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УВОД 

 

Не са изминали и 100 години от първото публикуване на 

фундаменталното за религиозните изследвания на 20 век съчинение „Das 

Heilige“ („Святото“) на немския теолог и философ Рудолф Ото. От 1917 г. 

досега то е претърпяло над 30 издания и е преведено на повече от 20 езика, 

а посветените му изследвания непрекъснато се увеличават. През 2012 г. на 

живота и делото на Рудолф Ото бе посветен международен конгрес в 

Марбург с основни теми теология, философия на религията и история на 

религиите, а през 2014 г. в Уисконсинския университет – Мадисън се 

състоя международна конференция на тема „Святото в един 

плуралистичен свят: заветът на Рудолф Ото в 21 век“. 

Рудолф Ото е протестантски теолог, изследовател на световните 

религии и философ на религията. В своя интелектуален проект за „наука за 

религията“ той успява да съчетае два основни фактора – философския 

фундамент на изследванията си с феноменологическия анализ на 

религиозния опит. В това свое начинание Ото следва немския философ 

Имануел Кант, особено по отношение на структурата и методологията на 

основното си съчинение „Das Heilige“. С оглед на по-задълбоченото 

разбиране на творчеството на немския теолог и философ на религията е 

необходим както детайлен анализ на различните влияния върху него от 

страна на водещи представители на хуманитаристиката по негово време, 

така и проследяване на историческия контекст на неговото творчество. 

Това ще позволи да бъде направена, първо, по-качествена оценка на 

изгражданата от него „наука за религията“, и второ, ще бъдат разбрани 

много по-добре голяма част от неговите философски тезиси. От друга 

страна, сравнителният анализ между различни аспекти от творчеството на 

Имануел Кант и Рудолф Ото ще позволи да се определи дали и до каква 

степен философията на религията на Ото е продължение и развитие на 

Кантовата философия. 

Изборът на темата е определен от две обстоятелства. Първото от тях е 

свързано с личния интерес на автора в областта на философията на 

религията и по-конкретно в традицията на феноменологията на религията. 
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Второто обстоятелство е свързано с липсата на по-задълбочени проучвания 

и по-големи по обем научни изследвания на творчеството на Рудолф Ото в 

България. 

Основното съчинение, което е предмет на настоящото изследване, е 

„Das Heilige“, преведено на български език със заглавие „Идеята за 

святото“ (2013). По-конкретно се спираме върху неговата втора част, 

където е представена философската му основа. Рудолф Ото е всестранен 

мислител, но тук акцентираме върху неговата философия на религията в 

„Идеята за святото“ (основните ѝ елементи са представени в следните 

глави: „Съответствия“, „Какво означава ирационално?“, „Изразни средства 

на нуминозното“, както и от главата „Процеси на развитие“ до края на 

книгата), като ползваме изданието от 1929 г. – Leopold Klotz Verlag / Gotha 

– в което е включена допълнителната глава „Какво означава 

ирационално?“. Особено значими текстове за настоящото изследване са 

съчиненията на Р. Ото „Kantisch-Fries'sche Religionsphilosophie“ 

(„Религиозната философия на Кант и Фриз“) и „West-Östliche Mystik“  

(„Мистицизмът на Изтока и Запада“). Първото е публикувано през 1909 г., 

осем години преди „Das Heilige“, и отразява изследванията на Ото върху 

рационалния аспект на религията. Второто излиза от печат през 1926 г. и 

акцентира върху приложението на религиозното a priori в областта на 

сравнителния мистицизъм. 
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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

1. Актуалност на проблематиката 

Философията на религията на Рудолф Ото в българските философски 

и теологически традиции е недостатъчно проучена. За първи път в 

България се прави по-цялостно изследване на неговото творчество. Поради 

това в Първа глава навлизаме в повече подробности по отношение на 

основните теологически и философски възгледи на Ото, което, от една 

страна е опит за панорамен исторически поглед върху неговите основни 

съчинения и идеи, а от друга страна, е въведение към аргументацията на 

основната теза на настоящото изследване. Цялостният поглед върху 

творчеството на Ото позволява да бъдат по-успешно анализирани 

конкретните детайли от предмета на изследването. 

Необходимостта от такава разработка е и пряко свързана с превода на 

„Das Heilige“ на български език. Настоящото научно изследване е опит за 

начало на евентуална научна дискусия по разглежданата проблематика, 

както и да бъде принос към дисциплината философия на религията в 

България. 

 

2. Обект и предмет на изследването 

Обект на настоящото изследване е категорията „свещено“ („свято“), 

изследвана във философия на религията. 

Предмет на изследването е категорията „свято“ в творчеството на 

немския теолог и философ Рудолф Ото. Акцентът тук е поставен върху 

връзката на тази категория с критическия идеализъм на Имануел Кант. 

 

3. Изследователска теза 

Основната теза на настоящото изследване е, че философията на 

религията на Рудолф Ото, представена в съчинението „Das Heilige“, е 

приложение и развитие на критическата философия на Имануел Кант. 
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4. Цели и задачи на изследването 

Основната цел на дисертационният труд е: въз основа на анализ на 

ключови понятия от „Das Heilige“ и свързани с него съчинения, да се 

установи какви елементи от философията на Имануел Кант е заимствал 

Рудолф Ото и по какъв начин те са приложени към неговата философия на 

святото, както и към сравнителните му изследвания върху религиите.  

За постигане на целта са формулирани следните задачи: 

1. Проучване на историческия контекст при формулиране на 

категорията на святото (свещеното) и установяване на подходите към 

религията, имащи отношение към творчеството на Р. Ото; 

2. Установяване степента на влияние на Имануел Кант в творчеството 

на Рудолф Ото и по-конкретно по отношение на категорията на святото; 

3. Анализиране на приложимостта на понятията „a priori“, 

„схематизъм“ и „възвишено“ от Кантовата философия в основното 

съчинение на Ото „Идеята за святото“; 

4. Установяване на действията на априорната категория на святото в 

историята на религията; 

5. Установяване приложимостта на философията на религията на Ото 

към изгражданата от него наука за религията. 

 

5. Методи на изследването 

За постигане на поставената цел в дисертационния труд са използвани 

методите на биографичен и исторически анализ, както и методите на 

сравнителен анализ и херменевтичен анализ. 

 

6. Ограничения на изследването 

Настоящото изследване е проведено при следните ограничения: 

   Дисертационният труд няма за цел изследването на няколко важни 

компонента от творчеството на Р. Ото – връзката му с теологията на 

Мартин Лутер, лекциите му по етика в късния период, по-ранните му 

съчинения (преди 1909 г.), специфично теологическите му изследвания, 

както и изследванията му върху индийската религиозна философия (тук са 

представени само някои от тях). Тези теми са само частично проучени в 
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хода на изследването, доколкото имат отношение към настоящата теза. 

