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I. Обща характеристика на дисертацията 

 

Изборът на темата на настоящата дисертация е определен от две обстоятелства. 

Първото от тях е свързано с личния интерес на автора в областта на японската култура и 

философия. Второто обстоятелство е свързано, от една страна, с липсата в българската 

наука на задълбочени проучвания върху специфичния японски светоглед и по-специално 

– върху  ключовата роля на анимистичното светоосмисляне във формирането на тези 

светогледни представи, а от друга страна – с факта, че и в японските научни среди все 

още отсъства унифицирано определение и единно разбиране за понятието „анимизъм” в 

контекста на японската духовна традиция. 

Един по-обстоен преглед на съществуващите в Япония изследвания върху 

анимизма, показва, че тук съдържанието на понятието „анимизъм” не е напълно 

изяснено, особено що се отнася до неговото значение и функция във философски 

контекст. Анализът на древнояпонските светогледни представи и традиционни практики 

доказва, че западната концепция за анимизма не е способна да обхване и да опише 

адекватно реалната духовна ситуация в Япония, а начинът, по който понятието се 

интерпретира в трудовете на японските изследователи, демонстрира разминаване между 

тяхното и западното разбиране.  

Именно затова е нужно да се изяснят смисловите параметри на съществуващите 

различия, да се установи откъде произлизат те и да се изведе едно общо определение, 

което адекватно да отразява характерните особености на анимизма като явление в 

японската духовна традиция.  

Всичко това обуславя необходимостта от допълнително изследване на 

спецификата на японския анимизъм, а тази необходимост, от своя страна, обуславя и 

актуалността на настоящото изследване. 

Дисертацията има за обект 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. 

Без да претендира, че е в състояние да обхване цялото богатство и разнообразие 

на японската духовна традиция, представеното в настоящия дисертационен труд 
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изследване е фокусирано върху трите най-определящи за днешния културно–

философски облик на Япония духовни направления – шинтоизъм, будизъм и 

конфуцианство. 

Предмет на изследването 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 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.  

Историческата рамка на настоящия дисертационен труд обхваща периода до 

средата на 19 век. от историята на Япония. Тя е поставена, за да може да се проследи 

развитието на ключови за оформянето на японското свето- и самоусещане представи и 

концепции, както и да се изясни взаимодействието между различните духовни 

направления в страната преди тя да бъде повлияна от западната философска мисъл. 

 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. 

Анализираме анимистичния модел на света на древните японци, възгледите за 

който под една или друга форма продължават да присъстват в мисловността на хората и 

днес, опредметени в езика, вярванията, философиите, литературата, изкуствата и 

показваме, че анимизмът е онази духовна константа в историята на японската духовност, 

благодарение на която от различните духовни традиции се синтезира единна 

етнокултурна цялост. 

Това предполага един критичен анализ, както на процеса на оформяне и развитие 

на автохтонните светогледни представи, така и на процеса на инкултуриране на 

външните учения и последващото им развитие, обуславящо и възникването на техните 

специфични японски форми. В собствено философски план важен е и анализът на 

конкретни понятия и тяхната интерпретация при различни мислители в Япония. 

За постигане на целта са формулирани следните конкретни задачи:  

1. Идентифициране на естеството и характеристиките на философската мисъл в 

Япония. 

2. Уточняване същността на понятието анимизъм в японския културен контекст. 
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3. Проучване на историческите и философските предпоставки за навлизането, 

установяването и развитието в Япония на външните религиозно-философски учения. 

4. Проучване на взаимодействието на местните и привнесените религиозно-

философски традиции. 

5. Изследване на конкретни начини на опредметяване на анимизма чрез анализ на 

представата за човешката душа като негова идейна основа и определяне на неговата 

значимост в цялостната духовна традиция на Японския архипелаг. 

Методите на изследване в настоящия дисертационен труд включват 

използването на историографски подход към разглеждане на проблематиката. 

Използвани са исторически и сравнителен анализ, а при боравене с оригинални 

източници сме следвали херманевтичния метод.  

Всички преводи от японски и английски език в настоящата дисертация са 

направени от автора. При писменото представяне на японски собствени имена и реалии, 

сме се позовали на правилата, одобрени с консенсус на заседание на катедра Езици и 

култури на Източна Азия, специалност Японистика, подробно описани в книгата 

“Японската цивилизация”
1
 на Братислав Иванов.  

 

II. Структура, обем и кратко съдържание на дисертацията 

 

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

Уводът (стр. 4-21) представя обекта и предмета на настоящия дисертационен 

труд; в него е изведена актуалността на направеното изследване, обоснована е неговата 

основна цел и избраната методология, формулирани са конкретните цели и задачи и е 

изложено теоретичното значение на работата. 

В Увода е представен аналитичен обзор на съществуващите базови трудове и 

разработки, свързани с обекта на изследване, като обръщаме внимание на все още 

слабата осветеност на японската културно-философска традиция в българската научна 

                                                 
1
 Иванов, Б. “Японската цивилизация” изд. “Изток-Запад”, София: 2013 стр. 10 -12 
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действителност, както и на липсата на български собствено философски и историко-

философски разработки, посветени специално на анимизма в японската духовна 

традиция. 

В полето на българската наука най-близки до обекта и предмета на изследването 

на настоящата дисертация са трудовете на Братислав Иванов и по-специално, неговата 

книга „Японската религия” (2014), която е изключително ценен принос в изследването 

на японската духовност у нас. 

Сред японските и западноевропейските автори са посочени фундаменталните 

трудове на изследователи като Накамура Хаджиме, Хори Ичиро, Янагита Кунио, Доналд 

Кийн, Алан Уотс, Уилям де Бари и др. 

Като основни изворни източници за изследването са използвани части от 

оригинални текстове на историческо-митологичните хроники „Коджики” (『古事記』) и 

„Нихоншьоки” (『日本書紀』), на поетичната антология „Ман’ьошю” (「万葉集」), 

извадки и цитати от текстове на Кукай, Доген, Ничирен, както и от други литературни 

текстове, като „Нихонрьоики” (『日本霊異記』) и пр. 

В тази част от нашето изследване първоначално приемаме като необходимо 

присъщ отговорът на въпроса: какво определяме като философско и съответно – какво 

припознаваме като “философия” в рамките на японската духовна традиция. Важността 

на това питане се определя 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. 

