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 Дисертацията на Мила Манева „Анимизмът в японската духовна 

традиция (философски анализ)” с обем от 215 страници включва увод, три 

глави, заключение, библиография и три приложения. Дисертацията e първа 

по рода в българската философия и японистика, защото с нея се прави опит 

за философски анализ на анимизма в рамките на японската духовна 

традиция.  

Бих искал веднага да отбележа изключителната важност на темата на 

този дисертационен труд: в Източна Азия, в това число и в Япония, 

анимизмът играе основополагаща роля във формирането на представите за 

света и човека. Тази тема е сравнително малко изследвана както в самата 

Япония, така и в чужбина. Това води до известно разминаване в 

схващанията за анимизма на Запад и в Япония, което авторът на 

дисертацията подробно и вещо коментира в работата си. Японският 

анимизъм има специфичен произход. Развивайки се, той се превръща във 

фундаментален културен феномен от полисемантичен характер. Неговото 

място в японския светоглед и в японската авторефлексия, както в 

миналото, така и днес, е ключово. 

 Японската духовна традиция, пречупена през призмата на японския 

анимизъм, е лайтмотивът на дисертационния труд. Напълно закономерно 

дисертантът, като анализира японския анимизъм, изследва неговата 

контаминация с основните японски светогледни и философски системи, 

такива като шинтоизъм, будизъм и конфуцианство. Подобно на повечето 



източни общества, съвременното японското общество и сега остава 

традиционно (в културологичния смисъл на традиционността), което 

означава, че духовните традиции продължават да бъдат определящи за 

неговото развитие. От друга страна, не бива да забравяме, че днешното 

японско общество преживява времето на постмодернизма, като често даже 

определя неговите световни насоки и форми. 

Анимизмът се разглежда от дисертанта като антипод на 

материалистичните философски въззрения, като в центъра на изследването 

се поставя концепцията за душата и духовността в качеството си на 

основополагащ принцип в съществуването на човека и всичко в света и 

отвъд него. 

Напълно оправдано Мила Манева определя времевите рамки на 

предмета на изследването – от древността до средата на ХIХ век, когато в 

Япония започват да се осъществяват сериозни обществи реформи и 

страната се превръща в част от т.нар. световна империалистическа 

система. 

В решаването на поставените задачи дисертантът използва налична 

научна литература на български, японски и чужди езици, прибягва до 

оригинални японски текстове, наречени в текста на дисертацията изворни 

източници (тук откривам известна тавтология, по-добре да се използва 

терминът извори), осъществява самостоятелни преводи от японски на 

български на непревеждани досега текстове. 

В Увода авторът коректно и пълноценно описва обекта и предмета 

на дисертационния труд, като подчертава неговата актуалност и прави 

аналитичен преглед на съществуващата критична литература по дадения 

проблем. В същата част от дисертацията си авторът справедливо и напълно 

навременно поставя въпроса – как и по какви поводи да говорим за 

японска философия, а също така – що е японска философия. Впрочем, 

подобен принципен въпрос може да бъде адресиран до повечето 



изтоковеди, които работят в полето на източноазиатските общества и 

култури. Определено споделям тези разсъждения на Мила Манева, защото 

обратното би било неправилно и некоректно по отношение на 

традиционните източноазиатски общества и съответните култури. 

Модерната философия се появява тогава, когато традиционният подход не 

може да се използва поради своята „неактуалност”. Смятам, че тази част от 

дисертационния труд е много ценна за всички изтоковеди, търсещи баланс 

между традиционното знание и модерното такова. 

Първата глава на дисертацията е посветена н анимизма в духовната 

традиция на Япония. Главата е добре подредена и логично построена: от 

представяне на анимизма в западноевропейската духовна традиция (тук 

дисертантът подробно се спира върху подходите на Едуард Тайлър и 

Робърт Марет), до схващането за „анимизма” в японската наука. Като 

резултат от такова аналитично описание и съпоставяне Мила Манева 

посочва по-широкообхватен характер на японската концепция за анимизма 

и му приписва даже постмодерни черти. Тук бих искал да задам и първия 

си въпрос: В какво по-точно се проявяват постмодерните характеристики в 

съвременната японска анимистична концепция?  

Специалистите добро знаят, че историята на японския анимизъм 

може да бъде условно поделена на два периода: преди навлизането на 

будизма и конфуцианството в страната и след това. При това такова 

деление съвсем не е формално. След разпространението на будизма и 

конфуцианството в Япония анимизмът се развива в по-мащабно духовно и 

културно явление, известно като шинтоизъм. Мила Манева е категорична, 

че японският анимизъм съдържа в себе си определено философско начало. 

Втората глава на дисертацията е посветена на японската духовна 

традиция във връзка с будизма и конфуцианството. Тук авторът 

проследява предпоставките за навлизането, установяваването и развитието 

в Япония на тези чужди учения. Подчертава се, че будизмът оказва по-



силно влияние върху културно-политическия живот в Япония в сравнение 

с конфуцианството. Бих искал да подчертая, че в анализа на японския 

будизъм Мила Манева се проявява най-вече като изследовател-философ, 

което за мен е свидетелство за нейната висока философска квалификация. 

Проучването на конфуцианството в Япония продължава след втората част 

на същата глава и в третата част, в която авторът обобщава будисткото и 

неоконфуцианското виждане по въпроса за съществуването и за същността 

на душата, което е само по себе е идеен фундамент на анимизма. 

Вторият въпрос възникна след прочитането на втората глава от 

дисертацията: Какво е значението на даоизма в Япония? Защо според Вас 

даоизмът в Япония не се превръща в част от духовното „верую” на 

японците? 