Поради ограниченията в обема те могат да бъдат предмет на допълнителни 

изследвания. 

   Акцентът е поставен върху три компонента:  

1) Историческият контекст на творчеството на Р. Ото, т.е. по-важни 

автори, оказали влияние върху формирането на основните му възгледи, 

както и различните подходи към религията, имащи отношение както към 

цялото творчество на Ото, така и към предмета на настоящото изследване; 

2) Философията на религията в „Das Heilige“, имаща непосредствено 

отношение към критическия идеализъм на Имануел Кант. Не си поставяме 

за цел изследването на феноменологическия анализ в „Das Heilige“, 

изискващ допълнителен текстови обем; 

3) Елементи от науката за религията: обхваща теми от сравнителното 

религиознание и мистицизма, които са приложение на методологията на Р. 

Ото, очертана в „Das Heilige“. Те са представени в Трета глава. 

 

7. Обхват и структура на изследването 

Дисертационният труд е в обем 240 страници, структурирани в увод, 

три глави и заключение, списък с използваните съкращения и 

библиография.  

Настоящото изследване е структурирано по следния начин: 

 

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

УВОД 

ПЪРВА ГЛАВА. ИСТОРИЧЕСКИЯТ КОНТЕКСТ НА „ИДЕЯТА 

ЗА СВЯТОТО“ И ПОДХОДИТЕ КЪМ РЕЛИГИЯТА 

1. Свещено и свято 

1.1. Свято и свещено в „Das Heilige“  

1.2. Терминът „Heilig“  

2. Историческа ситуация  

2.1. Появата на „Das Heilige“  

2.2. Рудолф Ото – живот и дело 

3. Обзор на избрана литература 

3.1. Обзор на литературата в България 
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3.2. Обзор на чуждестранна литература 

4. Извори на идеите на Рудолф Ото извън Кантовата философия  

4.1. Библейската традиция: qadoš и ᾰγιος 

4.2. Естетико-религиозното предчувствие. Якоб Фриз 

4.3. Християнската теология и философия  

4.3.1. Дъното на душата. Майстер Екхарт 

4.3.2. Съзерцание на Универсума. Фридрих Шлайермахер 

4.3.3. История срещу метафизика. Албрехт Ричл  

4.3.4. Свято и религия. Натан Зьодерблом 

4.4. Съвременна философия и психология  

4.4.1. Дескриптивната психология. Вилхелм Дилтай 

4.4.2. Рационалното свято. Вилхелм Винделбанд 

4.4.3.Еволюция на религиозните форми. Вилхелм Вунд 

4.4.4. Психологията на религията през 20 век. Уилям Джеймс 

5. Подходи към религията в отношение към творчеството на Рудолф 

Ото 

5.1. Феноменология на религията 

5.2. „Das Heilige“: феноменология или философия на религията?  

5.3. Отношението между философия на религията и науката за 

религията 

5.4. Развитието на науката за религията (Religionswissenschaft) 

5.5. Проектът на Рудолф Ото за съвременна философия на религията и 

влиянието на Кант 

5.6. Емпиричният и рационалният път 

 

ВТОРА ГЛАВА. КАТЕГОРИЯТА „СВЯТО“ В СВЕТЛИНАТА НА 

КАНТОВАТА КРИТИКА НА РАЗУМА 

1. Линията Кант-Фриз-Ото 

2. Априорното 

2.1. Кант и априорното 

2.2. Кант и теологията 

2.3. Религиозното a priori у Ернст Трьолч 

2.4. Априорното в „Религиозната философия на Кант и Фриз“  

2.5. Априорното в „Идеята за святото“  
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2.5.1. Дискусия около априорното в „Идеята за святото“  

3. Отношението между рационално и ирационално: проблемът за 

схематизма  

3.1. Рационално и ирационално в религията 

3.2. Схематизмът у Кант  

3.3. Схематизмът у Шлайермахер 

3.4. Схематизмът в „Религиозната философия на Кант и Фриз“  

3.4.1. Идеален схематизъм на категориите  

3.5. Схематизмът в „Идеята за святото“  

3.6. Дискусия около схематизацията 

3.7. Идеограми 

3.8. Различия между Кант и Ото в приложението на схематизацията 

3.9. Свято и добро  

3.10. Религиозният език като мост между рационалното и 

ирационалното 

4. Естетическият въпрос: възвишеното и нуминозното 

4.1. Религия и естетика 

4.2. Възвишеното и нуминозното 

4.3. Кантовата естетика 

4.3.1. Априорност и емпиричност на съждението на вкуса 

4.4. Естетически въпроси в „Религиозната философия на Кант и Фриз“  

4.5. Двойствен характер на възвишеното и нуминозното 

4.6. Пробуждане на възвишеното и святото 

4.7. Възвишено, религия и Бог  

 

ТРЕТА ГЛАВА. СВЯТОТО КАТО ИНТЕГРАЦИОННА 

КАТЕГОРИЯ И НАУКАТА ЗА РЕЛИГИЯТА 

1. Същността на религията 

1.1. Рационалната религия: Имануел Кант 

1.2. Дистинкцията „рационална религия - исторически религии“  

1.3. Религията на святото: Рудолф Ото 

1.4. Кант и светостта 

2. Науката за религията (Religionswissenschaft)  

2.1. Mysterium на религията: изцяло другото 
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2.1.1. „Изцяло другото“ в религиозната история  

2.1.2. Бог като „изцяло другото“  

2.1.3. Дискусия около „изцяло другото“  

2.2. Сравнителното религиознание и историята на религиите 

2.2.1. „Das Heilige“ в контекста на сравнителното религиознание 

2.3. Религиозното a priori и историята на религията 

2.3.1. Паралелно развитие на религията 

2.3.2. Религиозното a priori, историята и универсалната религия  

3. Междурелигиозният диалог  

3.1. История на диалога между религиите 

3.2. Религиозният съюз на човечеството 

3.3. Диалогът между Изтока и Запада 

3.4. Изтокът и индийските религии 

3.5. Бхакти-традицията и християнството 

3.6. Будизмът и християнството 

3.6.1. Прилики между будизма и християнството 

3.6.1.1. Трансцендентният идеал 

3.6.1.2. Монашеството 

3.6.2. Различия между будизма и християнството 

3.6.3. Тантра будизмът 

4. Мистицизмът 

4.1. Вяра и мистика 

4.2. Профетични и мистични форми на религията 

4.3. Изследванията на Ото върху мистицизма 

4.3.1 Изтокът и Западът 

4.3.2. Двата пътя: мистицизмът на самонаблюдението и визията за 

целостта 
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II. КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

