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 Дисертацията на Мила Манева е първото и значимо изследване в 

българската историко-философска мисъл не само поради факта, че отсъства 

анализ как принципът на анимизма влияе върху конституирането на социо-

културните представи в релацията „човек-природа“ но и неговата 

философска рецепция в източната философска мисъл и конкретно в 

традиционната японска култура. Философският анализ на анимистичния 

принцип се усложнява и е теоретично значим не само поради факта, че и 

сред японските учени отсъства единомислие спрямо понятието „анимизъм“ 

но и от спецификата на традиционната японска култура – която е сложна, 

динамична система от религиозно-философски, етически, естетически, 

социално-политически представи и ценности, които имат както автохтонен 

характер, така и са резултат на усвояването и адаптирането на такива 

континентални учения като будизъм, конфуцианство, даоизъм в течение на 
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многовековното развитие на японската духовност. Акцентирам върху този 

съществен факт за да подчертая теоретичното значение на този текст през 

който на конкретен понятиен и текстови материал се демонстрират 

идейните принципи на технологията по която се осъществява избирателния 

подбор на включване на чужди за островната японска духовност елементи, 

предметния характер на тези трансформации и адаптиране на които те са 

подложени на „японска основа“ и на особеностите на тяхното 

функциониране в рамките на шинтоистката менталност.  

 В този контекст дисертантът изследва и спецификата на анимизма като 

един от основните модели за възприятие и разбиране в японския 

менталитет. Констатира, че западната концепция за анимизма не е способна 

да обхване и да опише адекватно реалната духовна ситуация в Япония и за 

да разкрие сложното идейно многообразие този феномен прилага 

феноменологична експликация на предметните форми на анимизма в 

динамиката на японската духовност (концепцията за ками като част от 

феноменалния свят). В резултат на тази рефлексивна процедура Мила 

Манева изяснява смисловите параметри на съществуващите различия, 

установява идейният им произход и извежда общо определение за 

анимизма, което отразява характерните особености на анимизма като 

явление в японската духовна традиция. На този фон в дисертацията се 

открояват и извеждат функционалните аспекти на анимизма като образуващ 

традиционната японска култура компонент (културен код) не само в 

древността, но и съхраняващ своята функционалност до наши дни. 

 Този предметен пласт на дисертационното изследване се реципира 

през втория и не по-малко теоретичен план – философския. Докторантът за 

пръв път в нашата философска мисъл публично поставя въпроса: „Какво 

припознаваме като „философия“ в рамките на японската духовна 
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традиция“?, (който бих перифразирал като „съществувала ли е философия в 

Япония“?) а с това поставя началото на един продължаващ във времето и 

сложен в теоретично отношение дебат за възможностите на компаративния. 

анализ по тази тема. Според мен подобно питане е фундаментално за това 

изследване и докторантът основателно го извежда, „както от 

съществуващите различия между западноевропейската и източноазиатската 

култура, така и от особеностите на японската духовност, които са ясно 

откроими дори и на фона на източноазиатското културно пространство“. От 

отговора на този въпрос се определя теоретичното пространство на всеки 

възможен компаративен анализ и „припознаване“ на „философското“ там 

дори където то отсъства и обратно. Още по-вече, че в своя анализ по тази 

тема Мила Манева изхожда от общоприетата за японската мисъл 

констатация, „че до средата на 19 век философия не е практикувана като 

самостоятелна дисциплина – дори не съществува преводен термин на 

думата “философия”. За пояснение ще отбележа, че за пръв път в японската 

мисъл Ниси Амане (1829-1897)  използва в качеството на синоним на 

понятието философия терминът „китецугаку“ (наука основаваща се на 

мъдрост), а по късно се спира на термина „тецугаку“ за обозначение на 

„западната философия“ в отличие от източната духовност. Приема се, че 

първата оригинална японска философска система е създадена от основателя 

на „Киотската школа“  Нишида Китаро (1870-1945), който посредством 

концепцията за  „чист опит“ ревизира субект-обектната форма на мислене. 

Независимо от това, японската мисъл от предходните епохи все още 

официално не се обозначава с понятието „философия“. На този фон 

докторантът използва понятието „философски“ като специфичен начин на 

осмисляне (рефлексия) на света, но се дистанцира от понятието 

„философия“  разбирано като цялостно завършена теоретична система за 
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осмисляне на битието. В основата на нейният анализ са основни 

философски идеи, отделни теоретични концепции, етически принципи  и 

светогледни представи в историческото развитие на духовните пластове на 

шинтоизва, конфуцианството, будизма и даоизма подчертавайки островната 

специфика на това развитие. Конкретната и многоаспектна аналитична 

детайлизация на това предметно съдържание позволява на докторанта да 

открие и формулира философската специфика на японския анимизъм като 

теоретичен резултат.  

 Осъществяването на такъв проект е теоретично изпитание за всеки 

учен, като в конкретния случай от съществено значение за неговото 

успешно осъществяване се явяват, както образованието на докторанта – 

бакалавър по японистика, преводач от японски език (в текста са използвани 

оригинални японски текстове, които до сега не са били превеждани), 

успешна магистратура по „Философия и култура на Изтока“ така и личните 

способности, упоритост, коректност, етичност и умения за анализ на Мила 

Манева. 