Дебатът доколко може да се говори за японска философия е стар и все още 

продължава. Факт е, че до средата на 19 век философия не е практикувана като 

самостоятелна дисциплина – дори не съществува преводен термин на думата 

“философия”. Дотогава тя била неразривно свързана с религията, етиката, естетиката, 

политическата организация и културата. Разбира се, тук отново се стига да въпроса, 

какво се разбира под “философия”. В много широк смисъл, като начин на осмисляне на 

околната природа и вселената, на светогледни представи, чувство за етика и определени 

морални ценности, несъмнено всяка култура има своя собствена философия и Япония не 

прави изключение. Този тип философия можем да търсим в древния шинтоизъм като 

една етнически оригинална образно-верска система, в чиято основа и залегнал японския 
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анимизъм в качеството му на философия на човешкото съществуване, в която са 

фокусирани космогоничните представи на древния японец, стремежът му да осъзнае и 

осмисли околния свят и своето  място в него
2
.  

В по-тесен смисъл, като критичен, рефлексивен, рационален и систематизиран 

подход към решаване на фундаментални въпроси, бихме могли да кажем, че философия 

възниква тогава, когато по една или друга причина валидността на традиционното 

гледище на дадена култура по даден проблем бива поставено под въпрос. В този смисъл 

бихме могли да кажем, че японската философия има своите корени в китайската 

философска традиция, което обаче далеч не означава, че китайските философски 

концепции са били директно възприети и изкопирани. 

Историческото развитие на японската философия следва модел, подобен на 

модела на развитие на японската култура изобщо. Япония запазва статут на независима 

нация до 1945 г., като в този дълъг период  на нейната история се редуват периоди на 

интензивен културен и политически обмен с Китай и Корейския полуостров, последвани 

от периоди на изолация, през които чуждите влияния биват асимилирани и адаптирани 

към местната  култура. В процеса на рецепция, тези елементи, които можели успешно да 

бъдат приложени в японски контекст, били допълнително разработени, а тези, които 

били счетени за нерелевантни – напълно пренебрегнати или максимално минимизирани. 

Така, една от най-отчетливите характеристики на японската философска мисъл всъщност 

се явява именно това, как тя асимилира и модифицира „чуждите” философии към своя  

нативен светоглед. Тук винаги съществува един сложен процес на селекция под наглед 

простото копиране на външни идеи. 

Това води до извода, че японската философия може да се определи като продукт 

на един сложен синтез между древното японско светоосмисляне, отразено в шинтоизма, 

будистката метафизика и естетика и конфуцианската етика, като в процеса на този 

синтез са се оформили някои характерни за нея особености. Поради факта, че тя има 

своите корени в древния анимистичен модел на света, в нея от самото начало съществува 

тенденция да се гледа на духовността като на качество, свойствено на физическата 

вселена – по-скоро иманентно, отколкото трансцедентно. Контекстуалният прагматизъм 

                                                 
2
 Виж: Breen, J., Teeuwen, M. (eds.) “Shinto in History: Ways of the Kami” University of Hawaii Press, 

Honolulu: 2000, De Bary, Wm. Theodore, Keene, D., Tanabe, G. and Varley. P. “Sources of Japanese 

Tradition. From Earliest Times to 1600” Columbia University Press, New York: 2001, Katu, G. “A 

Study of Shinto: The Religion of the Japanese Nation” Routledge, New York: 2011 
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като цяло преобладава пред опитите да се установят универсални принципи – усилията 

обикновено са насочени към обясняването на отделни ситуации, отколкото към 

разработване на общовалидни принципи, приложими във всяка ситуация. 

По отношение на епистемологията, знанието обикновено се придобива чрез 

комбинация от разсъждения, емпиричен опит и емоционални преживявания, отколкото 

изведено чрез логически заключения, а теорията рядко бива формулирана изолирано от 

дадена практика, която бива използвана, за да се научи тази теория. Макар че 

текстуалният авторитет се счита за важен, в Япония нямаме единствен, конкретен 

религиозен или философски текст, който да има абсолютна тежест при разглеждането на 

фундаментални философски въпроси
3
.  

Въпреки че съществуват изключения от тези общи тенденции, смятаме, че те все 

пак помагат да се очертае един по-широк културен фон, на който се развива японската 

философска мисъл в хода на историята. 

 

Глава първа (стр. 22-67), озаглавена „Анимизмът в японската духовна традиция”, 

се състои от пет параграфа. Първи параграф (1.1, стр. 22-30), „Анимизмът в западно-

европейската духовна традиция: понятието „анимизъм” в теорията на Сър Едуард Б. 

Тайлър”, разглежда западноевропейското виждане за анимизма. Започваме с 

класическото тайлърово разбиране на понятието и проследяваме по какъв начин то е 

изменило своето съдържание и каква нова интерпретация е придобило в светлината на 

постмодерната ситуация на знанието. 

Обобщаваме, че терминът „анимизъм” е изменил и значително е разширил своята 

употреба от определяща характеристика на всички религии през референт за конкретен 

тип религия и до термин, използван за самоидентификация и/или назоваване на 

определен тип отношение спрямо околния свят и в качеството на такъв той остава 

ангажиран най-вече с ключовите въпроси за природата на човека, за природата на нашия 

свят и за мястото, ролята и участието на човек в процесите, които протичат в този свят. 

С оглед на това, заставаме зад позицията, че анимизмът трудно би могъл да бъде 

определен като форма на религия. Безспорно, доколкото той включва определени 

обредно-култови практики и почитане и поклонение, не може да бъде напълно отречено 

                                                 
3
 De Bary, Wm. Theodore, Keene, D., Tanabe, G. and Varley, P. “Sources of Japanese Tradition. From 

Earliest Times to 1600” Columbia University Press, New York: 2001  
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наличието на религиозен елемент в него. Но той е, на първо място, обяснение на 

явленията в околния свят, а не толкова някакво ментално отношение към причината за 

тези явления. Така, анимистката мисъл е по-скоро философска, отколкото стриктно 

религиозна. Както и самият Тайлър отбелязва, анимизмът е комплекс от доктрини и 

обреди, които се основават на „очевидни природни доказателства и актове с ясни 

практически цели”
4

. Анимистката духовност е фокусирана върху практически 

необходимости, като здраве, безопасност, осигуряване на прехраната и пр., а не върху 

решаването на абстрактни метафизични проблеми. Анимизмът се явява една практика, в 

която хората се опитват да установят отношения между себе си и невидимите сили в 

околния свят, мислени и обяснявани като духовни същества, но той е главно утилитарен 

акт за лични или обществени придобивки. 