ПЪРВА ГЛАВА. ИСТОРИЧЕСКИЯТ КОНТЕКСТ НА „ИДЕЯТА ЗА 

СВЯТОТО“ И ПОДХОДИТЕ КЪМ РЕЛИГИЯТА 

 

Същностното определение на религията от гледна точка на святото се 

среща при Макс Мюлер в съчинението „Лекции върху науката за 

религията“, Страсбург, 1876 г. и Гифорд лекциите, Лайпциг, 1890 г. Още 

по-ясна и репрезентативна за 20 век е интерпретацията на Натан 

Зьодерблом в „Сбъдването на вярата в Бог“, Лайпциг, 1916. Дефиницията 

на група изследователи, че „Религията е среща със святото“, показва, че 

святото е общо за всички религии име, което стои в тяхната основа; с тази 

дефиниция се преодолява психологическия и социологическия 

редукционизъм и се утвърждава първенствуващото място на религията.
1
 

* 

Използването на думата „свято“ и особено „святото“ според Уилърд 

Окстоби е разпространено чрез „Das Heilige“ на Рудолф Ото и е директен 

резултат от тази творба, макар че Ото не е първият, който използва думата 

като съществително – преди него се среща при Вилхелм Винделбандт в 

едно есе от 1903 г. Моделът на превръщане на прилагателни качества в 

съществителни понятия не е нов: такъв е случаят и с термина „Göttliche“ 

(Божествено), използван от Хегел. Препратката към святото в 

англоезичния свят се разбира косвено като препратка към реалността на 

Божествената мощ, както и особената способност за религия, без оглед на 

практиките на религиозната общност и по-специално на традицията.
2
 „Das 

Heilige“ в известен смисъл уеднаквява двата термина „свещено“ и „свято“. 

Англоезичните писатели показват тенденция към приравняването на 

„свещено“ и „свято“ като синоними с оглед на практическите цели за 

уеднаквяване на терминологията. Така с оглед на въпроса за естеството на 

                                                           
1
 Colpe, C. (1977). Vorwort in Die Diskussion um das “Heilige” (Wege der Forschung ; Bd. CCCV, 

Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, S. IX-X. 
2
 Oxtoby, W. G. (1987). Holy, Idea of the, - In: Encyclopedia of Religion, Second Edition (Lindsay Jones, Editor in 

Chief), vol. 6 (2004), Thomson Corporation: Macmillan Reference USA, p. 4096. 
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религията те употребяват понякога „свещено“, а друг път „свято“ като 

идентични феномени, а терминологията остава по-скоро въпрос на личен 

вкус. И това, според Окстоби, не се случва само с оглед на 

предпочитанието на авторите, но и при сериозни критически творби, 

например при Мирча Елиаде в съчинението му „Сакралното и 

профанното“ (проблемът за диалектиката на свещеното). Така поколението 

на Елиаде открива в святото същите конотации, както в свещеното и 

практически не прави разлика между двете думи. Съвсем правилно 

Окстоби свързва „sacred“ с уважавани и почитани предмети и обекти в 

религиозно отношение, но този термин няма същото отношение към 

Божественото-в-себе-си или към личности. Така например в библейската 

лексика Бог и човек не са „свещени“. 

Друга една разлика в употребата на двата термина се фокусира върху 

тезата, че „свещено“ се употребява много повече от неангажирани с 

религиозното хора, докато „свято“ се употребява от принадлежащи към 

религиозна общност, от една страна, а от друга „свято“ се употребява с 

оглед на собствената религиозна традиция, докато „свещено“ – по-скоро за 

други религиозни традиции: така например за християните (протестантите) 

е характерно названието „светата Библия“, докато за писанията на други 

религии се употребява „свещено“, пример за това е известната поредица 

„The sacred books of the East“ („Свещените книги на Изтока“)
3
 

Немската дума „sacral“ се отнася по-скоро до религиозния култ и 

обикновено се превежда със „свещено“ на други езици. Думата „Heilig“ в 

средата на 20 век попада в семантичното поле на „свято“, но понякога и с 

конотации към „свещено“. С оглед на това, че „Heilig“ съчетава и двете 

значения е донякъде разбираемо защо в „Das Heilige“ не е налице прецизно 

и строго разграничение между двете понятия.
4
 В „Das Heilige“ това 

разграничение предполага, че свещеното се отнася по-скоро към 

нуминозното, което не съдържа в себе си нравствени елементи. В святото 

обаче като комплексна категория, съдържаща рационални и ирационални 

елементи, нравствеността присъства чрез процеса на схематизацията. 

                                                           
3
 Ibid, pp. 4097-4098. 

4
 Ibid, p. 4099.  
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Според Ото и ирационалните, и рационалните елементи са моменти a 

priori, което означава, че нравствеността имплицитно се съдържа в 

нуминозното. Съгласно твърдението, че святото съдържа рационални и 

ирационални елементи, може да се изведе заключението, че святото 

съдържа в себе си свещеното, че то е собствено свещеното, схематизирано 

чрез рационалните и нравствените елементи. Но също така е възможно да 

се твърди и противното: че свещеното съдържа в себе си святото, 

доколкото самата нравственост имплицитно се съдържа в свещеното, но в 

първоначалните моменти на нуминозното не е проявена. Още в началото 

на „Das Heilige” Ото отбелязва, че святото не е обвързано с доброто и 

нравственото, т.е. тук той все още не прави отчетлива разлика между 

нуминозно и свято. Оттук въпросът за отношението между „свещено“ и 

„свято“ специално при Ото е сложен и нееднозначен. С оглед на това в 

настоящото изследване ще се придържаме към условната дистинкция: да 

разглеждаме „numinous“ като съответстващо на термина „свещено“, а 

„Heilig“ като съответстващо на „свято“. 

* 

Феноменологията е едно от водещите философски течения на 20 век, а 

феноменологията на религията е един от основните и изключително 

влиятелни подходи в рамките на религиозните изследвания. Терминът 

„феноменология на религията“ се употребява в няколко различни 

значения. Понякога употребата му е непрецизна и означава единствено 

изследване на явленията на религията, а освен това означава и сравнително 

изследване и типология на религиозните явления. Някои учени, между 

които Герардус Ван дер Льов, Йоахим Уоч и Мирча Елиаде, полагат 

феноменологията на религията като специфична дисциплина в рамките на 

Religionswissenschaft (наука за религията). 

Могат да се обособят някои характеристики на философската 

феноменология, които имат особено значение и за феноменологията на 

религията. Ще се спрем тук на две от тях: 1) Описателен характер. 

