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          Още в началото на рецензията си бих искал да приветствам Мирослав Бачев за избора 

на дисертационното си изследване. Практически това е първото изобщо самостоятелно 

изследване в българската философска традиция на философия на религията на Рудолф Ото. 

За близо сто години след публикуване на фундаменталния труд на Ото „Идеята за святото“, 

труд оказал такова огромно влияние върху световната култура като цяло, и в частност върху 

философията, теологията и науките за религията, най-после и в България, Рудолф Ото е 

удостоен със специално теоретическо внимание. Чудесно съвпадение е, че по същото време 

се появи и българския превод на „Das Heilige”. 

           Самият дисертационен избор и самото посвещаване на проучването на творчеството на 

Рудолф Ото е вече своеобразен принос към българската наука. В тази връзка заглавието на 

дисертацията не би трябвало да ни подвежда (между впрочем могло е да бъде по-прецизно 

формулирано) – тук се изследват именно идеите, аргументите и позициите на Рудолф Ото, а 

всички останали, включително и тези на Кант, са привлечени за да се постигне крайната цел 

– разбирането на самия Рудолф Ото. 

          Рецензираната работа е структурирана в увод, три глави и заключение с общ обем от 

234 страници. Библиографията, разположена от 235 до 242 страници, включва 135 заглавия, 

от които 46 заглавия са на кирилица, 83 – на латиница, а 6 заглавия са от интернет-източници. 

Авторефератът в обем от 31 страници отговаря напълно на научните изисквания. В него са 

приложени научните приноси на изследването, както и списъка с необходимите публикации    

по темата.  

          Мирослав Бачев е мотивиран да се занимава с тази тема поради личния си интерес в 

полето на философия на религията, по-точно на феноменология на религията, а в случая и 

поради липсата на проучвания у нас на творчеството на Рудолф Ото. Център на анализа му в 

дисертацията са понятията „свещено“ и „свято“, които на пръв поглед са сякаш синоними, но 

авторът се стреми да улови тяхното различие у Ото. Водещата теза на дисертантът е, че 

философия на религията на Рудолф Ото е своеобразно приложение и развитие на 

критическата философия на Имануел Кант. Кантовите понятия “априори“, “схематизъм“ и 

“възвишено“ формират идеята на Ото за святото. Методите, на които се обляга Бачев са 

биографичния анализ, историческия анализ, сравнителния анализ и херменевтичния анализ. 

          В първа глава, след кратък филологически и концептуален анализ, авторът достига до 

една условна дистинкция, че в произведението на Ото „Das Heilige” терминът „свещено“ 

съответства на понятието „нуминозно“, докато терминът Heilig съответства на понятието 

„свято“. По-нататък обаче в текста на дисертацията авторът не се грижи толкова прецизно да 

удържа постоянно тази разлика и практически „свещено“ и „свято“ се припокриват при по-

честата употреба на „свято“. 

          Смятам за ключов пункт в тази част на текста приведеният от Мирослав Бачев разказ 

на самия Рудолф Ото за своето религиозно преживяване в Мароко – за въздействието на 

приглушените звуци, идващи от християнска църква, мюсюлманска джамия и еврейска 

синагога. Ото чува от тези различни места пасажът на старозаветната книга на Исаия (6:3) на 

най-различни езици „quadosch, quadosch, quadosch”(еврейски), „sanctus, sanctus, 

sanctus”(латински), „holy, holy, holy”(английски) (стр. 31). За Ото чувството откликва на 

всички езици с еднакво изпълване със свещен трепет. Според мен именно подобен личен 

религиозен опит, в съчетание с образоваността му, потвърждава за Ото необходимоста от 



полагането на едно примордиално чувство като същност на всяка религия. Изходният пункт 

за мен е екзистенциален, не толкова книжовен. Съгласен съм с цитирания Тод Гуч от 

произведението му „Нуминозното и модерността“ (2000), че „Das Heilige” не е само книга за 

религията, но и религиозна книга (стр.48). 

