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Р Е Ц Е Н З И Я 

ЗА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД НА МИЛА МАНОВА 

„АНИМИЗМЪТ В ЯПОНСКАТА ДУХОВНА ТРАДИЦИЯ 

(ФИЛОСОФСКИ АНАЛИЗ)“ 

ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН 

„ДОКТОР“ ПО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 2.3. ФИЛОСОФИЯ 

(ИЗТОЧНА ФИЛОСОФИЯ), 

НАУЧНА СПЕЦИАЛНОСТ „ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА“ 

                                                

                                 от проф. дфн Нина Димитрова 

 

Мила Манова е магистър по философия и култура на Изтока към Софийския 

университет; като специалист в областта на японистиката тя е преподавател там по 

практически японски език, а от 2013 г. е редовен докторант към катедрата по История 

на философията. Има осъществени две специализации в Педагогическия университет в 

Киото. 

 

Като начинание, дисертацията на Мила Манова е сериозно предизвикателство за 

изследователя, тъй като предполага не само отлично познаване на отделните 

религиозни традиции, на чието взаимодействие е посветена, но и висока степен на 

компетентност в областта на историята на понятията и на идеите; способност за 

деконструкция на наличните резултати в търсене на изходните положения. Японската 

духовност, фокусирала вниманието на докторантката, е проучена и представена на 

вниманието ни както във вида, в който тя е позната от най-ранните литературни 

паметници, а също и във вида, който е придобила след нахлуването на чужди идейни 

влияния в лицето на будизма и конфуцианството. Отчетен е и фактът, че навлизащият в 

японския ареал будизъм на свой ред вече е претърпял влияние от страна на китайската 

философия, т.е. във взаимодействието си с автохтонната японска традиция той е 

своеобразно „китаизиран“. Или – подложено на внимателно изследване е и 

предварителното взаимодействие между будизъм и конфуцианство и по-нататъшното 

проучване е съобразено с направения извод. 

Очевидни и разбираеми са пристрастието, емпатията на Мила Манова към 

японската духовност, която дисертацията представя като достатъчно жилава и 

отстояваща себе си в наложилото ù се взаимодействие с радикално чужди на основното 
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ù послание светогледни позиции, като твърде изобретателна в адаптирането на аспекти 

от чуждото влияние. Японската мисъл е очертана като доказваща своята гъвкавост и 

приспособимост, асимилирайки несъчетаеми идейни и религиозни елементи, и 

достигаща до цялостен и хармоничен резултат. Докато будизмът контрастира на 

виталитета на японската духовност с пренебрежението си към феноменалния свят, то 

неоконфуцианството ù противопоставя позицията си за строго йерархизирана 

обществена структура. Дисертацията може да бъде представена и като постепенно 

проследяване на това, как японската мисъл модифицира чуждите идейни комплекси, 

вплитайки ги към изначалното ядро на собственото светосъзерцание. 

Умението, приложено от Мина Манова по „разплитането“ и обособяването на 

отделните компоненти в синтеза, който представлява японската духовност, осигурява 

успеха на дисертационния труд. Разбира се, то не е единственото. Не мога да 

коментирам постоянно изявяваните специални езикови познания на докторантката, ще 

оставя това на далеч по-компетентния рецензент, но самият му избор, както и 

взискателността на научния ръководител, а и многогодишната практика на Манова в 

областта на японистиката ми дават основание изцяло да им се доверя. Освен 

специалната ерудиция, изисквана за целите на дадената дисертация, отличните 

изследователски качества на докторантката като историк на философията и културата 

удовлетворяват и надхвърлят изискванията за получаването на образователната и 

научна степен „доктор“. 

Основанията за тези свои убеждения ще опитам да покажа чрез описание на 

дисертационния труд. Във формален план – изследването е с обем от 215 страници, 

като 191 от тях са обхванати от собствено научното предприятие, а останалите 

съдържат различни ценни приложения. Предвид основателното съображение, 

изтъкнато в началото на дисертацията, за слабото познанство на родната култура с 

японската духовност, твърде необходима се оказва справката за културния облик на 

отделните епохи в историята на Япония. Преводите на текстове накрая са тематично 

свързани с дисертационното изследване и илюстрират някои негови положения. 