 В този смисъл, трудно бихме могли да приемем, че анимизмът е сам по себе си 

религия, дори и в най-зародишна или недоразвита форма – по-скоро първите прояви на 

религията са били доминирани от него в качеството му на начин на осмисляне на света. 

Така, той се явява един вид философия, която контролира и мотивира не само 

религиозния, но и цялостния живот на човека.  

Тук е важно да отбележим, че използвайки израза „един вид философия”, ние не  

определяме анимизма като някаква самостоятелна, цялостно завършена и теоретично 

обоснована философска система. Това, което тук имаме предвид, е, че практиката на 

анимизма се явява онагледяване на определени философки възгледи в смисъла на 

специфичен начин на отразяване на действителността и преживяване на битието. 

Във втори параграф (1.2, стр. 30-32), озаглавен „Аниматизмът на Робърт Марет”, 

се спираме и на теорията за аниматизма на Робърт Марет, която той развива като 

критика към тайлъровия анимизъм.  

Както и Тайлър, Марет развива своите идеи в контекста на проблема за произхода 

и развитието на религията. За настоящото изследване обаче неговата теория е важна 

поради това, че описва една концепция, която очевидно липсва в тайлъровото виждане, 

но както показваме по-късно, е същностна характеристика на японския анимизъм. А 

именно, това е идеята за наличието на всепроникваща, но неперсонализирана, 

неиндивидуализирана подобно на душата жизнена сила, която е иманентна на света, 

съществуваща отделно от идеята за индивидуална душа. 

                                                 
4
 Tylor, Edward B. “Primitive Culture” Vol.1, John Murray, London: 1871, стр. 452 
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Според нас, японският анимизъм не би могъл да бъде описан и разбран без да 

бъде въведена перспективата на концепцията на Марет, тъй като в него реално двете 

понятия анимизъм и аниматизъм се обединяват. 

В третия параграф (1.3, стр. 32-44), „Понятието „анимизъм” в японската научна 

традиция”, правим подробен анализ на начина, по който западната концепция за 

анимизма е възприета в Япония и реинтерпретирана от най-известните изследователи в 

областта в контекста на изследванията върху японската самобитна духовна традиция, 

както и на езиковите понятия, които се използват за обозначаване на концепцията за 

анимизма в японския език. Констатираме, че при изследването на самобитните японски 

светогледни нагласи и народни вярвания в понятийно отношение не се прави 

разграничение между концепциите за анимизма и аниматизма и въз основа на 

направения анализ извеждаме като една специфика на японския анимизъм факта, че 

концептуално той не съвпада с тайлъровото понятие, а е значително по-широкообхватен 

и включва в себе си и концепцията за аниматизма, и дори новото, постмодерно виждане 

за анимизма. 

В четвърти параграф (1.4, стр. 44-65), както гласи и неговто заглавие, 

разглеждаме анимизма като светогледна представа в културно-религиозната структура 

на Японския архипелаг до навлизането на будизма и конфуцианството и извеждаме 

някои базови нагласи на японската мисъл, които задават и културно-философския фон, 

на който се разпространяват по-късните, внесени учения и създават предпоставките за 

тяхното приемане, разпространение и инкултуриране. 

В последния, пети параграф (1.5, стр. 65-67), „Изводи”, обобщаваме изводите, 

направени в тази първа част от нашето изследване. Като резултат от цялостния анализ в 

първа глава, установяваме, че класическото разбиране на теорията за анимизма не е 

достатъчно, за да опише изцяло духовната реалност в Япония – японският анимизъм 

комбинира в себе си анимистка и анимистична перспектива. Освен това, като същностен 

фундамент на едно от основните духовни направления в страната, което е основен 

регулатор и мотиватор в ежедневието и на съвременния японец, шинтоизмът, японският 

анимизъм в никакъв случай не може да бъде определен като характеристика на 

„примитивно” общество или като местна, племенна традиция, тъй като японското 

общество абсолютно не попада в нито една от тези две категории. Той е изразител на 
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специфичен тип отношение, което се вписва и в новата, съвременна интерпретация на 

тайлъровата теория. 

Японският анимизъм е повече от признаване на живот в не-живото или на душа в 

неодушевеното. Подобна гледна точка би означавала поставяне на приоритет върху това, 

което за Запада е необикновено или нелогично и пренебрегване на това, което за японеца 

е очевидно само по себе си. Японското светоусещане не разделя света на духовен и 

материален – картезианският дуализъм е отхвърлен. Тук имаме активно ангажиране с 

това, което ние нормално определяме като околна среда или природа, което представлява 

комплекс от културни взаимоотношения в изключително разнообразна общност, която 

надхвърля рамките на човешката. Японският анимизъм поставя под въпрос човешката 

уникалност, която преобладава в аврамистките религиозни разбирания и западния 

рационализъм, а характерната за него детайлност, която е видима и от огромното 

разнообразие от ками и духове, които признава, силно контрастира с всеобхватния 

универсализъм на монотеистичните традиции. Японското светоосмисляне дава 

възможност за утвърждаване на отношения с нечовешкия свят, които драстично 

контрастират с това, което модерното западно общество приема за нормално или 

естествено и предполага равнопоставено положение с това, което прекалено често сме 

свикнали да възприемаме като фон или ресурс при изграждането на нашата култура.  

 Анимизмът в Япония се основава преди всичко на непосредствено и интуитивно 

възприемане на света – в него не бихме могли да открием систематичност, която да 

отговаря на критериите на западните философски системи. Има метафизически елемент, 

доколкото ключово за анимистичната мисъл се явява онтологичното утвърждаване на 

неемпирични същности като духове и души, но тук те не са спекулативни категории, а 

изразяват един вид практически опит, тъй като представляват обяснение на явленията в 

света и човешките преживявания, което се основава на сетивни доказателства. Има 

епистемологичен елемент, доколкото представлява опит за опознаване на света и 

отношенията между всичко съществуващо, в това число и човека, както и етически 

елемент, доколкото мотивира и регулира поведението на хората, така че да не бъде 

нарушаван естественият ред на нещата и хармонията в битието, но липсват каквито и да 

е систематизирани, общовалидни теоретични построения – нещата са по-скоро 

относителни, зависещи от конкретната ситуация и контекст. 
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 Възможно ли е тогава въобще да се говори за каквато и да е философичност в 

японския анимизъм?  

Смятаме, че отговорът е по-скоро „да”. И тя е дори по-актуална в постмодерната 

ситуация и в контекста на съвременното западно разбиране за анимизма, отколкото в 

старата, модернистка парадигма, основана на понятията историчност, рационалност и 

вяра в някакъв абсолютен метафизичен фундамент и легитимираща истинността си на 

базата на възприети идейни рамки относно знанието и света. 