          Дисертантът сравнително кратко, но много внимателно и точно описва идеологическия 

и теоретичния контекст на заниманията на Рудолф Ото -  юдаизма, лутеранството, 

християнската философия и теология, психологията и психоанализата, феноменологията и 

науките за религията, и специално маркира влиянията, които Рудолф Ото изпитва при 

изграждането на своята позиция – Якоб Фриз (с идеята за интуитивното познание на 

Вечното), Майстер Екхарт (с идеята за дъното на душата), Фридрих Шлайермахер (с идеята 

за чувството на тотална зависимост), Албрехт Ричл (за ролята на преживяването и 

откровението преди „системите“), Натан Зьодерблом (с идеята си за святото като нещо много 

повече от етическото), Вилхелм Винделбанд ( с идеята за връзката между Свят и Святост), 

Вилхелм Вундт ( с идеята за опозицията свято-нечисто и за връзката анимизъм-религия),  

Уйлям Джеймс (с идеята за първичното религиозно чувство и надстроечното интелектуално 

съдържание като условие за раждане на теология) и други. 

          Оценявам като много добро познанието и изложението на Мирослав Бачев на 

феноменологията като цяло и на феноменологията на религията в частност. Самият Ото е 

раздвоен в избора си на теоретическа идентификация между съвременната му 

феноменология от Хусерлов тип и класическата метафизическа традиция, макар и прочетена 

през Кантианския интерпретативен модел (стр. 72 – 79). Инструктивно насочващо е за мен 

разгледаното тук писмо на Едмунд Хусерл до Рудолф Ото. В тази връзка, методологически 

важни са различаванията, които прави дисертантът между философия на религията и науката 

за религията и позиционирането на Рудолф Ото сред тях.  

          Във втора глава, дисертантът ни среща с централната си изследователска теза – 

същностното влияние на Кант върху Ото, и нещо повече – разглеждането на „Идеята за 

святото“ на Ото като творческо продължение на „Критиките“ на Кант. „Идеята за святото“, 

пише авторът, „може да се разглежда като продължение на програмата на Кант в сферата на 

религиозния опит“ (стр.87). За потвърждение на тази си интерпретация Мирослав Бачев 

привежда аргументи както от книгата на Ото „Религиозната философия на Кант и Фриз“ 

(1909), която той разглежда като подготвителна към „Идеята за святото“, така и от известен 

брой коментатори придържащи се към подобно тълкуване.  

          Тезата се крепи на твърдението за святото като чиста категория a priori. С този 

статус святото се определя като комплексна категория на рационални и ирационални 

компоненти. Ако зададем въпрос по Кантиански маниер „Как е възможно религиозното 

знание?“, то отговорът на Ото би бил също в духа на  Кант – Чрез критическо изследване на 

априорните условия на религиозния опит (стр.92). 

          На базата на задълбочен теоретически анализ на „Идеята за святото“ Мирослав Бачев 

защитава тезата си относно позицията на Рудолф Ото за религиозното априори (вж.стр. 102-

116).  Святото като a priori прави възможна всяка действителна религия, то е необходимото 

условие на всеки религиозен опит. Святото е ноумен, тоест то не може да бъде познато само-

по-себе-си, а само както-ни-се-явява, тоест като феномен във всяка конкретна емпирична 

религия. Емпирическата религия от своя страна не поражда святото, а само го пробужда като 

вложено в човека. Чрез религиозния опит нуминозното се пробужда като процес на 

преминаване от potentia в  actus. Святото като заложба в душата е „способност за 

откликване“.  

           Дисертантът открива в святото като кантиански тълкувано априори у Ото и влияния на 

Шлайермахер, а и приноси на самия Ото, като например, че Кант влага в a priori  единствено 

формален смисъл, докато за Ото смисълът е и съдържателен. Освен това главната задача на 

Кант е да обединява емпиризма и рационализма, докато Ото обединява ирационализма и 

рационализма. За Кант априорното се отнася до основанията на познанието изобщо, за Ото 

априорното се отнася до разбирането на свещеното и до основанията на религиозното 



преживяване. 