Библиографията обхваща 170 заглавия, като тези на японски език са 80; останалите са 

на английски, руски и български език. 

Трудът е структуриран в увод, три глави и заключение. Уводът е направен 

според стандартните за такъв тип проучване изисквания – той анонсира особеното 

положение на японската духовност, нейната несъпоставимост с европейската мисъл, и 

това основно твърдение доминира цялостната изследователска стратегия. Мотивацията 
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за избора на темата е, както бе споменато вече, личният афинитет към тази мисловна 

традиция, но и обстоятелството, че тя е твърде слабо позната у нас. Целта е 

формулирана като осъществяване на едно цялостно аналитично изследване на 

японската духовна традиция до средата на ХІХ век, което да даде възможност да се 

уточнят същностните характеристики и особености на японския анимизъм. Така 

поставената цел е конкретизирана в пет задачи; прецизна е и постановката за 

използваните методи.  

Уводът съдържа и основополагащите твърдения за разликите между източната и 

западната духовност, както и изясняването на мястото, което заема специално Япония в 

общата картина на източната философия (в тази връзка е обговорена и условността на 

употребата на думата „философия“, отнесена да източната менталност изобщо). 

Изрично е отбелязано, че проучването се абстрахира от взаимодействието със 

западната философска традиция, и се концентрира върху влиянията от страна на 

„източната философия“.  

Тезата/тезите на едно дисертационно изследване обикновено се лансират в 

неговия увод. В настоящия случай това става накрая на труда, в заключението, на с. 

175. Трите главни теоретични положения на дисертацията са представени в контекста 

на направените вече изводи и формулировката им донякъде се доближава до тази на 

постигнати вече резултати. Предимството е, че читателят е улеснен в преценката си за 

тяхното наличие.     

 

И така, първата глава, занимаваща се със схващанията за анимизма в 

западноевропейската духовна традиция, предлага анализ на две известни концепции по 

темата. Едната, базирана на модернистки предпоставки, принадлежи на известния 

британски антрополог Едуард Тайлър, който в търсенията си на произхода на религията 

вижда в анимизма нейния зародиш. В дисертацията многократно се подчертава 

несъгласието с тази теория, аргументирано се отхвърля разглеждането на анимизма 

като религия и се предлага тълкуването му по-скоро като „философия“, но не като  

философска система по класическия западен модел, а като обща светогледна реакция, 

„специфичен начин на отразяване на действителността и преживяване на битието“.   

Като опониращ на-, но и допълващ горната теория, е представен аниматизмът 

на Робърт Марет, чийто холизъм надмогва рационалистката интерпретация. 

Анализирани са представите за анимизма като иманентна на света всепроникваща, но 

неперсонализирана, неиндивидуализирана жизнена сила. Различията между двете 
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теории са прецизно откроени, като е подчертано предимството на постмодерната 

перспектива за разбирането на японския анимизъм.  

Съдбата на понятието анимизъм в японската научна традиция е също подложена 

на внимателно изследване, като са представени няколко гледни точки. Независимо от 

дебатите помежду им всички те ясно изразяват чувствително несъответствие с 

европейския начин на мислене.  

За да открои разликата най-общо между японското и европейското разбиране на 

анимизма, Мила Манова осъществява експертен анализ на езиковите понятия. Той, 

разбира се, се предполага в изследване от такъв тип и мястото му е точно там, където е 

предложен. Тук неспециалистът рецензент обаче е подложен на изпитание. Впечатлена 

от прочита на тези страници от дисертацията, за мен е убедителна позицията на 

авторката, приписваща на съвременната японска духовност анимизма като нейна 

фундаментална характеристика.  

Впечатляващи са и страниците, които разкриват детайли от този японски модел 

на света – култът към природата, липсата на рязка граница между сакралното и 

профанното, придаването на абсолютна стойност на наличния, феноменалния, т.е. на 

„този“ свят (може би една от най-важните характеристики) и отсъствие на специален 

отвъден свят, както и на съответната сотериологична идея. Без обстойните обобщения 

за шинтоизма е невъзможно да се премине към изследването на неговите модификации 

вследствие на срещата му с будизма и конфуцианството, към което Мила Манова 

пристъпва във втората глава на дисертационния труд.  

