
1 
 

Рецензия 

от 

проф. д.ф.н. Нонка Богомилова, ИИОЗ - БАН 

за дисертацията на Мирослав Йорданов Бачев, СУ „Св.Кл. Охридски“, Философски 

факултет, катедра „Философия“,  на тема  

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

Ото“  

за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално 

направление:  2.3. Философия (философия на религията), шифър: 05.01.16. 

Онтология 

 

I.Образователна, преподавателска и научна квалификация на дисертанта: 

Мирослав Бачев е бакалавър по теология (2001 – 2007 г., Богословски факултет на СУ 

„Св.Кл.Охридски“)  и магистър по философия с отлична диплома (2008 - 2009 г., 

Философски факултет на СУ „Св.Кл.Охридски“). В периода 2012 – 2015 г. той е редовен 

докторант по професионално направление 2.3. Философия (философия на религията) при 

Философски факултет на СУ „Св.Кл. Охридски“. Отчислен е предсрочно с право на 

защита поради завършен дисертационен труд, считано от 15.12.2014 г. със Заповед на 

Ректора на СУ „Св.Кл. Охридски“ . 

В този период М.Бачев  е публикувал 5 статии, свързани с темата на дисертацията и е взел 

участие с доклади в 5 конференции. Паралелно с това, Мирослав Бачев е реализирал  

коректорско-редакторска и техническа подготовка за печат на българския превод на 

книгата на Рудолф Ото Das Heilige. Междувременно е натрупал и известен 

преподавателски опит, водейки упражнения в СИД Философия на религията и в СИД 

История на религиите. 

Прави добро впечатление строгата фокусираност на различните видове дейности – 

публикационна, преподавателска, редакторска, научно-комуникативна -  около темата и 

проблематиката на дисертационния труд.  

 

II. Анализ и оценка на дисертационния труд. 

1. Структура, основни понятия и тези: общо описание и коментар 

Дисертационният труд на Мирослав Бачев „Категорията „свещено“ във философията 

на религията след Имануел Кант: Рудолф Ото“ е с обем  от 240 страници и структурата 

му включва увод, три глави и заключение. Библиографията на труда наброява 135 

заглавия, от които 88 на латиница (немски и английски езици) и  47 на кирилица. 
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В Увода на труда (с.5-12) ясно  са описани целите, задачите, обекта, предмета и основните 

тези на дисертацията,  посочени са интелектуалните основания за избора на темата на 

дисертацията и по-специално за фокусирането й около категорията „свято“ у известния  

протестантски теолог и философ на религията от миналия век Рудолф Ото. Обекта на 

изследването дисертантът свързва с категорията “свещено”/”свято” във философията на 

религията, а предмета – с категорията „свято“ в творчеството на Рудолф Ото. Основната 

теза на дисертационния труд е, че философията на религията, която Рудолф Ото развива в 

основното си съчинение „Идеята за святото“ е приложение и развитие на критическата 

философия на И.Кант. С тази теза авторът  свързва и целта на дисертацията – да  изследва 

кои понятия и елементи от тази философия Р.Ото е заимствал и по своеобразен начин 

приложил във фундаменталния си труд.  

Първа глава на дисертацията, озаглавена „Историческият контекст на „Идеята за 

святото“ и подходите към религията“ (с.13-85) ситуира изследвания труд на Рудолф Ото 

върху един комплексен исторически, идеен и методологически „фон“, на който по-ясно се 

открояват неговите иновационни специфики, континуитетът с подобните  нему идейни 

традиции и контрастът с различните. Уточняващият анализ на близостта и различието 

между категориите „свещено“ и „свято“, както и обзорът на избрана литература по темата 

на дисертацията създават впечатление за понятийна и библиографска коректност и 

пълнота на въвеждащото тази глава изложение. Сред идейните извори на концепцията на 

Рудолф Ото за святото стегнато са резюмирани идеи, понятия и  подходи, битуващи в 

Библейската традиция, християнската теология и философия, съвременната философия и 

психология. Концептуалният „пъзел“ на идеята за святото у Р.Ото логично се подрежда на 

фона на идеите:  на Я.Фриз за познанието на Бога чрез чувство и вяра; на Майстер Екхарт 

за ирационалното като доминиращо разума; на Ф.Шлайермахер за чувството за абсолютна 

зависимост  в аналогия с нуминозното чувство у Ото; на А.Ричл  за централната роля на 

опита и преживяването; на Н.Зьодерблом за автономността на религиозното и 

ирационалния генезис на святото. Представени са и контрастиращи гледни точки, развити 

предимно в рамките на философията и психологията: В. Винделбанд, който отрича 

автономния статут на религията и я свързва с рационалното; В. Вунд, за който святото и 

чувството не са централни и автономни феномени в религията; У. Джеймс, приемащ 

религиозното чувство като част от естествените чувства и др. 

