
                                              СТАНОВИЩЕ 

 

                  за дисертацията на Мирослав Йорданов Бачев  

          на тема "Категорията "свещено" във философията на религията  

                                    след Имануел Кант: Рудолф Ото" 

за получаване на научната и образователна степен "доктор по философия"  

  в научна област 2. Хуманитарни науки; професионално направление  

  2. 3. Философия (философия на религията); шифър 05.01.16. Онтология    

 

Представеният за защита дисертационен труд е първо у нас специално изследване 

концепцията за свещеното на влиятелния протестантски теолог Рудолф Ото.  

Дисертацията е в обем 232 стр., структурирана е в увод, три глави и заключение. 

Приложената библиография съдържа 135  източника на български, английски и 

немски езици.       

Трудът е впечатляващ пример за яснота на творческите намерения и очаквания и 

това личи както от формулираните цел, задачи и методологически ресурс на 

изследването, така от рекапитулиращите изводи. Веднага ще отбележа при това, 

че в дисертацията си М. Бачев е постигнал доста повече от пестеливо 

формулираната цел - да покаже специално приемствеността между концепцията 

на Р. Ото за свещеното и Кантовия трансцендентализъм. В светлината на тази 

централна за Р. Ото тема е възсъздадена пълна картина на неговите възгледи и е 

обозначено мястото му в протестантската теология, феноменологията на 

религията и сравнителното религиознание.  

Общото представяне на Р. Ото като религиозен мислител във въвеждащите части 

на дисертацията е подчинено на задачата да се разкрият генезисът и основанията 

на въвеждането на понятието "свято" ("свещено"), както и да се отдиференцират 

основните трансценденталистки и романтически (главно Фр. Шлайермахер) 

влияния. Като универсални характеристики на религията са изведени опитът и 

чувството, но възниква радикалният въпрос за синтезиращ принцип на единството 

на религиозния опит, в чиято светлина да се интерпретира неговото многообразие.    

Р. Ото е представен в творческия му драматизъм, в опита му да съчетае различни 

концептуални нагласи, при това без да напуска теологичната си позиция,  

свързвана с протестантската "теология на кризиса". Като цяло усилията му могат 

да се идентифицират като опит да бъде преодолян класическият онтотеологичен 

модел. Това се прави обаче в утвърдената именно в раннокласическата менталност 

опозиция "рационално-ирационално". В дисертацията са откроени причините, 

поради които Р. Ото противостои на рационализма. Но цялата тази рамка, 

очертана от въпросната опозиция, е твърде тясна и за Р. Ото, а предполагам и за 

автора на дисертацията. В последна сметка в категориално фиксираното, но 

всъщност свръхкатегориално свещено тази опозиция би трябвало да бъде "снета" в 

единство, което я превишава.  

Отделено е внимание на темата за антитетичността на вечно и времево (крайно) в 



трансценденталистките модели на Кант и Фриз, което донякъде просветлява и 

решението на Р. Ото за идентифицира свещеното с "изцяло Друго". По почти 

мистериозен начин Единното, което у Николай от Куза "става" не-друго,  

постепенно се трансформира в "изцяло Друго". При това "изцяло Другото" е по-

трудно да се интерпретира като безпредпоставъчно основание на възможността за 

религия, защото изисква релация с онова, спрямо което е друго, т. е. в такъв модел 

религията се мисли по принцип субективистки-антропологично.   

С интерес очаквах да видя коментара за приемствеността между Р. Ото и Майстер 

Екхарт - някои протестантски протестантските богослови да се опитват да 

приобщят рейнския мистик към собствените си нагласи именно чрез 

ирационалистично тълкуване на "дълбината на душата", при което спекулативната 

нагласа, възприета от Хегел например, остава встрани от вниманието им.  

Чувството за безкрайност или предчувствието за  божественото се откриват през 

призмата на влиянието върху Ото както на Шлайермахер, така и на Фриз -  

предчувствитето за безкрайност, за алогичност на религията e по същество 

симптом именно за субективистки прочит на религията. Но логиката на 

изложението в дисертацията е изградена като последователно отстраняване на 

евентуални едностранчиви прочити на концепцията на Р. Ото, и това 

предварително полагане на религията по-нататък ще се разглежда ревизирано чрез 

модела на трансценденталния идеализъм.  

Святото е представено в три аспекта: като априорно, схематизация и възвишено. 

Ще обърна специално внимание на детайлния коментар върху Кантовото влияние 

върху априоризма на Р. Ото. Концепцията за религиозно априори всъщност се 

съгласува с протестантското виждане за непосредствено вътрешно откровение. В 

дисертацията се настоява на формалния характер на априорното у Р. Ото в духа на 

Кантовия модел. От една страна, то се изисква от Р. Ото като обективно дадено, 

очаква се трансценденталното априори да е надеждно условие на възможността на 

многообразен вътрешен религиозен опит. Но в последна сметка, както обикновено 

се отбелязва за Р. Ото, априорното се оказва психологизирано. Третият момент на 

нуминозното - възвишеното - се коментира именно като това, което предизвиква 

амбивалентното отблъскващо и привличащо отношение. В такава ситуация не 

мога да не си припомня Хегеловата интерпретация на религията на възвишеното 

като религия на духовната индивидуалност - в нея човекът е обладан от 

зависимост и изпитва и ужас от трансцендентното, а този ужас е свързан с 

отсъствието както на посредничество, така и на идея за безсмъртието на душата. 