 Научно-изследователската процедура е ясно формулирана от 

докторанта. Обектът на изследването е „японската духовна традиция, като 

под “японска духовна традиция” разбираме всички онези елементи на 

традицията, които съдържат и дават представа за духовната среда, в която 

се формира японската специфичност; традиция, която се опредметява в 

характерните за японското общество народни обичаи, обреди и култове, 

митове, легенди, вярвания и религиозно-философски учения.“ 

 В този обект, Мила Манева визира конкретната предметност на 

изследването и това е анимизмът „но разгледан не в неговия етнологически 

аспект на теория за произхода и развитието на религията, а във философски 

контекст, или – анимизмът като идеен антипод  на материалистичните 
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философски виждания, който поставя концепцията за душата и духовността 

като основополагащ принцип в съществуването на човек и всичко друго в 

заобикалящия го свят и отвъд него“.  

     Основната цел на настоящия дисертационен труд e да изследва 

аналитично развитието на японската духовна традиция до средата на 19 век 

и във основа на тази анализ да се уточнят същностните характеристики и 

особености на японския анимизъм и да се изясни неговото място в 

цялостната културно–философска традиция на Япония. Тази цел се постига, 

чрез реализирането на определени задачи, на които съответстват всеки един 

от параграфите. 

 Самият дисертационен  труд е с обем 215 страници и е структуриран в 

увод, 3 глави, (14 параграфа) и заключение. Включени са три приложения и 

библиографска справка с общо 170 източника, от които 12 заглавия на 

български език, 79 заглавия на японски език, 54 заглавия на английски език, 

5 заглавия на руски език и 19 източника в електронен формат. 

 Всички глави и параграфи са логически свързани а съдържанието на 

параграфите е изложено аналитично и всеки един извод има своята 

доказателствена обосновка. След всяка глава за прегледност са изведени 

основните изводи.  

 В заключението теоретичните изводите са ясно формулирани, като на 

всяка поставена задача съответства получен резултат. 

 От съществено значение за да бъдем убедени , дали докторантът се е 

справил с изследователската процедура е и онази неотменима част на 

процедурата по защита на текста, при която докторантът ясно формулира 

кои резултати от изследването си счита за значими и оформяйки ги като 

тези ги изнася на защита. В този случай този факт е налице и ясно 
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демонстриран. Тезите, които Мила Манева изнася на защита и които са 

съдържателно обосновани в дисертационното изследване са:  

1. Поради своята специфика, понятието анимизъм в контекста на 

японската духовна традиция притежава значително по-голям концептуално-

смислов обем от класическото западноевропейско разбиране за анимизма. 

Основание за това е доказателството, че в себе си той обединява идейно три 

типа концепции – тайлъровата концепция за анимизма, концепцията за 

аниматизма и постмодерното виждане за анимизма. 

2. Спецификата на японския анимизъм се заключва в това, че той не 

само в миналото, но и понастоящем, продължава да бъде същностна 

духовна основа на японската цивилизация, през която рефлектира 

цялостното развитие на духовната традиция на страната от най-дълбока 

древност и до днес.          

3. Въвеждаме разширително определение за анимизма, като  под 

понятието анимизъм в духовната традиция на Япония ние разбираме: 

комплекс от възгледи за света и процесите в него, природата на човек и 

човешките преживявания, формирали се в Япония в контекста на местните 

природо-географски и социално-културни особености и като такива те 

изразяват особен тип взаимоотношения с всичко съществуващо, разбирано 

като притежаващо иманентна духовност, изградени в процеса на опознаване 

и отразяване на околната действителност и непосредственото преживяване 

на битието.  

Тези възгледи са дълбоко залегнали в съзнанието на японците, 

регулират и мотивират цялостния им живот и се опредметяват по 

специфичен начин в техния език, във вярванията и народния фолклор, 

философията и религията, литературата и изкуствата.  
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В този контекст, японският анимизъм се явява не елементарна 

религиозна форма, а е преди всичко философско-ценностен модел на 

възприемане и осмисляне на околния свят. Той  представлява особена 

форма на саморефлексия спрямо социално-културната специфика на 

японската духовност и в този смисъл е кодифицираща константа в 

японската културно-философска традиция. Благодарение на това, през 

модела на японския анимизъм различните духовни традиции се синтезират 

в единна етнокултурна цялост. 

Приемам и формулираните на основата на заключителните изводи 

приносни моменти. 

Основните моменти от дисертацията  са изложени в участие на 

международни и национални конференции и отразени в две публикации. 

Авторефератът отразява напълно основните теоретични моменти от 

текста на дисертацията. 

Нямам общи публикации с докторанта. 

Заключение: Изхождайки от представения текст, от показаната от 

докторанта аналитичност, теоретична коректност, способността правилно да 

формулира,  организира и изследва такъв сложен теоретичен предмет, а така 

също и от постигнатите в представената дисертация теоретични резултати, 

както и от правилно формулираните и теоретично защитени тези, като член 

на научното жури ще гласувам напълно убедено за присъждане на 

образователната и научна степен „Доктор“ по научната специалност 

История на философията (Източна философия) на Мила Николаева Манова. 

 

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

22.07.2016                                                                       (Ив.Камбуров) 
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