На основата на формираните по този начин идейни подстъпи към разбирането на 

религията и святото у Р. Ото, се проявяват и някои от основните въпроси и проблемни 

полета, дискутирането на които ще „снове“ през тъканта на целия дисертационен труд: 

теолог, феноменолог на религията или философ на религията е Р.Ото, или трите 

едновременно; възможно ли е снемането на различието между „писане за религията и 

религиозно писане“; между преживяващия религията и познаващия религията; 

приложение на „разумната“ философия на Кант в специфичното поле на религиозния опит 

ли е концепцията на Р.Ото, както приемат някои автори, или  реабилитация на 

ирационалното и мистицизма, усилващи се след ПСВ, както твърдят други.  

Втора глава на дисертацията (86 – 163 с.) експлицитно и имплицитно  търси решения на 

тези въпроси, разгръщайки и аргументирайки основната теза на автора:  че „Идеята за 

святото“ може да се разглежда като продължение на програмата на Кант в сферата на 

религиозния опит.“ (с.87). За тази цел тук дисертантът прави сравнителен анализ между 
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основни понятия в критическата философия на И.Кант и концепцията за святото у Рудолф 

Ото, и по-специално на трите основни елемента във „философията на святото“ – 

априорното, схематизма и възвишеното -  в тяхното единство и като произтичащи от трите 

основни аспекта на философията на И.Кант:  спекулативния, морално-практическия и 

естетическия (с.50). Дисертантът конкретизира това свое виждане, откривайки аналогии: 

между двойката „a priori – a posteriori“ у Кант  и „ свято – религия“ у Ото; в смисъла и 

функцията на схематизацията, обясняваща отношението между ирационално и 

рационално, между нуминозно и нравствено; връзката между нуминозното у Ото и  

възвишеното у Кант. Тук се изясняват и основните категории в труда на Р.Ото „Идеята за 

святото“ – „нуминозен опит“ и „нуминозна“/божествена  трансцендентност като ядро на 

святото и на религията; „святото“ като чиста категория a priori, съдържаща в единство 

нуминозни и нравствени елементи и осигуряваща автономността на религиозния опит; 

рационалното като идеограма, символ на нуминозното; нуминозното чувство като форма 

на познание на нуминозния обект, неизразима в понятия; възвишеното като схема на 

святото и др. 

В аргументацията и коментара на тези сравнения,  аналогии и понятия, авторът представя 

както своите тези и идеи по дискусионните въпроси, така и схващанията на други 

изследователи, независимо дали ги подкрепят или опровергават. Така например, привежда 

се тезата на Р.Дейвидсън, че в „Идеята за святото“ Р.Ото не третира метафизични въпроси 

и тезата на Г.Алес, че тук става въпрос за проблеми от сферата на дескриптивната 

психология, а не на философията. Представена е и критичната бележка на А.Милър, че 

при Р.Ото е налице напрежение между сферата на опита и чувството, от една страна, и 

априорната сфера, от друга, както и подвъпросността на априорното у Ото, произтичаща 

от неуниверсалния характер на религиозния опит – проблем, поставен от Д. Бастоу. 

Коректно и обективно са  представени и други изследователски тези, които поставят под 

съмнение връзката на подхода на Р.Ото към святото с философията на И.Кант:  полагането 

на Кантовото a priori в душата (Карл Хайм), „отвъд разума“ го прави нелегитимно и 

„некантианско“ (К.Борнхаузен); основни категории у Ото като „чувства“, „рационално“ се 

различават съществено от разбирането им у Кант, по-скоро става въпрос за „емпирична 

психология, облечена във философски термини“ (с.131, Ф.Файгел) и др. Самият дисертант 

признава  същностните различия в разбиранията на Кант и Ото, същевременно оставяйки 

ги встрани от интересуващите го подобия (с.136-137).   