 Японският анимизъм е чужд на бинарните противопоставяния и  грандиозните, 

общовалидни теории. Той е фокусиран върху разнообразието на човешките 

преживявания и преките ползи за индивида и обществото, истината представлява по-

скоро стремеж към хармония в битието и комуникация в свят на постоянно променящи 

се взаимоотношения. Анимизмът е напълно интегриран в живота на хората като начин на 

преживяване на действителността и това, заедно с по-горе посочените негови 

характеристики, дават възможност японският анимизъм да бъде интерпретиран в една 

по-широка екзистенциална и прагматистка перспектива, която напълно отговаря на 

постмодерната философска нагласа. 

 

Глава втора (стр. 68-136), озаглавена „Будизмът и конфуцианството като външни 

влияния върху японската духовна традиция”, се състои от четири параграфа и в нея 

представяме и анализираме историко-географските и идейните предпоставки за 

навлизането, установяването и развитието в Япония на външните релегиозно-

философски учения в лицето на будизма и конфуцианството, като с оглед на целите и 

задачите на изследването, акцентираме върху тяхното взаимодействие с местната 

анимистична традиция и специфичната интерпретация, която някои от техните ключови 

доктрини и концепции получават под нейно влияние. 

От двете нови, континентални учения, будизмът е този, който, особено на по-

ранния етап от историята на Япония, има значително по-силно и мащабно влияние върху 

цялостния културно-политически живот в страната и първи параграф (2.1, стр. 68-115), 

„Будизмът в Япония”, процесът на неговото проникване и инкултуриране на японския 

архипелаг е подложен на обстоен анализ, в резултат на който се достига до извода, че 

спецификата на японския будизъм се е формирала именно в хода на този процес поради 
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необходимостта да се установи баланс между традиционно японския тип мислене и 

напълно различната мисловна нагласа, характерна за будисткото възприемане на света.  

В стремежа за постигането на този баланс, на преден план в японския будизъм 

излизат концепции като „хонджи суйджаку” (「本地垂迹」), изначално заложеното 

просветление „хонгаку” и присъщата на всичко съществуващо Буда-природа.  

Доктрината „хонджи суйджаку” възниква в рамките на едно уникално на 

японската духовност явление, известно като „шинбуцу шюго” (「神仏習合」, буквално 

„сливане на шинтоизъм и будизъм), или шинто-будистки синкретизъм. Според нея 

шинтоистките божества ками не са нищо друго, освен временни проявления 

(„суйджаку”) на първичните („хонджи”) буди и бодхисатви, които приемат тяхната 

форма в света на опита, за да помогнат и избавят хората. Т.е. бихме могли да кажем, че 

доктрината „хонджи суйджаку” е опит за теоретична интерпретация на шинтоизма през 

призмата на езотеричния будизъм, в основата на която стои идеята за вселената като 

имаща два аспекта – ноуменален и феноменален. Изначално в шинтоизма ками са част от 

феноменалния свят, тъй като той е единственото, което съществува за древните японци. 

Тук това положение не се променя – те биват считани за принадлежащи към 

феноменалния аспект на вселената. И след като те са част от феноменалния свят, то те, 

както и човешките същества, се поддават на желания и привързаности и следователно, 

също търсят освобождение. Тази доктрина допринася значително за асимилирането на 

будистките идеи на фолклорно равнище, сред обикновените хора.  

Концепциите за универсалната Буда-природа и изначално заложеното у човек 

просветление не са уникално за Япония явление – те са характерни за източноазиатския 

будизъм въобще. Причината обаче именно те да излязат на преден план като ключови 

идейни основи на всички будистки школи в Япония, се крие във факта, че те са в пълно 

съзвучие с древнояпонското възприемане на духовността като иманентна, а не 

трансцедентна на света и с усещането на японците за съпричастност със сакралното. 

Концепцията за Буда-природата, както и пряко произтичащата от нея концепция за 

изначално заложеното просветление „хонгаку”, предполагат, че всичко в нашия човешки 

свят е проявление на абсолютния Буда като всепроникващ космически принцип. 

Интерпретирани в контекста на древнояпонските светогледни представи, те на практика 

постулират сливането на абсолютното и феноменално равнище на битието, което е една 

от същностните характеристики на японския анимизъм. Концепцията за Буда-природата 
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като присъщ на всеки и всичко потенциал да постигне просветление и да бъде 

тъждествен на абсолютния Буда, в традиционното японско съзнание се възприема като 

аналогична на идеята за онтологичната обвързаност между хората и ками и за целия свят 

като жив и одухотворен и в тази концепция идейно се пресичат по същество 

неесенциалисткото виждане на будизма за Аза и изконно японското разбиране за света, 

произтичащо от анимистичния модел на възприемане на света. 

В тази част от изложението извеждаме и основните специфики на японския 

будизъм. Показваме, че в хода на своето развитие в Япония, под влияние на 

традиционното японско светоосмисляне, будизмът се е трансформирал от учение, което 

разглежда човешкия свят като изпълнен със страдание и което цели избавяне от 

съществуването в него, в учение, което поставя ударение на живота именно в този свят. 

Още от самото начало акцентът е поставен не върху освобождението като крайна цел, а 

върху просветлението, интерпретирано като себеосъзнаване като равнопоставена, 

неделима част от природата, а особено в неговия народен, житейски аспект, основна цел 

за хората става придобиването на някакъв вид практическа полза в настоящия живот (на 

японски: 「現世利益」„генсе риеки”).  

От анализа на идеите на различните школи разбираме, че будистката етика и 

нравствени правила получават по-различен прием в Япония, което ни дава основание да 

заключим, че натурализмът в смисъл на задоволяване на естествените човешки желания 

и чувства е също една от специфичните характеристики на японския будизъм. 

Позовавайки се на цитати от оригинални текстове на едни от най-големите 

японски будистки мислители и чрез анализ на някои елементи от японските погребални 

ритуали и някои от най-важните и общо-отбелязвани японски обичаи установяваме, че 

между доктриналната и практическата страна на японския будизъм съществува дълбоко 

противоречие, свързано с проблема за признаването на съществуването на душа, което 

противоречие само по себе си се оказва една от най-отчетливите характеристики на 

будизма в Япония. Показваме, че японската концепция за душата, плод на древния 

японски анимизъм, е запазила своята устойчивост и е трансформирала практическия 

будизъм в учение, което изцяло се е сляло с местния култ към предците.  