Феноменологията се стреми да бъде описателна наука, дисциплина, или 

подход. Това означава да премине отвъд философските концепции, т.е. към 

интуицията и описанието на явленията така, както те се дават в 
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непосредствения опит. Ключовото тук е опита. Феноменологията се 

концентрира върху описанието на съвкупността от явленията в човешкия 

опит – неговото разнообразие, сложност и богатство. 2) 

Антиредукционизъм. Феноменологията се опитва да освободи човека от 

безкритичните предубеждения, като по такъв начин позволява 

задълбочаването на непосредствения опит и се опитва да даде точни 

описания на този опит. Феноменолозите се противопоставят на различни 

форми на психологизма и традиционния емпиризъм, като фокусът тук е 

запознаване с това, което самите явления разкриват в пълнотата си.
5
 

* 

Темата за отношението между феноменология на религията и 

философия на религията в „Das Heilige” е много важна за разбирането на 

приноса на това съчинение в религиознанието изобщо. Фактът, че Едмунд 

Хусерл не споделя философското теоретизиране на Ото, може да се 

тълкува в полза на тезата, че Ото изгражда предимно философия на 

религията и неговото изследване не остава само до описанието на 

религиозните факти, чрез които впоследствие индуктивно да обоснове 

теория (както например Мирча Елиаде, който не си поставя за задача да 

аргументира философска теория, а изследва „явяванията“ на свещеното, 

т.е. йерофаниите), а направо преминава към метафизика чрез определяне 

априорността на святото, чрез което полага методологическа рамка за 

изследвания в науката за религията. Дори може да се твърди, че неговата 

„феноменология“ от началото до края на „Das Heilige“ служи за 

аргументиране на философската му теза за религията. 

*
 

Философията е призвана да определи принципите на всяка наука, като 

ѝ зададе върховните и формални понятия и закони, които правят възможно 

съществуването на науките, поради което философията на религията не е 

идентична с науката за религията. Както и другаде, философията тук е 

призвана да установи как е възможна религията в човешкото съзнание. В 

този пункт априорният принцип трябва да взаимодейства с опита, както е в 

                                                           
5
 Allen, D. (2005). Phenomenology of Religion. – In: Encyclopedia of Religion, Second Edition (Lindsay Jones, 

Editor in Chief, 2005), vol. 10, Thomson Corporation: Macmillan Reference USA, p. 7088. 
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другите науки; тук това е религиозният опит. Този опит предполага 

история, т.е. разбирането на религията в нейните исторически прояви и 

многообразие, сравнение на ценностите на различните религии, всичко 

това като практическо изследване; въпросите около това как се формират 

склонността към религия и религиозното общуване.
6
 Ото настоява, че една 

философия на религията както всяка философия се отнася само до първите 

принципи и самата тя не може да бъде религия, както и философията на 

природата не може да бъде природна наука. Без предварителната работа на 

философията не може да бъде пълноценно разгърната науката за 

религията.
7
  

* 

В заключението към „Религиозната философия на Кант и Фриз“, 

публикувано за пръв път през 1909 г., Ото очертава две гледни точки, два 

подхода към религията, които в началото се различават, но впоследствие 

трябва да се обединят. Първият подход е емпиричното изучаване на 

религиите и религията като цяло, религиозния опит, историчността в 

религията, пътят на сравнителното изучаване на религиите и свързаните с 

тях свещени места, предмети и т.н. Вторият подход, според Ото, 

произтича от „критиката на разума“ (Кант), който очертава и потвърждава 

правилността и валидността на актуалното познание, на чистото познание, 

за разкриването на висшето и универсално съдържане на знанието, което 

Ото нарича „метафизика на религията“, в същия смисъл както Кантовите 

метафизика на морала, на правото и на естетиката. Според Ото е нужно да 

се покаже, че тези способности на разума и метафизични съдържания са 

достатъчно „жизнени“. Така въпросът за истинността на религиозните 

твърдения никога не може да получи отговор чрез емпирико-индуктивния 

метод, а само посредством общовалидни принципи на разума.
8
 Така 

първоначалният старт на изследванията на религиите е зададен от 

религиозния опит, но неговото обосноваване се осъществява посредством 

критиката на разума и неговите априорни и общовалидни принципи. 

                                                           
6
 Otto, R. (1931). The Philosophy of religion based on Kant and Fries, New York: Richard R. Smith Inc. Publishers, 

pp. 101-102. 
7
 Ibid, pp. 189-191.  

8
 Ibid, pp. 224-225. 
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ВТОРА ГЛАВА. КАТЕГОРИЯТА „СВЯТО“ В СВЕТЛИНАТА НА 

КАНТОВАТА КРИТИКА НА РАЗУМА 

 

„Идеята за святото“ може да се разглежда като продължение на 

програмата на Кант в сферата на религиозния опит. Ако за Кант религията 

би била универсален феномен, той, според Крис Файърстоун, би написал 

четвърта критика, чрез която да идентифицира и формулира уникална 

сфера на религията. Според автора Ото продължава философията на Кант 

като разкрива необходимите условия за религиозния опит. Но Ото не е 

само чист тълкувател на Кант, а новатор.
9
 Ото е широко признат като 

кантиански философ на религията par excellence, който адаптира 

философията на Кант за целите на нова философия на религията: 

„Неговите съчинения са наситени с език и теми, произтичащи пряко от 

съчиненията на Кант. Въпреки това, Ото разширява обсега на Кантовата 

философия, с цел да бъде относима към религиозната чувствителност на 

академичния свят от първата половина на 20 век.“
10

 Подобна теза споделя 

и Стивън Палмкуист, според когото идеите на Ото имат широка 

съгласуваност с Кантовата философия. В опита да изолира религиозното от 

моралното, Файърстоун вижда „Идеята за святото“ като четвърта критика 

към философията на Кант. Тази четвърта критика има имплицитната цел 

да се открият необходимите условия за възможността на религиозния опит 

или с други думи – за опита на чистата светост.
11

 Дори самата структура на 

„Идеята за святото“ е отражение на Кантовия критически модел: така 

първата ѝ част е аналитика на религиозното мислене, то е преди всичко 

отрицателна критика, т.е. „какво не е“ религиозният опит, както и онова, 

което го отличава от другите видове опит. Втората част е диалектика на 

разума, нещо, подобно на Органон на разума. Преходът между двете части 

се извършва в момента, когато святото се дефинира като комплексна 

категория на рационални и ирационални компоненти. И значението на този 

                                                           
9
 Firestone, C. L., S. R. Palmquist (2006), Introduction in "Kant and the New Philosophy of Religion", Edited by 

Chris L. Firestone and Stephen R. Palmquist, Indiana Series in the Philosophy of Religion, Indiana University 
Press: Bloomington and Indianapolis, p. 6. 
10