Трета глава на дисертацията, озаглавена „Святото като интеграционна категория на 

науката за религията“ (с.164-232) илюстрира и представя концепцията на Р. Ото, че 

всички религии и техните феномени са проявление на религиозното a priori. Тук 

трансценденталният статут на религиозното a priori е показан като „приземен“ и проявен  

в историческите религии. Представянето на тази част от анализите на Р.Ото показва в 

действие методологическите и културните позитиви от търсенето на обща основа, на общо 

ядро у всички религии, различаващи се, според разбирането му,  само по своите вторично 

надградени религиозни доктрини. На тази основа става възможна и една практическа 

теологична програма, целяща диалог между религиите и религиозен съюз на 

човечеството. 
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2.Съдържателна оценка на дисертационния труд. 

2.1.Сред основните творчески постижения на дисертационния труд, бих поставила  

следните:  

2.1.1. Формулиране и заслужаващ сериозно внимание опит за разгръщане и аргументиране 

на своя специфична изследователска теза, апробирана в сравнителен анализ и с добро 

познаване на ключови понятия и подходи у И.Кант и Рудолф Ото. 

2.1.2. Много добро познаване и коментар  не само на централното понятие -  „свято“, чрез 

което се полага автономията и единството на религията – у Рудолф Ото, но и на 

цялостното му творчество, разгледано като сложно интелектуално, екзистенциално и 

социално начинание: духовна еволюция и съзряване, идейни извори и контрапункти, 

вътрешни колебания и напрежения, специфичен културен контекст. 

2.1.3. Концептуално и информативно представяне, обогатяващо с нови понятия и подходи 

българската теологична и философско-изследователска традиция, на своеобразна 

философско-теологична „биография“ на категорията „свято“, по отношение на която 

религиозният опит, чувството, ирационалното са познавателните инструменти. 

2.1.4. Интересен и смел, макар и в определени отношения странен и парадоксален опит да 

бъдат открити съпоставки и аналогии между някои от тези, озарени от ирационалното – 

„дъното на душата“, „нуминозното чувство“, „нуминозния обект“ - понятия и подходи, и 

просвещенската, рационално заредена философия на разума И.Кант.  

2.1.5. Добро изследователско представяне (от гледна точка на специфика и автори) и 

своеобразно „легитимиране“ у нас на отдавна наложилия се в западната изследователска 

традиция феноменологичен подход към религията. 

2.1.6.  Разглеждане и приложение в труда на понятията „теология“, „философия на 

религията“, „рационално познание“, „ирационално познание“, „науки за религията“ в 

приетия и от немалко съвременни западни философи постмодерен ракурс: от гледна точка 

на тяхната съпоставимост и съвместимост, без абсолютизираните разграничителни  линии, 

присъщи на идейната традиция на Просвещението . 

2.1.7. По пътя към „Идеята за святото“ на Р.Ото и съпоставянето й с критическата 

философия на Кант, дисертантът показва добра историко-философска подготовка, 

представяйки информативно, макар и накратко, редица други автори: имащи 

концептуално влияние върху Ото -  Я.Фриз, Ф.Шлайермахер, Е.Трьолч; повлияни от него 

– П.Тилих, М.Елиаде, К.Юнг; критично анализиращи идеите му – А.Милър, Д.Бастоу, 

К.Хайм, К.Борнхаузен, Ф.Файгел; български автори, работили по темата. 

2.1.8. Езикът на дисертационния труд е ясен и четивен, стилът  на изложение е добър. 

 

2.2. Коментари, препоръки, критични бележки.  

Поради факта, че дисертационният труд третира значими, фундаментални въпроси на 

познанието на религията и на нейната централна категория „свято“, традиционно свързани 
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с дискусионни и дори алтернативни решения,  естествено е да поражда  подобни  и у своя 

читател. Сред дискусионните и в определени случаи не напълно убедително 

аргументирани тези, бих откроила следните: 

2.2.1. Тезата, че идеята за святото на Р.Ото е в жанра „философия на религията“ или 

„философия на святото“, както дисертантът твърди в изследването като цяло: ядрото на 

святото у Р.Ото е нуминозното (макар и схематизирано и представено от идеограмите на 

морала, теологията, философията)  – отношение между нуминозното чувство и 

нуминозния обект, тоест едно вътрешно на религията отношение, при това разбирано 

еднопластово като „душeвна стихия“, „първичен рефлекс“; така познанието на религията 

или става тъждествено с религиозния опит, с това, изтъкано от емоционални 

амбивалентности психологическо състояние, или бива оставено пред затворената му 

врата. 