Втори параграф (2.2, стр. 115-130), „Конфуцианството в Япония”, представлява 

представяне и анализ на основните идеи на конфуцианството, както в неговата 

класическа форма, така и в неговите по-късни интерпретации, известни в западната 
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научна традиция под общото название „неоконфуцианство”. Както и при изследването 

на спецификата на японския будизъм, фокусът на анализа е поставен върху това, как 

конфуцианските и съответно, неоконфуцианските, идеи са възприети и 

реинтерпретирани в контекста на древнояпонското анимистично светоусещане. 

След анализ на историческата и социално-културната ситуация на японския 

архипелаг по времето на навлизането на конфуцианството стигаме до извода, че въпреки 

че неговата социално-етическа насоченост значително го отличава от местната 

шинтоистка традиция и силно контрастира с интровертността на будисткото учение, 

това не води до идейни сблъсъци и противоречия с нито една от другите две духовни 

традиции, а напротив – то запълва една идейна ниша като бива възприето като 

функционално различно учение, което да служи като модел за структуриране на 

държавната власт и като регулатор на отношенията между хората, но което, както стана 

ясно от селективния прием на неговите идеи, въпреки всичко остава подчинено на 

ключовата за японския анимизъм идея за неразривната духовна обвързаност на 

човешкото и божественото. 

Установяваме, че въпреки че в продължение на няколко века конфуцианското 

учение остава в сянка на фона на бързо разпространяващия се будизъм, то запазва 

постоянно присъствие в японската духовност, давайки завършен облик на японските 

концепции за обществото и човека като социален индивид, а от периода Едо (17-19в.) 

нататък неоконфуцианските идеи започват да оказват силно влияние върху японската 

мисъл, като със своя акцент върху моралното измерение на човешкото битие, значително 

променят както социално-културния, така и идейния фон, на който тя се развива.  

От анализа на начина, по който японските мислители възприемат и интерпретират 

неоконфуцианските идеи в този период, стигаме до извода, че в Япония 

неоконфуцианството до голяма степен представлява опит да се даде метафизическа 

обосновка на социално-политическата идеология на управляващите по това време. Като 

някои основни специфики на японското неоконфуцианство извеждаме отново 

утвърдителното отношение към човешките емоции и чувствени желания, както и 

отхвърлянето на дуализма на „ли” и „ци” от повечето японски мислители, според които 

„ли” не притежава независим онтологически статус, а всичко съществуващо е продукт на 

„ци” и правим извода, че последното се дължи на идейната близост между 

неоконфуцианската концепция за космическата сила „ци” и характерната за японския 
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анимизъм концепция за съществуването на всепроникваща, иманентна на света 

съзидателна жизнена сила. 

Показваме, също така, че въпреки идейната доминация на неоконфуцианството 

през този период от историята на Япония, по отношение на представата за душата, 

неоконфуцианското виждане за нея като комплекс от двата елемента „хун” и „по” не бива 

възприето в съзнанието на японците и то не оказва почти никакво влияние върху 

традиционните японски виждания по този въпрос. 

В трети параграф (2.3, стр. 131-133) правим обобщение на будисткото и 

неоконфуцианското виждане по въпроса за съществуването и същността на душата, 

концепцията за която е идеен фундамент на анимизма. 

От двете външни духовни традиции от самото начало ясно структурирана 

доктрина по отношение на концепцията за душата има будизмът и тя се състои в това, че 

той на практика отрича нейната метафизическа реалност като вечна и неизменна 

субстанция. Индивидуалният Аз не е нищо друго, освен непостоянен, изменчив поток от 

психически  състояния, а вярата в съществуването на душа е изцяло обусловено от 

човешките желания и има за цел да създаде едно илюзорно чувство за сигурност. 

Следователно, Аз-ът бива признат само на емпирично ниво, като напълно илюзорен; 

условност, която да служи като психологическа опора по пътя към освобождението. 

Обикновеният японец обаче, чието съзнание векове наред живее в свят, пропит с 

духовност и в постоянен контакт с духовете на своите предци, при рецепцията на 

будизма не бил в състояние да си представи прераждане без наличие на някаква духовна 

субстанция. Това, което за будистката философия било просто изменчив поток от 

психически състояния, традиционната японска мисъл овеществила в неизменна духовна 

субстанция и под влияние на местните вярвания и нагласи се оформила идеята за душа, 

която преминава през редуващите се цикли на смъртта и новото раждане или се 

преражда в будисткия рай. От тази идейна опозиция в хода на развитието на будизма в 

Япония се формира едно дълбоко противоречие между доктрина и практика, което не 

може да бъде премахнато и до днес. Нещо повече, доколкото в Япония погребалните 

ритуали и възпоменателните практики в почит на мъртвите са изцяло територия на 

будизма, а всички тези практики и ритуали се основават на идеята за душата и култа към 

предците, то колкото и стриктната доктрина да отхвърля душата, на практика се оказва, 

че японският будизъм не може да съществува без идеята за човешката душа. Тя е 
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негова същностна характеристика и в нея идейно се срещат двата фундаментално 

различни типа отношение към битието на будизма и японския анимизъм. 

По отношение на позицията спрямо въпросите за човешката душа на 

конфуцианството, неговата ранна, класическа форма не отдава особено значение на 

метафизичните въпроси – духовните сили в света се превръщат в обект на философски 

спекулации едва при неоконфуцианските мислители, най-вече в отговор на будисткия 

дискурс за живота и смъртта. 

Обобщаваме, че неоконфуцианството приема натуралистичен подход, като 

вмества проблема за човешката душа (в това число и духовете на покойните предци) в 

една обща метафизическа рамка, която интерпретира всички духовни явления като 

спонтанни проявления на пораждащата двойка сили „ин” и „ян” и в този смисъл – като 

функции на естествените процеси на „ци”. 

Като основни характеристики на неоконфуцианското разбиране за духовността на 

човека подчертаваме онтологичната свързаност между тялото, съзнанието и духа, 

отстояването на неразривна връзка между човешкия и природния свят, най-вече по 

отношение на разбирането на иманентността на човешката нравственост, въплътено в 

универсалния принцип „ли” и признаването на потенциал за съзнание във 

фундаменталния субстрат, изграждащ всичко в естествения свят. 