 Firestone, C. L. (2009). Kant and Theology at the Boundaries of Reason, USA: Ashgate Publishing Company, 
p.118. 
11

 Ibid, pp. 118-122. 
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ход може да бъде разбрано – според Файърстоун – само на фона на 

философската програма на Кант. Именно в комплексната категория на 

святото, която съдържа рационалното и ирационалното, Ото е в състояние 

да го определи като чиста априорна категория.
12

 

В Кантовия „Opus Postumum“ Файърстоун вижда желание да се 

завърши работата на критическата трилогия чрез кулминация на 

трансценденталното изследване и Ото завършва тази работа посредством 

способността за предчувствие на Божественото, чрез което преминава 

отвъд работата на Кант. Това е универсален аспект на разума (въпреки, че 

в много хора не е пробуден), който реализира истинска връзка с Бог. Паул 

Тилих също признава една четвърта перспектива в трансценденталната 

критика, която следва да бъде посветена на религиозната сфера и която е 

дори по-важна от другите три. А тази четвърта перспектива, според 

Палмкуист, повишава нивото на другите три до висините на всеобхватно 

единство.
13

 

* 

В „Идеята за святото“ Ото се позовава на Кант в три посоки: първо, в 

методологическия модел на трансценденталната философия: a priori – a 

posteriori, който Ото прилага по отношение на святото и религията; второ, 

схематизацията, посредством която се обяснява отношението между 

ирационалното и рационалното, както и между нуминозното и 

нравственото; и трето: връзката между нуминозното и възвишеното. 

Още в началото на съчинението си „Религиозната философия на Кант 

и Фриз“ Ото обосновава необходимостта от рационална философия на 

религията; оттук всички исторически възникнали доктрини не могат да 

бъдат приети с вътрешна убеденост. В този смисъл философията на 

религията има малко общо с поетичния възторг и митологичните мечти.
14

 

Всъщност обосновката на святото като категория a priori има предвид 

заложените идеи в това по-ранно съчинение на Ото, а именно, че всички 

исторически (религиозни) доктрини трябва да бъдат базирани на нещо 

                                                           
12

 Ibid, p. 124. 
13

 Ibid, pp. 132-137. 
14

 Otto, R. (1931). The Philosophy of religion based on Kant and Fries, New York: Richard R. Smith Inc. 
Publishers, pp. 16-17. 
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устойчиво в човешкия ум, на едно априорно. Само чрез експеримента и 

знанията, получени от опит, не може да се стигне до необходимо валидни 

и устойчиви основни положения, каквото е желанието на Ото по 

отношение на религията. Ото тук реконструира критическата философия 

на Кант и твърди, че решението на проблема с рационалното и 

екперименталното се корени в критиката на разума и откриването на 

априорното познание. Чрез реконструкцията на критическия метод Ото 

експлицитно се придържа към рационализма. Тук той дава пример с 

математиката, която като царица на науките е възможна само посредством 

ума, т.е. непосредствено от ума и независимо от опита.
15

 В това 

отношение, въпреки съпротивата на Просвещението срещу „позитивната 

религия“, Ото намира в него ценната идея, че валидността на религиозната 

истина не може да зависи от църковната традиция и писанията, а трябва да 

се основава на принцип в същността на човека.
16

 

Без да го експлицира отчетливо, за Ото едно от следствията на 

отношението между априорното и апостериорното в религията е онова, 

което Вилхелм Де Вете полага като „вътрешно“ и „външно откровение“, 

което ясно показва хода на развитие на човешкия дух в историята. Фактът 

на Божието дело в историята и изпращането на пророците е „външно 

откровение“, но то предполага „вътрешното откровение“ (a priori) и в него 

има критерият на своята валидност; тази „вътрешна светлина“ има важна 

индивидуална ценност. Но само чрез външното откровение религията е 

действителна – без него остава само потенциала за религия
17

, по същия 

начин, съгласно който априорното в критическата философия е 

формалното условие на опита, но само чрез последния е налице 

действително познание. 

* 

В „Идеята за святото“ Ото определя святото като чиста категория a 

priori. В началото на съчинението си, преди разглеждането модалностите 

на святото (свещеното), Ото уточнява: „Това, за което говорим и което ще 

се опитваме да откроим, а именно, да го доближим до нашето чувство, 

                                                           
15

 Ibid, pp. 45-47. 
16

 Ibid, pp. 33-34. 
17

 Ibid, pp. 165-166. 
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живее във всички религии като тяхна най-съкровена същност и без него те 

изобщо не биха били религии.“
18

. Еврейското qadosch, гръцкото hagios, 

латинските sanktus и sacer са езикови еквиваленти на свещеното и святото. 

Но в първоначалната си употреба то е безразлично към етическото; в 

процеса на постепенната му рационализация, святото започва да се тълкува 

в етически смисъл. 

Така святото е априорно условие на всяка религия изобщо, то е 

необходимото условие за религиозния опит. Но ние не можем да познаем 

святото само по себе си (като noumena), а само как се явява (като 

phenomena), като определена, емпирично обусловена религия. 

Емпиричната религия само пробужда святото, вложено в човека, но не го 

поражда сама по себе си. Поради тази причина приобщаването на човека 

към някоя историческа религия е процес, право пропорционален на 

процеса на „познаване“ явяването (phenomena) на святото. Святото е 

зададено, но е непознаваемо по същност; познаваме го в неговите прояви 

или „моменти” – като fascinans, majestas и т.н. По такъв начин святото е 

фундамент на религията изобщо и може да се разглежда като единство на 

всички емпирични религии. Подобно на „Коперниканския обрат“ на Кант 

по отношение на познанието, при който не обектът определя субекта на 

познанието, а напротив, субектът определя своя обект, така и тук не 

историческата религия определя що е свято, а обратното – святото 

определя и утвърждава дадена религиозна традиция и именно заради него 

тя може да бъде определена като религиозна; святото е фундаментално 

заложено в човешкия дух: „В случая сме отпратени от всякакъв сетивен 

опит към това, което, независимо от „всяко възприятие”, е заложено с 

„чист разум” в самия дух като най-първична негова същност”.
19

 Тук Ото 

изцяло реконструира Кантовата концепция за отношението рационално-

сетивно (априорно-апостериорно); тук нуминозното е сравнено с 

елементите на познанието: то започва с опита, но не всички познания 

възникват емпирично, а сетивата само се афицират от предмети на опита и 

                                                           
18

 Ото, Р. (2013). Идеята за Святото (ИС), София: Университетско издателство, с. 13; Otto, R. (1929). Das 
Heilige, Über das irrationale in der idee des göttlichen und sein verhältnis zum rationalen  (DH), Leopold Klotz 
Verlag/Gotha, S. 6. 
19

 ИС, с. 141; DH, S. 147. 
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се пробужда познавателната способност. Ото директно цитира „Критика на 

чистия разум“ на Кант: „Че всяко наше познание започва с опита, в това 

няма никакво съмнение, защото от какво познавателната способност иначе 

би могла да бъде подбудена към дейност, ако това не станеше от 

предметите, които действат на сетивата ни... Но при все че всяко наше 

познание започва с опита, не заради това собствено всичките познания 

трябва да възникват от опита“.
20

 По подобен начин и святото се „активира“ 

посредством религиозен опит, но последният не го създава, а единствено 

чрез него нуминозното се пробужда
21

, с други думи преминава от potentia в 

actus. 