2.2.2. Твърде генерализиращо звучи заключителното твърдение на дисертанта, че 

„влиянието на Кант върху Ото е всестранно“ (Автореферат, с.23) и основната теза - че 

философията на религията на Ото в „Идеята за святото“ е „приложение и развитие на 

критическата философия на Имануел Кант.“ (Дис., с.8, Автореферат, с.5). Много от 

съществените различия между идеите и подходите на Ото и Кант са отбелязани и 

признати и от самия докторант, други са разгърнати от реферирани в дисертацията автори: 

за разлика от разбирането на Кант, априорното у Ото е „отвъд разума“; схематизацията у 

Ото обвърза коренно различни феномени в сравнение със схематизацията у Кант; у Кант е 

изначално моралната религия, у Ото -  привнесеното чрез схемата морално в святото и др.;  

понятията „рационално“ и „ирационално“ у Ото имат твърде свободна употреба, 

специфичен,  не-философичен смисъл  и др. 

2.2.3. Добре би било в дисертацията да присъства анализ и критична дистанция по 

отношение на „инструменталния“ подход на Р. Ото към  философията (включително и към 

Кантовата), на която не е дадено правото да трансцендира святото, а е използвана да го 

конструира и деконструира, да осигури автономията му и да достави отсъстващия от 

ядрото му нравствен елемент чрез  идеи и подходи на И.Кант: априорния статус на 

святото, инструмента на схематизацията и понятието „възвишено“. 

2.2.4. Би следвало да се обърне специално и по-сериозно внимание на едно от основните 

същностни различия между идеите на И.Кант и Р.Ото, което прави твърде условно 

твърдението за „всестранно влияние“ на първия върху втория -  философско-

антропологичната предпоставка: при Кант човекът е разумно и свято същество, при Ото  

святото е „изцяло другото“ по отношение на „профанния“, разкъсван от амбивалентни 

страсти човек.  

2.2.5. Подобен сравнителен съдържателен анализ на разбиранията за човека у Ото и един 

от неговите идейни „извори“ – Ф.Шлайермахер – би пренасочил авторското внимание от 

формалните (схематизма) и неформалните прилики към сериозните различия помежду им 

по отношение на философско-антропологичните им възгледи и фундаменталните им 

категории: „чувството за абсолютна зависимост“ у Шлайермахер и 

„нуминозното/тварното чувство“ у Р.Ото.  
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2.2.6. Дисертационният труд би спечелил откъм пълнота и задълбоченост на историко-

философския анализ,  ако нуминозното чувство и отношение като ядро на святото, в 

разбирането на Ото, беше подложено на критична преценка от гледна точка на неговото 

идентифициране въобще с религиозния опит и религиозното преживяване: дали подобно  

едноизмерно разбиране за религиозния опит  не само откъм ограничената и доминирана от 

„душевната стихия“ познавателна способност, но и откъм чувството за „тварност“, 

„профанност“ по отношение на нуминозния обект („чувството на креатурата, която потъва 

в собственото си Нищо и чезне пред онова, което е над всички твари.“ (Ото 2014, с. 17) 

може да обхване „разновидностите на религиозния опит“? 

2.2.7. Още един признак на творческа зрелост от страна на дисертанта би било  

деликатното „аранжиране“ на проявената в труда интелектуална емпатия към безспорно 

оригиналните и експресивно изложени идеи от страна на Р.Ото, с елементи на критична 

дистанция и здравословен интелектуален скепсис.  

 

 

Заключение: 

 Независимо от направените коментари, бележки и препоръки, добрите творчески 

постижения в дисертационния труд ми дават сериозно и достатъчно основание да 

дам своята подкрепа за присъждане на образователната и научна степен „доктор“, 

професионално направление:  2.3. Философия (философия на религията), шифър: 

05.01.16. Онтология, на Мирослав Йорданов Бачев. 

 

С уважение, 

Проф. д.ф.н. Нонка Богомилова 

 

5 март 2015 г. 

 