Априорното обаче е положено у Р. Ото имено в душата. Амбивалентността на 

феноменалното в психичния живот се пренася върху трансценденталния 

конструкт. Всъщност изобщо, както се вижда и от вещия анализ на философския 

аспект на концепцията на Р. Ото, остава непрояснен въпросът за критерия за 

реалност на религията. Ще посоча тук приведеното твърдение на Р. Ото, че 

святото е "чиста категория a priori, която прави действителна всяка религия" (стр. 

105). Но така или иначе, именно този дисертационен труд ме убеди във 



философските търсения на Р. Ото. И ако имам въпроси, те  не са към неговия 

автор.   

Важен тематичен кръг в изследването представлява контекстуалният прочит на 

феноменологическата позиция на Р. Ото в съпоставка с другите представители на 

класическата феноменология на религията и дори бегло - в светлината на 

неофеноменологични постановки. Откроена е херменевтичната съставляваща на 

обсъждания подход. Феноменологията на религията след Р. Ото тръгва по 

различни пътища, и все пак е възможно тя да бъде промислена именно като 

философска феноменология на религиозния опит. За целта обаче вероятно следва 

да бъде "заскобена" и конфесионално-богословската пристрастност. В твърде 

висока степен възгледът за нуминозно е предопределен от специфични библейски, 

при това старозаветни рецепции на Бога, значимо остава "чувство на зависимост" 

на човека поради неговата тварност (трудно е това да бъде възприето като 

универсална характеристика и необходим елемент на религиозния опит, Р. Ото го 

пренася и върху сравнителнорелигиозните си медитации, макар че разбирам 

мотивите на дисертанта да се опита да защити позицията на Ото именно в този 

аспект).  

По повод на Ото е поставена темата за "универсална религия", която е 

привлекателна и същевременно криеща риск. Предполагам, че ще имаме 

възможността да обсъждаме с дисертанта тази тема и по-нататък. Разбира се, едва 

ли би било философски продуктивно да се формира рационално абстрактно-общо 

понятие за религия и да се очаква то да заживее реално. Икуменическите възгледи 

и тенденции пък са нещо съвсем различно и едва ли подлежат на обсъждане в 

посочения философски смисъл. Колкото до рисковаността, тя се крие според мен в 

опасността да се приплъзнем и към деструктивни спрямо религиите гностични 

позиции. В последна сметка, ако религиозната цел може да се постигне само в 

традицията, то самата традиция има онтологичен статут - това не може да не се 

отчита в един философски модел. Опитът на Р. Ото да аргументира "религия на 

нуминозното" има, както се посочва, по-скоро психологическа значимост и 

навежда на познатата теза за "минимум религия", а това трудно може да бъде 

съгласувано идея за религия "сама по себе си" или "като цяло" (стр. 188), за 

каквато се апелира.  

М. Бачев открива за българския читател харизматичната фигура на Р. Ото и чрез 

неговите сравнителни прочити на източни и западни религиозни и мистични 

учения; специално ще откроя интерпретациите на сравнителните изследвания на 

върху адвайта-веданта и Екхарт. Тези изследвания също имат своите нови 

постижения, но това не отменя утвърждаваното в дисертацията безспорно място Р. 

Ото в зората на сравнителното религиознание и сравнително изследване на 

мистиките. 

Заключението на дисертацията се състои от няколко пункта, в които се обобщават 

основните моменти на изследването - тук особено ясно личи високата степен на 

концептуална консолидираност и логическата последователност на стъпките, 



предприети от автора.  

Формулират се шест приноса, визиращи определени аспекти, в които е 

интерпретиран възгледът на Р. Ото за святото. Те са, безспорно, в пълнота 

съответстващи на постигнатото в изследването. Могат да се добавят приноси на 

М. Бачев и извън този конкретен контекст - например по-общите постановки по 

въпроса за отношението между феноменологичния и трансценденталисткия 

подходи към религията. 

  

Авторефератът отразява адекватно дисертацията по структура и съдържание.  

Представени са пет публикации по темата на дисертацията - те разкриват 

съществени аспекти на разглежданата в дисертацията проблематика и са повече от 

достатъчни с оглед на законовите изисквания за защита.  

 

В заключение смятам, че в дисертационнои труд е демонстрирана професионална 

компетентност и прецизност; той е във вид, който и при най-строги критерии 

позволява публикуване. Ето защо апелирам към уважаемите членове на Научното 

жури на автора на този труд Мирослов Й. Бачев да бъде присъдена 

образователната и научна степен "доктор по философия". 

 

 

3. 03. 2015 г. 

гр. София                                                          (доц. д-р Ели Сярова) 

  

 

 

 

  

 

 

 
 