          Въпреки разликите, за Бачев кантианството на Рудолф Ото е безспорен и доказуем 

факт. Трансценденталният критически метод на Кант през модела априорно-апостериорно е 

и метода на философия на религията на Рудолф Ото в „Идеята за святото“. 

          Тезата си за кантианството на Ото Мирослав Бачев подсилва със сравнителния си 

анализ на схематизма у Кант и Ото, макар че тук отново вижда следите и на Шлайермахер. 

Самото използване от Ото на понятието „схематизация“ е с директно позоваване на Кант. За 

Кант трансценденталната схема е едновременно интелектуална и сетивна. Тя прави възможно 

прилагането на категориите върху явленията в опита (стр.120). Известна е в това отношение у 

Кант  ролята на продуктивната способност за въображение – да синтезира многообразното на 

нагледа и да довежда това многообразно до единство на аперцепцията. За Ото схемата е 

прилагане на категорията свято върху религиозните доктрини на историческите религии. 

Схематизацията у Кант ограничава категориите до сетивността, святото у Ото се ограничава 

чрез схематизацията до рационално формулирани доктрини (стр.147). „Когато рационалните 

понятия на религията се съобщават и оповестяват чрез проповед или беседа“, пише авторът, 

„те всъщност са в състояние да пробуждат нуминозното чувство, макар и да не могат напълно 

да го обяснят“ (стр.127). В „Идеята за святото“ Мирослав вижда  tremendum, едната 

характеристика на нуминозното, като схематизирана чрез идеите за справедливост и 

нравствена воля, а fascinans, другата характеристика на нуминозното, като схематизирана 

чрез идеите за доброта, състрадание, любов и милост. Идеята за Абсолютното пък е схема на 

мистериозното и изцяло другото (пак там). Много полезен за изследването е дебатът, който 

дисертантът представя в текста си за отношението между религията и морала, или по-

коректно, между святото и доброто в традицията преди и след Рудолф Ото, както и 

позицията на самия Ото по този въпрос (вж. стр. 138-143). Малко повече обаче очаквах да 

видя разработен проблемът за религиозния език, тъй като го смятам за основополагащ по 

отношение на темата на дисертацията,  но Бачев се е задоволил с няколко общи позовавания 

и вметвания (стр. 143-146). 

          Третият стожер, на който почива тезата на дисертанта за кантианството на Рудолф Ото, 

е категорията възвишено и съответно влиянието на третата критика на Имануел Кант 

„Критика на способността за съждение“. За Бачев връзката между възвишеното и святото е 

пряка. В този смисъл естетиката, а не етиката, е реалната координантна система за пълното 

разбиране на философия на религията на Ото.  

          Добре е разяснена Кантовата специфика на естетическото чрез демаркацията между 

логическо и естетическо съждение. Естетическото съждение не дава познание за обекти, 

защото то почива не на понятие, а на чувство (стр. 151) Респективно, възвишеното е чувство 

за безмерното, то е синтез на безкрайното, възможността да се мисли абсолютно голямото, 

тоталното. За Кант това е свръхсетивна способност, съдържаща идея за ноумен, която не 

кореспондира с никакъв наглед. По аналогичен начин, според Мирослав, може да се третира 

и нуминозното при Ото. И възвишеното, и нуминозното, са загадъчни и необясними, и двете 

са отвъд-сетивни чувства и двете сами по себи се не дават знание. И двете „разтърсват“ - 

отблъскват и привличат чрез една „контрастна хармония“. Но те могат да се „прелеят“ едно в 

друго, посредством което взаимно да се активизират (стр. 150). Естетическото се прелива в 

религиозното и обратно чрез взаимопреливането на възвишено и свято. Така Бог ни се явява 

и като религиозен, и като естетически случай. 

          Анализът на прякото влияние и  връзка между Кант и Ото, който осъществява 

дисертантът, е много аргументиран и убедителен. Самият Рудолф Ото в това отношение е 

благодатен предмет, доколкото самият той предоставя експлицитно много референтен към 

Кант материал в своите произведения. След като ясно се твърди, че влиянието на Кант върху 

Ото е същностно и всестранно, бих искал да повдигна въпроса: „Споделя ли дисертантът 

становището на Файърстоун, приведено от самия него, че „Идеята за святото“ е всъщност 

нереализираната четвърта критика на Кант?“ Към това клонят и някои други автори. 