В последния, четвърти параграф (2.4, стр. 133-137), „Изводи”, обобщаваме, че 

навлизането на будизма и конфуцианството на японския архипелаг поставя началото на 

един сложен, двупосочен процес на взаимно влияние между новите континентални 

учения и самобитната японска духовна традиция, в хода на който последната се оказва 

мощен модификатор, под чието въздействие и будизмът, и конфуцианството 

претърпяват съществени трансформации, както в идейно-философски план, така и на 

ритуално-практическо ниво, но едновременно с това тя също се изменя и значително се 

обогатява. 

Със своя неесенциалистки характер и с акцента си върху вътрешната духовна 

трансформация на човек, будисткото учение има ключова роля за духовното развитие на 

японците в сферите на метафизиката, психологията и естетиката.  

От друга страна, неоконфуцианската философия допринася значително за 

рационализма, хуманизма, етноцентризма и историческата ориентираност на съзнанието 

в Япония през периода Едо и за дооформянето на моралните устои в обществото. 
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Въпреки че неговите метафизически концепции са главно със социално-политическа 

насоченост, цялостният акцент върху човека и човешката природа оказват влияние върху 

формирането на концепцията за душата в идеите на представителите на движението на 

Възродения шинтоизъм от втората половина на периода Едо (17-19 в.), които са 

разгледани подробно в края на последната, трета глава от изложението. 

 Глава трета (стр. 137-170), озаглавена „Японската представа за душата като 

идейна основа на Японския анимизъм”, се състои от четири параграфа и в нея 

анализираме японските представи за душата и отвъдния свят, изследвайки тяхното 

развитие като пряко отражение на идейната динамика в японската духовна традиция. 

 В първи параграф (3.1, стр. 138-153), „Древнояпонската представа за душата и 

отвъдния свят”, започваме с анализ на древнояпонската представа за душата и достигаме 

до извода, че анимистичният начин на възприемане на света е формирал у древния 

японец една собствено-оригинална концепция, като специфични характеристики на 

която можем да посочим концептуалното обединяване на идеите за всепроникваща 

витална сила, божествена природа и персонализирана индивидуална душа, както и 

наличие на съзнание за пълна онтологична обвързаност между видимия свят на хората и 

невидимия свят на недостъпните за човешкия опит сили и явления, който обаче се явява 

само едно допълнително измерение в рамките на феноменалния свят. 

 Продължаваме с анализ на древните японски представи за отвъдния свят, като 

пряко свързани с идеята за съществуването на душа и установяваме, че в древността в 

Япония са съществували няколко представи за отвъден свят:  Йоми-но-куни – като свят 

на вечен мрак и замърсение; Не-но-куни – схващан и като идеален свят, и като мрачен 

свят на мъртвите; Токойо-но-куни – като идеализиран свят на безсмъртието и младостта, 

който се намира отвъд морето; доста неясно определен “небесен отвъден свят”; и 

планински отвъден свят. Констатираме, че колкото и различни наглед да са тези 

представи, в тях откриваме някои общи същностни характеристики.  

Първо, всички те са физически достижими за хората в реално време, което 

потвърждава, че невидимият свят в древната японска космология се явява просто едно 

допълнително измерение на света, в който живеем.  

Освен това, в почти всички случаи, представата за отвъдния свят е свързана по 

някакъв начин с планината, която вече сме указали като едно от най-важните сакрални 
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пространства, в което съжителстват божествата ками, духовете на покойните предци и 

живите хора.  

Отвъдният свят в древнояпонските представи в никакъв случай не е някакъв 

трансцедентален на човешкия свят. Японската митология показва наличието на виждане 

за света, според което световете на божествата, хората и покойните души не са отделени 

един от друг, а са свързани в единен континиум, така че обитателите на трите свята имат 

възможност да общуват и да си взаимодействат. 

Изказваме тезата, че тези представи за отвъдния свят, въпреки широкото 

разпространение на будизма и неговите идеи за ад и рай, са запазили своята устойчивост 

и заедно с японската представа за душата са оказали значително влияние върху 

будистките идеи по този въпрос, като са ги видоизменили дотолкова, че в това 

отношение бихме могли да говорим за специфичен тип японски будизъм.   

За да докажем тази теза, във втори параграф (3.2, стр. 153-160), „Влиянието на 

будизма върху представите за  душата и отвъдния свят”, изследваме будисткото влияние 

върху японските представи за душата и отвъдния свят, като за тази цел избираме един 

по-малко стандартен подход, а именно – този път насочваме поглед към будисткото 

изкуство. Известно е, че в Япония изкуството е един от основните изразители на 

философски идеи, понякога дори по-красноречив от текстуалните източници. Факт е, 

също така, че будисткото изкуство е било и един от основните способи на монасите за 

разпространение на идеите на новото учение, в това число и идеите за живота след 

смъртта, които те обяснявали чрез изображения, наречени мандали
5
. 

В тази част от изложението се спираме на една от най-известните такива мандали 

– „Татеяма мандала” (「立山曼荼羅」 ) и чрез анализ на обрисувания в мандалата 

отвъден свят и върху вярванията и практиките, свързани с култа към планината Татеяма, 

доказваме, че въпреки, че будистките идеи за ад и рай безспорно значително разширяват 

и обогатяват местните представи за отвъден свят, а с това и местния фолклор и ритуални 

практики, те не успяват да променят един от ключовите идейни продукти на японския 

анимизъм  – отвъдният свят остава в житейското пространство на хората, в което, в духа 

                                                 
5
 Понятието „мандала” в Япония е доста широко. Съществуват множество видове мандали, които се 

различават от класическите изображения. Типичен пример са т. нар. планински мандали, при които 
напълно липсва характерната абстрактност или симетричност и геометрична подреденост; за тях е 

характерна конкретност, наситена емоционалност и наличие на природни пейзажи. 
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на древното анимистично възприятие за света, границата между видимо и невидимо, 

сакрално и профанно продължава да бъде неясна и размита. Вертикалната структура на 

света, характерна за индийския будизъм, в Япония под влияние на местните вярвания е 

променена в хоризонтална, преходът между отвъдния свят и света на живите е възможен 

продължава да се счита за регулярно осъществим. 

В параграф три (3.3, стр. 160-170)  разглеждаме представата за душата според 

идеите на националната школа Кокугаку (「国学」„Школа за национална наука”), като 

опит за възраждане на древните японски идеи на фона на идейната доминация на не-

японските духовни учения (най-вече на неоконфуцианството ) през периода на  шогуната 

Токугава (17-19 в.). 