При определянето на святото като априорна категория Ото се 

позовава изцяло на Кант, но със сигурност са налице и някои идеи на 

Шлайермахер. В идеята за „a priori” Кант влага единствено формален 

смисъл, докато Ото – и съдържателни елементи. Понятието за априорно 

при Кант има отношение към формалното на познанието, а за Ото – към 

условието на религиозния опит и преживяването на святото.  

От друга страна, изследването на употребата на априорното от Ото 

показва най-тясна връзка с Кантовата критика. Както за Кант религията 

(religia naturalis) е зададена a priori, а исторически възникналите вярвания 

са „обекти“ a posteriori, за Ото святото (нуминозното) е зададено a priori, а 

неговите моменти, чрез които то се проявява и пробужда у човека – a 

posteriori. Както познанието започва с опита, но не възниква от него, така и 

святото „започва“ с опита и историята, но не възниква от тях, а само чрез 

тях. Следователно трансценденталният критически метод, зададен от Кант 

през моделът a priori – a posteriori, е в основата на метода за философия на 

религията в „Идеята за святото“. 

* 

Схематизмът в „Идеята за святото е начинът на свързване на 

елементите на рационалното и ирационалното в комплексната идея за 

святото. За изключителната важност на този процес Ото споменава още в 

първата част на книгата: „Схематизирането на ирационално-нуминозното 
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 ИС, с. 141; DH, S. 148., вж. и Кант, И. (1992). Критика на чистия разум, София: БАН, с. 73, 74. 
21

 ИС, с. 141-142; DH, S. 148. 
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чрез нашите по-горе посочени рационални понятия ни разкрива цялостно и 

пълноценно комплексната категория на святото в най-дълбокия му 

смисъл.“
22

 Въпросът за това отношение е от особена важност за 

философията на религията; той е свързан пряко и с проблема за 

отношението между историческите форми на религията и нейната 

априорна първооснова. 

Позовавайки се на Кант, Рудолф Ото посвещава на схематизацията 

цял раздел, който е част от Десета глава – „Съответствия“ – в „Идеята за 

святото“. Тук схематизацията е пряко свързана с т.нар. „асоцииране на 

идеи“, в смисъл, че често към религиозното чувство са „асоциирани“ 

други, сходни на него чувства, но съвсем не от същия произход. Те се 

различават от чувствата, които са свързани с религиозното, чрез вътрешно 

сродство и закономерна съпринадлежност. Тук Ото изцяло се позовава на 

схематизацията, използвана от Кант като връзка на категорията на 

разсъдъка с нейната времева схема, като „плод на същностно 

съответствие.“ Схематизацията на ирационалното в рационално участва и 

в цялостния процес на пробуждане на нуминозното. Когато рационалните 

понятия на религията се съобщават и оповестяват чрез проповед или 

беседа, те всъщност са в състояние да пробуждат нуминозното чувство, 

макар и да не могат напълно да го обяснят.
23

 Но не всички рационални 

понятия с религиозен характер са схеми на нуминозното. 

Крайните полюси при отсъствието на един от тези елементи в 

религията – рационалният и ирационалният – са фанатизма или 

рационалната религия. Според Ото чрез схематизацията нуминозното се 

превръща в свято, но нуминозното не се „изгубва“ от комплексната 

категория на святото. Така схематизацията на Ото функционира като 

баланс на крайните тенденции – от една страна да се игнорира разума в 

религията (интуитивизъм и ирационализъм), от друга – религията да бъде 

само в рамките на разума (редукционизъм). 

* 
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Употребата на понятието „схематизация“ от Рудолф Ото е с 

легитимно позоваване на Кант. За Кант схемата е приложението на 

категорията на разсъдъка върху явления в опита, за Ото схемата е 

приложение на категорията на святото върху религиозни доктрини на 

историческите религии. В този смисъл схематизацията у Кант ограничава 

категориите до сетивността, категорията на святото при Ото също е 

ограничена чрез схематизацията до рационално формулирани религиозни 

доктрини. 

Схематизацията регулира и отношенията между религията и морала, 

които за Кант са тъждествени (религията е резултат от морала), а за Ото са 

изцяло съпринадлежни елементи. Така, ако в началото на „Идеята за 

святото“ се създава впечатление, че моралът отсъства от религията и 

свещеното, и в този смисъл Ото е против Кантовото извеждане на 

религията от морала, по-нататък в комплексната категория на святото те са 

изцяло съединени. По такъв начин моралът имплицитно се съдържа в 

религията (свещеното) и също е момент a priroi, доколкото самите 

рационални (и морални) елементи, които схематизират ирационалните, са 

също априорни. 

* 

 Третата критика на Кант („Критика на способността за съждение“) 

изиграва важна роля при формулирането на философия на религията, 

основана върху ирационална основа и чувството. Ото извежда пряка 

връзка между възвишеното и нуминозното, позовавайки се на Кант, 

вграждайки в своята теория на религията тезиси от „Критика на 

способността за съждение“. 

Общото между нуминозното и възвишеното е, че и двете крият нещо 

загадъчно, което не може да бъде последователно и докрай обяснено. Но 

чувството за възвишеното и нуминозното чувство могат да „прелеят” едно 

в друго, посредством което взаимно да се активират. „Възвишеното“ за 

Ото е пресечна точка между религията и естетиката и чрез нея той се 

опитва да изясни, доколкото е възможно, нуминозното, като подчертава, че 

този сравнителен подход е „само едно бегло отражение на нашия предмет 
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на изследване“.
24

 Нуминозното, подобно на „възвишеното“ на Кант, също 

притежава двойствен характер. От една страна това е отблъскващият 

момент „tremendum“, който най-пълноценно се проявява на онова 

равнище в проявите на нуминозното, характерно за демоничната боязън. 

