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СТАНОВИЩЕ 

от 

доц. д-р Владимир Димитров Теохаров за дисертационен труд на тема:  

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

Ото“ за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“  

на докторанта Мирослав Йорданов Бачев 

 

Предложеният за защита дисертационен труд е в обем 240 страници, 

структурирани в увод, три глави и заключение. Към тях са добавени съдържание, 

списък с използваните съкращения и библиография, която включва 135 заглавия, от 

които 47 на кирилица и 88 на латиница. Дисертационният труд е обсъден на заседание 

на катедра „Философия“ към Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ на 

15 декември 2014 г. и е насочен за публична защита. 

Първо, бих искал да кажа няколко думи за специфичната проблематика на 

дисертационния труд. Като обект на изследване в съвременното религиознание, 

сакралното е определено като необходим елемент в природата на религията, а бих 

добавил, че то е дори метапонятие, задаващо най-важното съдържание на религиозния 

опит. В този смисъл определението, че религията е среща със сакрална 

действителност, се радва на особена популярност в днешно време. Въпреки риска от 

краткостта на тази дефиниция, тя задава основната рамка за много съвременни 

изследвания върху религията, включително и в историята на религиите. Поради това 

самото проблематизиране на категорията на святото, респ. свещеното в нашата страна, 

от позициите на философия на религията, е вече приносен момент. 

В Увода на дисертацията са посочени мотивацията на автора за провеждането на 

изследването, актуалността на проблематиката, обекта и предмета на изследването, 

изследователската теза, методите на изследване, както и целта и задачите на 

изследването. С оглед на казаното по-горе, бих искал да акцентирам върху това, че 

творчеството на Рудолф Ото в България е почти непознато, освен на малцина 

специалисти, както и чрез някои публикации в сп. „Християнство и култура“. В тази 

връзка искам да отбележа като факт и наскоро излезлия превод на „Das Heilige“ на 

български език под заглавие „Идеята за святото“, за което Мирослав Бачев има 

съществен принос като редактор. 

Целта на дисертацията е да анализира основните философски тезиси, представени 

в съчинението на Ото „Идеята за святото“ чрез сравнителен анализ между критическия 

идеализъм на Имануел Кант и философията на святото на Ото, във връзка с което е 

поставена следната теза: „…философията на религията на Рудолф Ото, представена в 

съчинението „Das Heilige“, е приложение и развитие на критическата философия на 

Имануел Кант.“ (с. 8). Дисертантът е постигнал целта на дисертационния труд чрез 
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изследване на най-важните в тази връзка понятия, употребени от Ото в „Идеята за 

святото“, а именно априорното, схематизацията и възвишеното. Налице е собствена 

теза на докторанта и ясно поставени цел и задачи на изследването. В Увода присъства и 

допълнителна точка с ограничения на изследването, в която още по-прецизно са 

очертани неговите рамки чрез поставяне на три основни акцента: историческия 

контекст на идеите на Ото, специфично философските тезиси в „Das Heilige“ и 

развитието на науката за религията и сравнителното религиознание в творчеството на 

Рудолф Ото. 

Първа глава започва методологично правилно, акцентирайки върху понятията 

„свещено“ и „свято“ – една тема, която е важна не само за настоящата дисертация, а 

принципно важна за религиозните изследвания. По отношение на употребата на 

основната категория „свято“ в „Das Heilige”, Мирослав Бачев правилно се е 

ориентирал, посочвайки, че свещеното се отнася повече към нуминозното (с. 19), 

докато святото е комплексна категория, която освен свещеното съдържа и рационално-

схематизирани нравствени елементи. Смятам за напълно основателно представянето на 

кратка биографична справка за Рудолф Ото поради факта, че немският теолог и 

философ е много слабо познат в България. Множеството цитирани автори, оказали 

влияние върху основните възгледи на Ото са разделени тук на две линии, а именно 

теологическа, от една страна, и философска и психологическа, от друга страна; смятам 

това разделение за подходящо, защото така съвсем конкретно могат да бъдат 

проследени различните по своя характер идейни извори за творчеството на Рудолф 

Ото, особено във връзка с това, че в своите съчинения той успешно съчетава 

теологическата традиция с философско-феноменологически фундамент и религиозно-

психологически анализ. Различните подходи към религията от страна на Ото, обстойно 

анализирани в Първа глава, допълнително осветляват този синтез. 

Втора глава е изцяло посветена на поетапното аргументиране на 

изследователската теза, а именно употребата на три ключово важни за теорията на 

религията в „Идеята за святото“, понятия: a priori, схематизъм и възвишено. В първата 

част на главата е посочена принципната връзка между Кант и Ото, която в определен 

момент от живота и делото на Ото преминава през кантианеца Якоб Фриз и неговата 

психолого-антропологическа критика на разума. Напълно релевантно на изложението е 

включването на съчинението на Ото „Религиозната философия на Кант и Фриз“, във 

връзка с което съм съгласен с Мирослав Бачев, че началото на проекта на Ото за 

философия на религията може да бъде търсен именно в тази творба. Убедителна е 

аргументацията на дисертанта, че тя се съгласува с основните идеи на „Идеята за 

святото“ и че между двете съчинения няма резки противоречия, каквито критики се 

отправят към Ото. Мисълта на Ото е последователна и творческа, като всяко ново 

негово съчинение обикновено допълва предходното, поради което съм съгласен с 

извода в Заключението, че „В цялото творчество на Рудолф Ото е налице 
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приемственост и развитие на идеите.“ (с. 232.). Без съмнение априорното е онова 

метапонятие от Кантовата критическа философия, което е от особена важност за Ото. 