В третата глава, която ни занимава в японските представи за душата, 

авторът използва диахронния подход. Като изследва древнояпонските 

митове и предания, в които са отразени японските представи за душата, 

Мила Манева прави извод, че анимистичният начин на възприемане на 

света и човека е формирал сред японците оригинална концепция, в която 

откриваме както идеите за всепроникваща виталност, божествена природа 

и персонализирана индивидуална душа, така и осъзнаването за пълна 

онтологична обвързаност между видимия свят на хората и невидимия свят 

на онези явления и сили, пред които човешкият ум е безсилен. 

В тази глава дисертантът се проявява най-вече като японист, който 

професионално и вещо борави с древни японски текстове. Прави се анализ 

на съществуващите представи за душата и отвъдния свят, сравняват се 

различни версии на стари митове, предания, легенди и съобщения, като 

накрая дисертантът стига до правилния извод, че в древната японска 

космология невидимият свят се явява просто едно допълнително 

измерение на света, в който японците живеят. 



В третата глава Мила Манева предполага, че можем да говорим за 

специфичен тип японски будизъм. Разбира се! И тази теза съществува 

отдавна! Впрочем и самата дисертантка в работата си ни запознава 

подробно с изследванията, например, на Судзуки – може би най-

известният японски изследовател на местния будизъм. 

В същата глава се проучва и влиянието на будизма върху 

представите за душата и отвъдния свят. Това проучване се прави през 

призмата на японското будистко изкуство. Във фокуса на изследването е 

една от най-известните мандали – „Татеяма мандала”, наречена така в чест 

на планината Татеяма. Мила Манева уместно посочва: въпреки че 

будистките представи за ад и рай (тук искам само да вметна, че тези 

представи не са от най-ранните идейни будистки пластове) значително 

разширяват японските идеи за тези области, в страната се запазват 

древните анимистични представи за света, като границата между видимо и 

невидимо, сакрално и профанно продължава да бъде неясна и размита. 

В тази глава откриваме анализ на представата за душата в рамките на 

националната школа Кокугаку „Школа за национална наука”. Изборът на 

тази школа е оправдан и правомерен, тъй като именно в нейните среди се 

прави опит за възраждане на древните японски идеи на фона на идейната 

доминация на неяпонските духовни учение (в повечето случаи на 

неоконфуцианството) през периода на шогуната Токугава (17-19 век). 

Привържениците на Кокугаку смятат, че японският шинтоизъм 

представлява квинтесенцията на японската духовна традиция. Затова те се 

стремят да възродят древните шинтоистки традиции и ритуали. Затова в 

рамките на Кокугаку се появява и школата на т.нар. Възроден шинтоизъм, 

която претендира да бъде учение, възраждащо истинския „път на 

боговете”, така както е описан в „Коджики” и „Нихоншьоки”, без никакви 

елементи на будисткото или конфуцианското влияние. 



Според Мила Манева школата Кокугаку е успешна, защото за първи 

път се опита да структурира шинтоистките идеи в систематизирана 

метафизическа доктрина, която да бъде абсолютно конкурентна с 

будистките и неоконфуцианските доктрини. 

Като доказателство за идейния напредък на тази школа дисертантът 

ни запознава с концепцията „ичи рей ши кон” – „един дух, четири души”, в 

която вече се съдържа теоретично и систематично развиване на идеята за 

душата като обект на философска рефлексия. 

Тази концепция съдържа твърдението, че нематериалната страна на 

човек се състои от четири обединени в един дух души. Тези четири души 

обхваща и контролира духът наоби. Неколцина японски учени доразвиват 

тези идеи в трудовете си и през 19 век тази метафизическа доктрина, която 

до онова време не е съществувала в японския шинтоизъм, е напълно 

завършена. 

Обаче Мила Манева има правото да отбележи, че и в този случай в 

тази уж чисто японска доктрина са забелязва силно влияние на будистката 

и неоконфуцианската философия. 

В заключението на дисертационния си труд авторът представя 

резултатите от своето изследване. Основният въпрос, вълнуващ 

дисертанта, получава следния отговор: японският анимизъм може да бъде 

описан като една екзистенциална и практическа ориентирана „философия”, 

която мотивира цялостния живот и поведение на японците и която запазва 

своята устойчивост в хода на развитие на духовната традиция в Япония. 

Според Мила Манева японският анимизъм е ключов модификатор на 

някои от базисните светогледни представи на външните културно-

философски учения. 

Приемам този окончателен извод, направен от дисертанта, защото 

той е базиран върху сериозно изследване, основано върху академичен 

анализ на оригинални японски извори, критична японистична литература, 



солидна философска подготовка, широки познания в областта на 

източноазиатските религиозни и философски учения, добро познаване на 

японската митология, фоклор и литература и, не на последно място, „усет 

за Япония”. 

Дисертацията на Мила Манева е иновативна, научна, приносна, 

съдържателна, коректна. Тя е логически построена и подредена, написана е 

грамотно и интелигентно. 

Същото се отнася и за автореферата. 

В Приложенията към дисертацията се предоставят сведения за 

основните периоди и събития в историята на Япония, което безспорно 

улеснява четенето на текста от неспециалисти, а също така превод от 

японски на български на цитирания в дисертацията текст, и, не на 

последно място, описание на Татеяма мандала. 

Нямам общи публикации с дисертанта Мила Манева. 

Всичко казано ме убеждава, че Мила Николаева Манева напълно 

заслужава да й бъде присъдена образователна и научна степен „доктор” по 

философия, за което моля уважаемото научно жури. 

 

 

София, 10.07.2016 г. 

 

Проф. дфн Александър Федотов 