На противоположната страна на това усещане стои привличащият 

момент на свещеното „fascinans“ (омайващото). Тези два противоположни 

и основни момента на нуминозното според Ото встъпват в „контрастна 

хармония”; „Тя е най-рядкото – пише Ото за тази хармония – и 

заслужаващо най-голямо внимание явление в историята на религията 

изобщо.” Успоредно на ирационалния момент на това религиозно 

блаженство на fascinans, са рационалните понятия за състрадание, любов, 

милост и др.
25

 

* 

Влиянието на Кант върху Ото е всестранно, то проличава особено във 

втората част на „Идеята за святото“, засягаща философската структура на 

съчинението. Святото е комплексна категория, съдържаща рационално и 

ирационално a priori. Последното може да бъде изведено, първо – от 

„Критика на способността за съждение“ на Кант чрез априорното чувство, 

второ – чрез светогледа на Шлайермахер, и трето – чрез философията на 

Фриз. Критиката към Ото във връзка с употребата на Кантовите понятия и 

въобще приложението на методологията на Кант към религията, според 

нас е твърде едностранчива. Кант използва в различен смисъл един и същ 

термин – например „схема“. В „Критика на способността за съждение“ 

Кант говори за априорното чувство и дори за едно духовно чувство, което 

дава повод на Ото да твърди, че Кантовата трета критика осигурява по-

сигурно основание за изграждането на философия на религията, отколкото 

моралното a priori и religia naturalis. 
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ТРЕТА ГЛАВА. СВЯТОТО КАТО ИНТЕГРАЦИОННА КАТЕГОРИЯ 

И НАУКАТА ЗА РЕЛИГИЯТА 

 

Допускането на възможността за mysterium на религията, както и 

определянето на самата религия като положена a priori, от страна на Кант в 

съчинението „Религията в границите на самия разум“, е допълнителен 

изходен пункт, в който според нас делото на Рудолф Ото може да се 

интерпретира като продължение на Кантовата философия на религията. 

В „Религиозната философия на Кант и Фриз“ религията е дефинирана 

в пряка връзка с мистерийното преживяване на вечността и времето; това е 

„себеоткровение на вечната истина в най-дълбоките места на човешкия 

дух“.
26

 Най-непосредствената мистерия се изразява в идеята за 

Божественото. Mysterium според Ото е нещо ирационално и 

неконцептуално, то никога не може да се обхване в понятия; то e скритото, 

непознатото и непонятното, то е неизразимо чрез определения, то е онова, 

което вече не може да бъде намерено в сферата на обичайното, видимото, 

мислимото
27

; то е „изцяло другото“ (Ganz Andere). 

* 

Ото твърди, от една страна, че всички велики религии в историята са 

резултат на специфичните качества и сили на общото съзнание и дух и 

извират от общ корен, поради което имат общ принцип, тяхното развитие 

се управлява от сходни закони; от друга страна обаче, те имат характерни 

несводими едни до други черти, определени от индивидуалните 

характеристики на техните основатели, специфичната историческа 

атмосфера, социалната среда и т.н. И да се разбере отличителният дух на 

всяка религия е една от най-взискателните задачи на философията на 

сравнителното религиознание. Религиите трябва да бъдат оценявани от 

гледна точка на духовното им съдържание и въз основа на това, коя 

религия има по-дълбоки ценност, истина и ползотворно влияние върху 

характера на човека. 
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Началото на сравнителното религиознание започва с откриването на 

аналогиите и сходствата в различните религии, но негова задача е също и 

установяването на отделния дух на всяка религия и установяване на 

нейната ценност, както и същността на чувствата, идеалите и поведението, 

които тя поражда у човека. В този смисъл не трябва да се говори за 

„универсална религия“.
28

 От началото до края на отговора за възможността 

за универсална религия Ото се опитва да установи една религиозна 

диалектика на отношението между универсалното и специфичното, между 

цялото и частта. От една страна, всички религии се подчиняват на общи 

закони на развитие и общ принцип, от друга страна, всяка една от тях има 

специфичен „дух“, незаменим и нередуцируем. 

* 

Отдавна съществуващата миграция на западната култура към Изток 

според Ото е донесла на Изтока само технически познания, материализъм 

и скептицизъм, както и западните „интелектуални остатъци“. В това 

отношение междурелигиозният съюз, който Ото основава, ще има за цел 

предприемането на културна мисия, в която всички религии и „идеализми“ 

на Запада да изиграят своята положителна роля в диалога с Изтока. Така 

Западът ще предложи на Изтока своите най-благородни, мъдри и чисти 

дарове и духовно наследство. Тази мисия ще спомогне също така и 

Изтокът да представи на Запада идеите на своите герои, мъдреци и 

изкуства.
29

 Според Ерик Шарп тези идеи на Ото са възприети от 

либералното крило на християнството на Йерусалимската конференция на 

Международния мисионерски съвет през 1928 г. Представителите на 

християнството са по-резервирани спрямо подобен съюз, за разлика 

например от индусите. Така например за Сарвепали Радхакришнан – 

философ и президент на Индия – сравнителното изследване на религиите 

помага да се преодолее дистанцията между тях, защото зад всички 

емпирични форми на религия стоят еднакви стремежи и вяра.
30
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30
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В тази връзка Ото подкрепя усилията на Натан Зьодерблом за диалог 

между различните християнските конфесии и споделя, че би било добре, 

ако на всеки три години има среща на представителите на всички религии, 

които да обсъждат въпроси от глобално значение, както и да се включат в 

общите усилия за създаване на глобална общност. На тези срещи е нужно 

да се обсъждат въпроси на обществения и международния морал, социални 

и културни ценности, които всички народи споделят. 

* 

Срещата на западната рационалност със света на Изтока е едно най-

значителните събития през 20 век. Джефри Париндър – изследовател в 

сравнителното религиознание – сравнява тази среща с нова Реформация в 

християнския свят. Повечето от инициативите в междурелигиозния диалог 

идват от представители на християнството. Според Х. Олдмедоу това може 

да е свързано с чувство за някакъв недостатък, който да бъде преодолян 

чрез творческо общуване с източните религии, но е възможно да е 

мотивирано и като вид изкупление на историческата неправда на 

мисионерския триумф и западния колониализъм.
31

 

По-късните творби на Ото, свързани с източните религии, са 

значително по-слабо познати на изследователите; усилията му в тях са 

свързани както теоретично, така и практически със създаването на една 

нова форма на „религиозен инклузивизъм и дух на хармонично 

сътрудничество между световните религии.“ В тази връзка са и усилията 

на Ото за формиране на междурелигиозен съюз, който освен 

международния мир, социалната справедливост и моралния прогрес на 

човечеството, има за цел и примирение на християнската теология с 

религиозния универсализъм.
32

  