          В глава трета, Мирослав Бачев ни запознава с имплементацията на категорията свято в 



опита на конкретните религиозни практики, както на Изток, така и на Запад, като подход за 

разбирането на същността на религията изобщо. Много важен за изследването е, според мен, 

и високо го оценявам, анализът на Бачев на приноса на Рудолф Ото за развитието на 

сравнителното религиознание. Един безценен принос, благодарение на диалектическата 

методология на Ото.  В тази глава откриваме и собствените религиозно-политически 

възгледи на Ото и неговата обществена и международна активност и ангажираност (една 

малко позната страна от живота на немския философ и теолог).   

          Рудолф Ото допуска, че именно априорното свято е критерият за тълкуване не само на 

Библията, но и на който и да е друг свещен текст (стр.166). Нуминозното е ядрото на всички 

емпирически религии. То е универсалното във всяка религия. Ирационалното нуминозно, 

схематизирано и трансформирано в свято, живее активно във всички религии. Всяка религия 

има мистичен елемент. Най-непосредствената мистерия е идеята за Божественото (стр.169). 

Неконцептуалното, ирационалното mysterium е това, което Ото нарича Ganz Andere (Wholly 

Other). Всеки бог е „изцяло другото“. На Изток, според Ото, „изцяло другото“ се появява 

още в Упанишадите (около 500 г.пр.Хр.) като  „Anyad eva”, на Запад се проявява при 

Св.Августин (4 в.) като  “Aliud valde” или “Dissimle”. Рудолф Ото говори за паралелни линии 

на възникване и развитие на религиите на Изток и на Запад, в периода от 800 до 300 г.пр.Хр. 

(стр.181 - 184). Всичко това е много добре показано в дисертацията. За Ото тези паралели се 

дължат на действието на религиозното априори в историята и са доказателство за неговата 

действителност и валидност.   

          Тук бих искал да задам два въпроса на дисертанта: Митовете примитивни религии ли 

са? Как функционира святото в митовете на народите? 

          За Ото не е възможна една емпирична религия да бъде смятана за Универсална Религия 

(Хегеловата представа за християнството). За Ото във всички религии съществува общ корен, 

общ дух, общо съзнание, общ закон за религиозност, но всяка религия има и свои много 

специфични, несводими, дори и несъизмерими отличия и характеристики. Но и общото 

(универсалното) и специфичното (частното) правят възможно сравнителното научно 

религиознание. Много вещо Мирослав Бачев е обвързал теоретическите възгледи на Рудолф 

Ото с неговите практически инициативи – междурелигиозният диалог, религиозният съюз на 

човечеството, световната съвест, световният конгрес на вярата, християнският икуменизъм. 

Добре е изтълкувана приликата, която установява Ото между християнството и будизма – 

истинско постижение за неговото време. 

          През 1926 г. излиза книгата на Рудолф Ото „Мистицизмът на Изтока и Запада“ - един 

изключително проникновен и завладяващ сравнителен анализ. Тази книга трябва да бъде 

преведена на български език и се надявам Мирослав да допринесе за това. За мен тя е 

кулминацията на философско-теологическия проект на Ото. Дори ми се струва, че от 

херменевтична гледна точка, „Идеята за святото“ би било по-евристично  да се чете през 

„Мистицизмът на Изтока и Запада“. Дисертантът пише, че след „Идеята за святото“ ключова 

тема за Рудолф Ото става мистиката (стр.208). Аз мисля, че мистическото е постоянната 

водеща тема на Рудолф Ото – и преди, и по време, и след „Идеята за святото“. Колко много 

страници от „Идеята за святото“ звучат мистически! Самият Ото притежава свой жив 

мистичен религиозен опит. И в това отношение виждам влиянието на Майстер Екхарт (и 

други анти-рационалисти) върху Рудолф Ото толкова значимо за разбирането на святото, 

нуминозното, ирационалното, колкото (ако не и по-голямо?) от това на Кант. Да не забравяме 

също, че първата работа на Ото е върху Светия Дух при Лутер (1898) – знаково начало на 

професионалния му път.  

