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СТАНОВИЩЕ 

за дисертационния труд на Мирослав Йорданов Бачев Категорията ‚свещено‘ във 

философията на религията след Кант: Рудолф Ото за придобиване на 

образователната и научна степен „доктор” в професионално направление  2.3 

„Философия” (философия на религията) 

от проф. д-р Христо Петков Тодоров (НБУ) 

Дисертационният труд  на Мирослав Йорданов Бачев Категорията ‚свещено‘ във 

философията на религията след Кант: Рудолф Ото, представен за придобиване на 

образователната и научна степен „доктор”, е с обем от 240 страници. Трудът се състои 

от увод, три глави, заключение, списък на съкращенията и библиография. 

Библиографията включва общо 135 заглавия на книжни и интернет публикации на 

български, немски, и английски език.  

Съгласно приложената документация Мирослав Бачев е бил зачислен като 

редовен докторант във Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, считано 

от 1 февруари 2012 г. и е бил отчислен предсрочно с право на защита, считано от 15 

декември 2014 г., така че условията за явяване на защита на дисертацията му пред 

Научно жури са изпълнени. 

Дисертацията на Мирослав Бачев представлява изследване върху творчеството 

на Рудолф Ото (1869-1937) – един от най-значимите и влиятелни протестантски 

теолози от първата половина на ХХ век, който също така има и съществени приноси 

във философията на религията и в сравнителното религиознание. Авторът си поставя за 

цел да изследва два съществени аспекта в творчеството на Рудолф Ото – първо, 

неговата философия на религията, развита в главното му произведение Das Heilige 

(1917), издадено на български под заглавие Идеята за святото (2013) и второ, 

прилагането на тази философия на религията при изграждането на проекта на Ото за 

цялостна наука за религията. Главното твърдение, което се обосновава в дисертацията, 

е, че философията на религията на Ото представлява „приложение и развитие на 

критическата философия на Имануел Кант“ (с. 9). От гледна точка на тази 

изследователска задача централно място в работата се пада на втората глава на труда.  

В първата глава на дисертацията, озаглавена Историческият контекст на 

„Идеята за святото“ и подходите към религията, авторът най-напред изяснява 
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трудностите и разногласията при определянето на „святото“ като централна категория 

във философията на религията. На този фон той подчертава приноса на Рудолф Ото. 

Изхождайки от опита за „святото“, тоест от начина на неговото преживяване, Ото 

развива разбирането, че „святото“ по необходимост включва в себе си ирационални, 

емоционални компоненти, които не могат да се обхванат в понятия, а могат само да се 

посочат и изразят с помощта на определени религиозни символи („идеограми“).  

По-нататък авторът представя в тази глава жизнения и творчески път на Ото и 

неговите връзки с по-широкия интелектуален контекст на епохата. Тук коректно са 

посочени основните интелектуални търсения и постижения на Ото, но за съжаление 

остават неспоменати неговата академична кариера (все пак Ото е бил доста уважаван 

професор в Гьотинген, Вроцлав и Марбург) и неговата политическа дейност (в една 

много драматична епоха, по време на Първата световна война и след нея е бил депутат 

в Пруския парламент). Напълно оправдано са очертани определени съществени 

развития в теологията, философията и психологията на Германия през XIX век, на 

които по един или друг начин реагира в своето творчество Рудолф Ото. Към 

представянето на тази наистина широка палитра на интелектуалните търсения бих 

искал да направя две критични бележки. Най-напред на с. 27 авторът неправилно 

отъждествява т. нар. „либерална теология“ с т. нар. „Vermittlungstheologie“. Всъщност 

става дума за две конкуриращи се школи в теологията като през втората половина на 

XIX век „либералната теология“ (Ричл, Харнак, Трьолч и др.) е доминиращата школа в 

немската протестантска теология, а т. нар. „Vermittlungstheologie“ е по-скоро затихваща 

програма, водеща началото си от епохата на Хегел и Шлайермахер, тоест от началото 

на века. И второ, Ото трудно може без уговорки да бъде причислен както към 

„либералните теолози“ (както прави Мирослав Бачев), така и към техните критици 

(напр. Карл Барт, Рудолф Бултман). Отношението на Ото към „либералната теология“ е 

нееднозначно и изисква специално изясняване. Много добро впечатление прави 

краткият преглед на макар и скромната рецепция на творчеството на Ото в българската 

теологическа и философско-религиозна литература. За този преглед авторът заслужава 

похвала. 