* 

Между профетичните и мистическите форми на религията понякога 

може да настъпи антагонизъм. Според Фридрих Хайлер тези 

антагонистични форми са личностното утвърждаване и личностното 
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отрицание, като две противоположни тенденции.
33

 Уилям Уейнрайт 

резюмира в три точки отношението между пророческите и мистическите 

форми на религията: 1) Опитът на мистичното преживяване за единство в 

сърцето е в контраст с дистанцията между човека и Бога, която е от 

основно значение в молитвения религиозен опит; 2) Техниките за 

получаване на някои видове мистично преживяване са в контраст с 

молитвените преживявания, които са склонни да възникват спонтанно. 3) 

Мистиците са склонни да описват „обекта“ на техния опит в безличен език 

(светлина, огън, тъмнина, Онзи, на отсрещния бряг, празнота, нищото и 

т.н.), докато тези, които са имали молитвен опит, имат склонност да 

описват божеството в личностни форми: като воля срещу Воля и 

обикновено божеството е в „Ти“-форма.
34

 

Ото доказва, че двете основни религиозни форми – профетичната и 

мистичната – могат да съжителстват в религиозния опит на отделната 

личност и тези противопоставяния се дължат по-скоро на доктринални 

причини. Според Лион Шлам днешните изследователи могат да вземат 

модел за изследване от Ото във връзка с идеята, че пророческите и 

мистическите форми на религиозен опит не трябва да се противопоставят, 

но трябва да се тълкуват като допълващи се форми на религиозния живот, 

всяка от които трябва да се разбира в светлината на другата.
35

  

* 

Общуването между религиите на Изтока и Запада е особено 

плодотворно както във връзка с междурелигиозния диалог, така и за 

изследванията върху религията като цяло и по-конкретно върху 

сравнителния мистицизъм. Мистическият език показва поразително 

сходство, но и важни различия. Въпреки последните, основните 

характеристики на мистическото състояние на съзнанието са еднакви във 

всички религиозно-мистически традиции. Тези характеристики са пряко 

доказателство за действията на априорната категория на святото без оглед 

на религиозно-доктриналните различия или географските реалии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В резултат на проведеното изследване, могат да бъдат направени 

следните по-общи изводи: 

 

1. Категорията „свято“, формулирана от Рудолф Ото, отразява 

историко-философската традиция, започваща с Имануел Кант, 

преминаваща през Якоб Фриз и Фридрих Шлайермахер. За формулирането 

на основните си тезиси Ото съчетава различни подходи към религията, от 

които сравнително устойчиви са философия на религията, феноменология 

на религията и сравнително религиознание. Всички тези подходи имат за 

цел изграждането на наука за религията, в която да се трансформира 

традиционната академична теология. 

 

2. В „Das Heilige“ Р. Ото съчетава трансцендентално-критическия и 

психологическия (антропологическия) методи. Феноменологическият 

анализ на многообразието на религиозния опит не е неутрален, но 

предполага философска структура. Това ни дава основание да твърдим, че 

замисълът на „Das Heilige“ е да бъде принос към развитието на философия 

на религията. 

 

3. Философската структура на „Идеята за святото“ е приложение на 

Кантовата критика на разума и е пряк резултат от нея. В определени 

случаи Ото не следва изцяло Кант в съдържателно отношение, но със 

сигурност метода на критическата философия е фундаментът в развитието 

на неговата философия на религията при аргументацията на категорията на 

святото.  

 

4. Трите основни елемента от философията на святото, формулирана в 

„Das Heilige“, а именно априорното, схематизацията и възвишеното, са 

вградени в аргументацията на святото, първо, като категория, единствено 

чрез която е възможен религиозен опит, второ, в неговия рационално-

етически аспект и трето, в неговото естетическо измерение. Тези три 
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елемента, разгледани в тяхната взаимовръзка, успешно реконструират 

трите аспекта на критическата философия на Кант – спекулативно-

теоретическия, морално-практическия и естетическия. 

 

5. Формулирането на святото като априорна категория не предполага 

идентичен и еднороден религиозен опит, а означава, че формалното 

условие за наличието на религиозен опит е фундирано отвъд всяко 

емпирично съдържание на този опит. Специфичните различия между 

отделните религии са пряк резултат от социо-културната среда, културното 

минало и традиции, както и типа откровение. Но условието за 

възможността на историческите религии е категорията на святото, поради 

което в религиозният опит се открива фундаментално единство, въпреки 

специфичното му съдържание в отделните религии. 

 

6. Сравнителните изследвания на религията, осъществени от Ото, са 

конкретно приложение на философията на святото като категория a priori. 

Априорността на святото не означава идентичност на религиозните 

традиции. Онова, което се отнася до конкретното съдържание на 

религията, е вторично спрямо „първенството“ на нуминозното чувство. 

Така конкретното приложение на идеята за априорността на святото 

показва, че това a priori може да има само общ характер. То е 

трансдендентално условие за религиозния опит, но не и самият този опит. 

 

7. В цялото творчество на Рудолф Ото е налице приемственост и 

развитие на идеите. Позоваването на критическата философия на Имануел 

Кант се запазва устойчиво навсякъде. В „Религиозната философия на Кант 

и Фриз“ се полага основата за философия на религията, в „Идеята за 

святото“ се излага методологията и същинската част на тази философия на 

религията, а „Мистицизмът на Изтока и Запада“, както и други 

сравнителни изследвания на религията са конкретно приложение на тази 

философия в сферата на науката за религията. Тези три съчинения на Ото 

могат да се разглеждат като последователни елементи на една завършена 

цялост. 
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III. СПРАВКА ЗА ОСНОВНИТЕ НАУЧНИ ПРИНОСИ НА 

НАСТОЯЩОТО ИЗСЛЕДВАНЕ: 

 

 Разкриват се проблематични моменти в употребата на базовите 

религиозни категории „свещено“ и „свято“ като цяло, както и с оглед на 

употребата им в „Идеята за святото“. 

 Анализирани са най-важните подходи към религията, имащи 

отношение към творчеството на Р. Ото. 

 Изследвано е влиянието на философията на Имануел Кант върху 

аргументацията на Р. Ото за философия на религията, основана върху 

ирационалното.  

 Аргументира се, че понятията от „Идеята за святото“ априорно, 

схематизация и възвишено са произтичащи от критическата философия на 

Кант, но са поставени в различен контекст. 

 Проучени са за първи път в България едни от най-важните 

изследвания на Рудолф Ото в областта на науката за религията, 

сравнителното религиознание и приложението на религиозното a priori в 

историята на религията. 

 Дискутират се за първи път у нас изследванията на Р. Ото върху 

сравнителния мистицизъм в контекста на приложение на теорията му от 

„Идеята за святото“. 
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