          Както казва авторът: за Ото мистическият опит е форма на нуминозен опит и като цяло 

– на религиозен опит (стр.212). Пророческите и мистическите форми на религиозен опит не 

трябва да се противопоставят, а да се тълкуват като допълващи се форми на религиозен 

живот. Дори могат да си съжителстват в опита на една и съща личност (стр.211). Изтънчените 

аналитични сравнения, които Ото прави между мистицизмите на Екхарт и Шанкара, добре 

представени от дисертантът, говорят за посветеността и отдадеността на Ото на мистически 



школи (вж. стр. 219-224).  Струва ми се, че е необходимо да се посвети по-обширен и по-

задълбочен анализ и коментар на влиянието и връзката на Екхарт и Ото, и изобщо влиянието 

на мистическите, апофатическите и екзистенциалните направления в теологията и 

философия на религията върху основните позиции и понятия на Рудолф Ото. Едва след 

такова задълбочено проучване ще можем да си отговорим на въпросите: Какво е собствено 

оригиналното у Рудолф Ото?  С какво всъщност той повлиява върху съвременната наука и 

култура?  Разбира се, това е друга изследователска оптика и предполага още един 

дисертационен текст. По-скоро го казвам като препоръка към Мирослав ако той ще продължи 

и в бъдеще своите проучвания на творчеството на Рудолф Ото. 

          Рецензираната работа е едно педантично историко-философско изследване с висока 

степен на респект и коректност към написаното от Рудолф Ото, както и към книжовния 

контекст (предшестващ и актуален) на неговото творчество. В дисертационния труд 

присъства като привлечен значителен по обем материал на други коментатори и 

изследователи на наследството на Рудолф Ото. В това отношение Мирослав Бачев е много 

добър познавач както на позициите на Ото, така и на интерпретациите на тези позиции. 

Понякога това „скрива“ на пръв поглед собственото изследователско мнение на дисертанта и 

читателят трябва да го търси специално сред позоваванията и цитиранията на многобройните 

чужди мнения  (и разбира се го открива защото то съществува). От друга страна обаче 

познаването на интерпретациите на специалистите на Рудолф Ото и тяхното коректно 

включване в текста   говори за професионалната ориентираност и етичност на Мирослав 

Бачев. 

          Винаги съм мислил, че „Идеята за святото“ е не само въведение в религията, но и 

своеобразно въведение във философията -  когато началата и изворите на философията се 

търсят в допонятийните, дорефлективните, мито-религиозните форми на човешкия живот. 

„Идеята за святото“ е ценен и креативен „портал“ към философското изобщо. Но тази книга 

на Ото е и „портал“ към духа на епохата, поне на европейския дух на епохата – епоха на 

нихилизъм, рационализъм, консумативизъм и естетизъм . Можем ли да прочетем през нея 

знаците на епохата? За да не остане разговорът ни с дисертанта само в литературната история 

на философията, бих го помолил за негово кратко философско тълкуване на  съвременните 

процеси и явления на десекуларизация и техните постмодерни прочити (поне този на Джани 

Ватимо).  Има ли място „святото“ на Ото при тях?  

          Приемам и потвърждавам изцяло приносните моменти описани от дисертанта. Дори 

виждам, че те са много повече от изброените. Дисертационният труд напълно отговаря на 

критериите и изискванията за придобиване на степента „доктор“. Затова предлагам на 

уважаваното научно жури да присъди на Мирослав Йорданов Бачев за дисертационния му 

труд „Категорията „свещено“ във философията на религията след Имануел Кант: Рудолф 

Ото“ образователната и научна степен „доктор по философия“. 

 

 

София, 3 март, 2015 г.                                             Доц. Д-р Здравко Попов 

           

           

           

           

           

           


