аспекти 

от темата на дисертацията. Те са доказателство за реална апробация и публичност на 

отстояваните от авторката тези. Дисертационният труд свидетелства, че докторантката 

притежава теоретични знания, завидна езикова и философска ерудиция и способност за 

самостоятелни научни изследвания. Като имам пред вид посочените качества на предложения 

труд и научните приноси, които се съдържат в него, убедено ще гласувам на Мила Николаева 

Манева да бъде присъдена образователната и научна степен степен “доктор по философия”. 

 

26 юли  2016                                                                              доц. д-р Татяна Батулева 

 

  