Кокугаку е движение, което възниква в Япония в края на 17 в. като реакция 

спрямо дотогава доминиращото изучаване на китайски, конфуциански и будистки 

текстове. То има подчертано историко-философски характер. Неговите представители 

изхождат от презумпцията, че есенцията на японската духовна традиция е японският 

шинтоизъм и си поставят за цел да възродят древните шинтоистки традиции. Така в 

рамките на Кокугаку се създава школата на т.нар. Възроден шинтоизъм (「復古神道」

„Фукко шинто”), която претендира да бъде учение, възраждащо истинския „път на 

боговете”, така както е описан в „Коджики” и „Нихоншьоки”, напълно изчистено от 

елементи на будисткото или конфуцианското влияние. 

Приносът на школата Кокугаку е в това, че тук за първи път имаме опит да се 

структурират шинтоистките идеи в систематизирана метафизическа доктрина, която да е 

напълно  „конкурентоспособна” на будистките и неоконфуцианските доктрини. В 

центъра на тази доктрина отново стои идеята за душата, но този път в лицето на 

концепция, известна като „ичи рей ши кон” (「一霊四魂」„един дух, четири души”). При 

нея вече имаме теоретично и систематично развиване на идеята за душата, този път като 

обект на философска рефлексия.  

„Ичи рей ши кон”  е специфична за Япония концепция, според която 

нематериалната страна на човек се състои от четири души обединени в един дух. 

Четирите души се наричат съответно нигимитама (「和魂」), арамитама (「荒魂」), 

кушимитама (「奇魂」) и сакимитама (「幸魂」), а духът наоби (「直霊」) ги 



  

22 

 

обхваща и контролира
6
. Тя се оформя през 18-19 в. в идеите на Хирата Ацутане (1776 - 

1843)  и Судзуки Масаюки (1837-1871)  и е напълно завършена в трудовете на Хонда 

Чикаацу (1822-1889). В нейно лице виждаме наистина една завършена метафизическа 

доктрина, каквато до този момент в японския шинтоизъм не е съществувала.  

Трябва да отбележим обаче, че въпреки претенцията тя да изразява най-древните, 

традиционно японски виждания за света, човека и човешката душа отпреди навлизането 

на чуждите духовни учения, в нея прозира изключително силно влияние на будистката и 

неконфуцианската философия. 

Човешката душа, за която Хонда говори, не е онази индивидуална духовна 

субстанция, характерна за всеки един индивид, отговаряща на древнояпонската 

представа за душата „тама”. Тук тя е по-скоро нещо като общо, вселенско съвършено 

енергийно тяло, от което всеки човек е получил частица – идея, която подозрително 

много напомня на будистката идея за Буда-природа и неоконфуцианските концепции за 

космическия принцип „ри” и пораждащата сила „ци”. В обяснението, което Хонда дава 

за погрешимостта на хората, откриваме сходство с будистката идея за кармичните следи. 

Същевременно, в концепцията на Хонда за „наоби” като присъщ само за хората и за ками 

духовен елемент, за първи път виждаме едно отдалечаване от традиционно японското 

разбиране за човек като напълно равнопоставен с всичко в околния свят, както и от 

характерната за японския будизъм идея, че истината е постижима не само за хората, но и 

за всички други обитатели на земния свят – факт, който не можем да не отдадем на 

изключителния акцент върху човека и неговата същност, който характеризира този 

исторически период под въздействие на неоконфуцианските идеи. 

 В този смисъл, бихме могли да кажем, че представата за душата в късния 

шинтоизъм на националната школа Кокугаку е поредният нагледен пример за сложните 

процеси на синтез, които постоянно протичат в мисловните традиции в Япония и за 

цялостния синкретизъм на духовния живот в страната. 

 Това, което е най-важно обаче, е, че през целия процес на историческо развитие 

на духовната традиция на Япония, ключовата идея, която насочва и ръководи този 

синкретизъм, е именно идеята за душата и одухотвореността на всичко във вселената, 

                                                 
6
 Канамото, Т. 金本拓士 「近代日本における霊魂観―古神道家本田親徳を中心に―」

[Представата за душата в периода Киндай в идеите на Хонда Чикаацу]『現代密教』[Гендай миккьо] 

第 22号  2011, стр. 81-100 
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както и неразривната свързаност на човешкия и нечовешкия свят. Тези идеи се явяват 

своеобразен константен модификатор и едновременно с това една обща концепция, 

обединяваща шинтоизма, будизма и конфуцианството. 

Като резултат от цялостния анализ в трета глава, в четвърти параграф (3.4, стр. 

170), „Изводи”, обобщаваме, че въпреки силното влияние на значително по-

систематичните и издържани в структурно отношение външни метафизически доктрини, 

самобитните японски концепции са запазили своята устойчивост и постоянно 

присъствие в хода на развитието на японската духовна традиция и са проправили пътя на 

японския анимизъм като основен модел на светоосмисляне и самоосъзнаване в света от 

най-дълбока древност до нашето съвремие. 

В Заключението (стр. 171-176) представяме обобщението резултати от 

изследването. Първият въпрос, на който даваме отговор тук е: възможно ли е, на базата 

на извършения анализ, да се определи японския анимизъм като философия?  

В хода на изложението беше направено уточнението, че в контекста на японския 

анимизъм, понятието „философия” в никакъв случай не може да отговаря на критериите 

за систематичност, които откриваме в западните философски доктрини и че тук имаме 

по-скоро въплъщение на определени философски възгледи, в които са фокусирани 

космогоничните представи на древните японци и техният стремеж да осъзнаят света 

около себе си и своето място в него. В този смисъл, по-коректно би било да зададем 

въпроса, допустимо ли е да се говори за философска специфика на японския анимизъм в 

качеството му на модел на възприемане на действителността и начин на преживяване 

на битието. 

Като наука за всеобщите закономерности, на които се подчиняват човешкото 

мислене и битие, западната философия дълго време е била фокусирана върху 

създаването на метафизични теории и търсене на смисъл в основната философска 

дисциплина, онтологията. От средата на 20 в. обаче, западната философска мисъл поема 

в нова посока, в която метафизическото мислене е сякаш изоставено, а общовъзприетите 

наративни схеми, използвани да легитимират философските твърдения относно истината 

– отхвърлени. Претенцията, че философията има за своя цел под формата на някаква 

система да обясни структурата на битието и да проникне в неговия основополагащ 

фундамент се оказва нелегитимна в постмодерната ситуация. Към това можем да 
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прибавим и факта, че съвременната реалност напълно поставя под въпрос валидността на 

ширещия се европоцентризъм.  

Следователно да изследваме японския анимизъм и въобще японската духовна 

традиция през призмата на западните антични, средновековни или модернистични 

критерии за философичност в никакъв случай не би било оправдано като 

изследователски подход. 