Бих искал тук да подчертая внимателния и прецизен анализ от страна на Мирослав 

Бачев, в който той много ясно е доловил, че интерпретацията на априорното от Ото се 

движи между трансценденталния, т.е. критическия метод на Кант и психолого-

антропологическия метод, предложен от Фриз, като по такъв начин святото не остава 

чисто формално условие за нуминозния опит, доколкото неговият ирационален момент 

също е зададен a priori, според Ото. Препратката към възвишеното от третата Кантова 

критика от страна на Ото, е основание за анализа на връзката между възвишеното и 

нуминозното във Втора глава. Съвсем отчетливо са аргументирани принципните 

сходства между двете понятия. Двойственият характер на възвишеното като 

едновременно привличащо и отблъскващо, както и неговата „загадъчност“ за разума, 

както самият Кант го формулира, се открива и в опита за сакралното, макар че 

дефинирането на двойствения характер на свещеното е направено преди Ото. Може да 

се твърди, че определянето на святото като категория a priori може да бъде условно 

отнесено към формалния му елемент, докато препратките към възвишеното могат да 

бъдат отнесени към неговия съдържателен елемент. Ото твърди, че третата критика на 

Кант осигурява по-сигурна основа за философия на религията, отколкото втората 

критика и съчинението му „Религията в границите на самия разум“. По повод 

критичните бележки към употребата от Ото на Кантовите понятия и категории, 

дисертантът правилно изтъква, че някои основни положения от третата критика като че 

ли не присъстват в другите две, а именно априорността на чувството и дори 

априорността на едно духовно чувство, което означава, че голяма част от тези критични 

бележки са оспорими, а в някои случаи и ирлевантни към анализа на Ото в „Das 

Heilige“. 

Третата глава на дисертацията е естествен неин завършек. Накратко бих искал да 

спомена за важността на тази глава от дисертацията. Темата за религиозното apriori, 

определено от Ото като „свято“, както и паралелното развитие на религията е от 

особена важност за развитието на философия на религията. По думите на дисертанта 

„Сравнителните изследвания на религията на Р. Ото са допълнителен „емпиричен“ 

аргумент за действията на религиозното a priori в историята, с други думи: всички 

религии и техните специфични феномени и доктрини са манифестация на религиозното 

a priori.“ (с. 11). Подобен аргумент е и феноменологическият анализ на нуминозния 

опит от първата част на „Идеята за святото“, а именно откриването на множество общи 

елементи в този опит. Тук бих искал да подчертая, че не става дума за религиозните 

доктрини, които понякога имат съществени различия,а за сходство в преживяването на 

святото, с други думи, в опита за сакралното. Това разграничение е много важно, за да 

не се смесва тази тема с опитите за асимилация на религиите в името на една 

универсална свръхрелигия – въпрос, също разгледан подробно в Трета глава.  
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Сравнителните изследвания на Ото в областта на мистиката, представени в Трета 

глава, са друг ценен принос на дисертационният труд. Ключово тук е съчинението на 

Ото „Мистицизмът на Изтока и Запада“, в което той сравнява стила и езика на Майстер 

Екхарт и източния мистик и философ Шанкара, които показват поразителни сходства. 

Използваните от Екхарт и Шанкара термини са езикови еквиваленти, съответно на 

латински и санскрит, използвани в напълно сходна онтологична среда, а определени 

техни твърдения са почти идентични, дори и чисто езиково. 

Заключителната част на дисертацията, според мен, е представена и структурирана 

отлично. Получите изводи са изцяло авторски и са конкретни резултати от проведеното 

изследване. Посочените приноси в Автореферата действително са налице. Наред с тях 

бих споменал и още един – представените в Първа глава идеи на съвременни на Ото 

теолози, философи и психолози и как техните възгледи се отнасят към творчеството на 

последния също е важен принос на дисертационния труд.  

Едно от най-важните достойнства на дисертацията е действително новаторският 

подход на предложената теза чрез детайлен анализ на трите понятия, откроени от 

Мирослав Бачев като най-важни във философията на святото на Ото. Прави 

впечатление и обстойният критически апарат чрез бележките под линия. Това показва 

висока научна коректност при цитиране на използваните източници, както и голямо 

улеснение при справки с тях.  

 

Заключение: Дисертационният труд е изцяло отговаря на изискванията за 

присъждане на ОНС „Доктор“, а според мен дори ги превишава, поради което с пълна 

убеденост призовавам уважаемото Научно жури да присъди на Мирослав Йорданов 

Бачев образователната и научна степен „Доктор“ по философия. 

 

 

Дата: 03.03л2015 г. 

Доц. д-р Владимир Теохаров 