Втората глава на дисертационния труд Категорията „свято“ в светлината на 

Кантовата критика на разума, както споменах по-горе, е най-важна от гледна точка на 

изследователската задача, която си е поставил авторът. В нея авторът разкрива по 

сполучлив и убедителен начин как Ото използва ключовото Кантово разграничение 
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между априори и апостериори, направено за целите на анализа на човешките 

познавателни способности, за разработването на конститутивната за областта на 

религията категория „свято“ като „святото“ се разкрие като априорно условие на всеки 

религиозен опит. По-нататък анализът се насочва към фигурата на „схематизацията”, 

която Ото заимства от знаменитото Кантово разглеждане на „схематизма на чистите 

разсъдъчни понятия“ в Критика на чистия разум. Чрез „схематизацията“ Ото, както 

убедително показва Мирослав Бачев, намира решение на главния проблем, свързан с 

категорията „свято“ – този за отношението между рационалното и ирационалното в 

него. Накрая в тази глава се демонстрира как Ото използва Кантовия анализ на 

категорията „възвишено“ от Критика на способността за съждение при разработката 

на категорията „свято“ със силно акцентиране върху диалектиката на два необходими 

конститутивни момента – негативен (отблъскващ) и позитивен (привличащ). В тази 

глава авторът демонстрира много добро познаване и разбиране както на философията 

на Кант, така и на кантианската традиция във философията на XIX век. Това му 

позволява да реконструира коректно и да интерпретира убедително тяхното 

приложение от Рудолф Ото в областта на философията  религията. Може би тук би 

било добре поне да се споменат някои от големите дискусии в рамките на самата 

Кантова традиция по това време – едно време, в което Кантовата традиция доминира в 

академичната философия в Германия . 

В третата глава на работата Святото като интеграционна категория и науката 

за религията се излага мащабният проект на Ото за „наука за религията“, възникнал в 

последните години от живота му след редица пътувания в Индия, Китай, Япония, 

Африка, Близкия Изток и пр. По време на тези пътувания у Рудолф Ото се събужда 

силен интерес към религиите на Изтока и по-специално към хиндуизма. Влизайки в 

близък контакт с множество религии и с многообразните форми на религиозния опит, 

Ото се опитва да направи априорната категория „свято“ интегративен елемент на една 

представа за религия, в която е снето напрежението между единство и многообразие. 

При разработването на тази глава авторът демонстрира не само отлично познаване на 

по-късното творчество на Ото, но и отлична информираност и висока компетентност в 

областта на сравнителното религиознание и Източната философия. 

Какви резултати са постигнати в дисертационния труд на Мирослав Бачев? 

Направена е сериозна и вярна реконструкция на разработката на понятието „свято“ в 

творчеството на Рудолф Ото и е демонстрирано убедително, че тази разработка е 
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продължение и развитие на философията на Кант. С това главната изследователска 

задача е постигната. Освен това е показано как изградената около категорията „свято“ 

философия на религията се превръща в основа на една широко обхватна наука за 

религията.  

Композицията на труда отговаря изцяло на целите на изследването. 

Терминологичният език е адекватен на изследвания предмет. Авторът демонстрира 

отлично познаване както на първичната, така и на релевантната вторична литература. 

Той има пет публикации по темата на дисертацията. Направени са действителни 

приноси, които са формулирани в автореферата прецизно и без преувеличение. 

Авторефератът е с обем от 31 страници и отразява напълно коректно съдържанието на 

труда.  

Нямам съвместни публикации с автора на дисертацията. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Дисертационният труд на Мирослав Йорданов Бачев Категорията 

‚свещено‘ във философията на религията след Кант: Рудолф Ото отговаря на изискванията 

за придобиването на образователната и научна степен „доктор” в професионално 

направление 2.3 „Философия” (философия на религията) и като член на Научното жури 

аз без колебание ще гласувам ЗА присъждането на автора на тази степен. 

 

 

Подпис: 

(проф. д-р Христо П. Тодоров) 

София, 8 март 2015 г.  

 

 

 

 