 От фокуса на японския анимизъм напълно отсъства опит за разрешаване на 

някакви абстрактни метафизични проблеми; той е съсредоточен върху практически 

необходимости и е регулатор на ежедневния живот на хората, така че да бъде запазен 

естествения ред и хармонията в света. Битието и околната природа не са външен обект 

на изучаване, а се осмислят в непосредственото преживяване на действителността, като 

човек се намира не в субект-обектни, а в субект-субектни отношения с нечовешкия свят, 

който опознава винаги в съотносителна перспектива. Поради тези негови особености, в 

Япония анимизмът напълно основателно може да бъде определен като измерение на 

човешкото съществуване. 

Това ни дава основание да говорим за японския анимизъм като за една 

екзистенциална и практически ориентирана „философия”, която мотивира цялостния 

живот и поведение на японците и която запазва своята устойчивост в хода на развитие на 

цялостната духовна традиция на Япония, бидейки същевременно ключов модификатор 

на някои от базисните светогледни представи на външните културно-философски учения, 

които се утвърждават в страната. 

Всичко, казано дотук, ни дава основание да заключим, че да се говори за 

философска специфика на японския анимизъм е напълно оправдано. 

 

III. Резултати от изследването и тези за защита 

 

По отношение на конкретните задачи, които си поставихме в увода, можем да 

обобщим резултатите си така: 

 

1.           След изследване на естеството и характеристиките на философската мисъл в 

Япония стигнахме до извода, че японската философия може да се определи като 

продукт на един сложен синтез между древнояпонското анимистично 
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светоосмисляне, отразено в шинтоизма, будистката метафизиката и естетиката и 

конфуцианската етика, в процеса на който тя се оформила като мисловна 

традиция със своя собствена, уникална специфика. 

2.          При анализирането на понятието „анимизъм” в японски културен контекст 

констатирахме, че то не се припокрива напълно с концепцията за анимизма в 

западноевропейската духовна традиция. Доказахме, че през последната не може 

да се опише и разкрие духовната реалност в Япония и че това концептуално 

различие произлиза от спецификата на традиционното японско светоусещане, в 

което се обединяват двете перспективи на анимизма и аниматизма.  

В този контекст като основополагащи елементи на японския анимизъм 

определихме култът към природата и божествата ками и култът към духовете на 

покойните предци, а като негова същностна характеристика изведохме липсата на 

разграничение между абсолютното и феноменалното равнище на битието. 

Именно този факт, според нас, води до:  

1.) придаване на абсолютна ценност на случващото се във феноменалния 

свят и акцентиране върху  конкретни, осезаеми събития, а не върху абстрактни 

идеи;    

2.) наличие на съзнание за пряка съпричастност със сакралното и 

онтологична обвързаност между хората, боговете и духовете на предците;  

3.) хоризонтално структуриране на света, при което липсва идея за 

трансцедентален отвъден свят, като в конкретния случай последният се явява 

само едно допълнително, невидимо измерение на житейското пространство на 

хората.  

3.     Представихме и анализирахме историческите и идейните предпоставки за 

навлизането, установяването и развитието в Япония на външните религиозно-

философски учения в лицето на будизма и конфуцианството и установихме, че 

тези предпоставки са създали условия за един специфичен селективен прием на 

външните идеи, успоредно с който протича постоянен процес на адаптирането им 

към нативния японски светоглед и този постоянен стремеж към хармонизиране на 

отношенията между различните духовни направления в страната е предопределил 

характерния за японската култура цялостен синкретизъм на духовния живот. 
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4.     Изследвахме взаимодействието на местните и привнесените религиозно-

философски традиции и стигнахме до извода, че самобитната японска култура, 

чиито основополагащ фундамент е японският анимизъм, е запазила своята 

устойчивост в хода на развитие на японската духовност и под нейно влияние 

внесените духовни учения са претърпяли съществени трансформации, 

включително и в собствено философски план, в резултат на които в страната се е 

формирала духовна традиция, която с пълно основание можем да определим като 

специфично японска. 

5.           Анализирахме конкретни начини на опредметяване на японския анимизъм 

чрез анализ на японската представа за душата като негова идейна основа. 

Стигнахме до извода, че анимистичният начин на възприемане на света е 

формирал у древния японец една оригинална концепция за душата, като 

същностни характеристики на която изведохме наличието на различни модуси на 

съществуване и концептуално обединение на идеите за индивидуална, 

персонализирана душа, божественост и всепроникваща, иманентна на света 

витална сила. Проследихме начина, по който тази самобитна японска представа се 

изменя в процеса на взаимодействие с не-японските духовни учения и 

установихме, че тя е най-устойчивият концептуален  конструкт в развитието на 

японската духовност и стои в основата на почти всички синкретични концепции в 

Япония, както на доктринално, така и на практическо равнище, явявайки се 

ключовата идея, която постоянно ръководи и насочва този синкретизъм и по този 

начин определя и ролята и значимостта на японския анимизъм като онази 

константа в цялостната историята на японската духовна традиция, която 

функционира като обединяващо идейно звено на трите основни духовни 

направления в страната – шинтоизъм, будизъм и конфуцианство – и благодарение 

на която хармонично съжителстват фундаментално различни на идейно ниво 

нагласи към битието и действителността. 
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В контекста на така направените изводи, ние представяме за защита следните 

тези: 

 

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.  

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. 
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 Справка за приносите на дисертационния труд: 

 Според авторовата самооценка най-съществените приносни елементи в 

дисертационния текст са следните: 

 

1. Настоящата дисертация се явява първото у нас философско изследване на 

анимизма в духовната традиция на Япония. 

2. Предложен е същностно нов подход към изследването на анимизма в 

контекста на духовната традиция на Япония. 

3.       Въведено е цялостно определение на понятието „анимизъм”, което  отразява 

характерните особености на анимизма като явление в японската духовна традиция 

спрямо западното разбиране за понятието, като същевременно идейно обединява 

различните гледни точки на японските изследователи. 

4. Направен е опит да се обогати българската философска наука с имена, 

текстове и идеи, които не са били предмет на по-ранни изследвания. 
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 Апробация на резултатите от изследването и публикации по темата на 

дисертацията: 

 

 Резултатите от изследването са апробирани чрез: 

Доклад, изнесен на Юбилейната конференция „Бъдещи перспективи” на 

специалност „Японистика” към Факултета по класически и нови филологии, проведена 

на 30.10.2015 г. в СУ „Св. Климент Охридски”. 
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