След компетентно представяне на будизма в неговата китайска трансформация – 

като реалния агент, който взаимодейства с шинтоизма, дисертацията изгражда 

детайлния облик на шинто-будисткия синтез, дава обяснение за начина, по който биват 

хармонизирани два светогледа, носещи толкова противоположни идейни заряда. 

Грижливо проследен е пътят, по който се случва асимилирането на будизма в японската 

културна среда както на народно, така и на доктринално ниво; открити и подчертани са 

тези места и положения в автохтонната традиция, които позволяват и улесняват 

съчетанието с чуждата духовност. Не става дума обаче за пасивна рецепция на чуждите 

идеи, а за активното им преображение и „нативизиране“. От доктрина, в която 

изначално няма място за индивидуалната душа като метафизична константа, след 

взаимодействието с японския анимизъм будизмът практически вече не може без такава. 

Категоричното отрицание на наличния свят заради страданията в него е заменено с 

утвърждаването на неговата ценност; освобождението от света е заменено с 
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просветлението му. Тази доведена почти до неузнаваемост промяна показва 

устойчивата жизнена енергия на японския анимизъм, която показва гъвкавостта си и 

при срещата си с неоконфуцианството. Характеристиките на неговата концепция за 

душата са също детайлно откроени, като предпоставка за по-нататъшния ход на 

изследването, а именно – разкриването на японската представа за душата както в 

исторически план, така и осмислянето ù във философски контекст. 

С тези въпроси се занимава третата глава на дисертацията. В нея авторката с 

пълна сила изявява своята историческа, филологическа, и, разбира се, философска 

ерудиция. Разказът върви плавно и увлекателно, японските разбирания за душата са 

представени с майсторство, доближаващо се до художественото. Особен интерес за 

читателя, познаващ съвсем откъслечно японската духовност (да кажем, от филми като 

„Балада за Нараяма“), представляват страниците, посветени на представите за „онзи“ 

свят – света на покойниците, като отдалечен, но физически достижим, а не като 

„отвъден“ в смисъла на християнската традиция например. Тясната връзка между двата 

свята е обяснена като възможна въз основа на запазеното ядро на специфичния 

анимизъм в японския будизъм. Идеята за планинския отвъден свят е предадена 

нагледно и чрез описание на японски мандали.  

Мила Манова подчертава ключовото значение на схващанията за 

одухотвореността на света като цяло (и неразривната връзка между наличния и 

„отвъдния“) във формирането на японската духовност, определяйки ги като фактора, 

който обединява шинтоизма, будизма и конфуцианството в единен светоглед.   

 

Трябва да изтъкна, че няма положение в дисертацията, което да е оставено без 

надеждна, сигурна аргументация. Независимо от симпатии и предпочитания, всяко 

твърдение е всестранно обгледано и добре защитено. Логическата последователност е 

осъществена във всяка част от труда. Отлично впечатление прави и присъствието във 

всяка от главите на параграф, озаглавен „Изводи“. Изобщо, доказателствеността е 

силната страна на предлагания дисертационен труд, който аз много се надявам да видя 

като реализиран и във вид на книга. Единствената ми бележка е по отношение на 

думата „трансцендентален“, когато се говори за отвъдния свят – думата е 

„трансцендентен“. 

 

Авторефератът е изготвен грижливо и адекватно представя дисертационното 

изследване. Посочени са две публикации по неговата тема. 
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Що се отнася до формулировката на приносните моменти на дисертационния 

труд, тя е твърде премерена и дори ощетява заслугите на авторката. Претенциите за 

запълване на интелектуална ниша в българската философска наука са напълно 

оправдани. 

В заключение: като имам предвид казаното дотук, убедено предлагам на 

членовете на научното жури за гласуват за присъждането на образователната и научна 

степен „доктор“ по специалност История на философията (Източна философия) на 

Мила Николаева Манова. 

                           

София, 12. 06. 2016                                                                        Подпис: 

   

   

 

 

    

 

 

 

 


