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          Много се радвам, че рецензирам дисертационен текст, който е ангажиран с философско 

разбиране на процеси и явления на съвременния свят. Все по-рядко срещам в българската 

философска общност изследвания на света, в който живеем тук и сега. Почти не виждам 

грижата и отговорността на философа за разбирането на духа на нашето време. А това е била 

мисията на всяка философия – да снабди своята публика с възглед за актуалността. При 

това, както уместно напомня дисертантът, за актуалността не на социологията, икономиката 

или политологията, а за актуалността в нейната всеобща форма (стр.7). Повечето от 

дисертационните изследвания „се скриват“ в книжната история на философията, проучвайки 

текстове, понятия, връзки на идеи, контексти, удържайки всичко това единствено в миналото, 

без никакви отнасяния към днешния жив свят. Затова има огромен дефицит у нас на 

философски размишления и тълкувания на света, който ни заобикаля, на живота, който 

живеем, на себе си. А да се изкажеш философски за съществуващото е поемане на риск и 

изисква кураж. Сергей Методиев със своята дисертация е поел такъв риск и е демонстрирал 

интелектуален кураж. Високо оценявам това. 

          Рецензираният текст на дисертацията е структуриран от увод, пет глави и заключение с 

общ обем от 208 страници. Библиографията е от 209 до 214 страница и включва общо 146 

заглавия на кирилица и латиница. Авторефератът на дисертацията е от 40 страници и 

напълно отговаря на научните изисквания. В него са прибавени приносните моменти, според 

дисертанта, и петте заглавия на публикациите по темата. 

          Много важно начало на всяко интелектуално изследване е да се зададат необходимите и 

адекватните въпроси. Защото именно въпросите и формата на тяхното задаване определя 

пътя на самото изследване и движението на самия изследовател. Това е направил в началото 

на дисертацията си Сергей Методиев. Той пита:  

 Какво е актуалност? 

 Какво е постмодернизъм? 

 Какво е религия? 

 Какво е рационализъм? 

 Какво е философия? 

          В хоризонта на тези и подобни въпроси авторът полага своята проблематика за 

постсекуларната динамика на религията в европейското настояще. Това европейско настояще, 

което се е подписало отдавна под „смъртта на бога“ и „краят на метафизиката“, 

претендира сякаш за нова постмодерна религиозност, описвана от нейните коментатори като 

десекуларизация или постсекуларизация. Разбирането на динамиката на всичко това 

представлява предметът на изследване на Сергей Методиев. Как обаче да се подходи към 

едно философско разбиране на тази реалност? Авторът ни предлага много оригинален подход 

– да прочетем феномените на постмодерната реалност през Хегеловата дистинкция Разсъдък 

(Verstand) и Разум(Vernunft). Въведената от Имануел Кант принципиална разлика на 

природата и функциите на способностите „разсъдък“ и „разум“, които при Хегел са 

въздигнати в универсални диалектически категории, за дисертанта са изключително 

евристичен и незаслужено пренебрегнат методологически капитал за интерпретирането както 

на модерната, така и на постмодерната европейска култура. Дистинкцията Разсъдък и Разум,  

съответно Представа и Понятие, създадена преди повече от двеста години, според мен, 

съзнателно е била изоставена от съвременните модернисти и постмодернисти като елемент 



от „метанаративите“ на които те са обявили „краят“ или „смъртта“. Но, както твърди Сергей, 

с това „подценяване“, „забравяне“ или направо „изхвърляне“ (като излязло от мода) на тази 

разлика между „разсъдък“ и „разум“, ние сме загубили една добра възможност да се 

ориентираме и да разбираме действителността. За нас, без подобна координатна система, 

духът на епохата остава преобладаващо непонятен или само привидно обясним.  

          Изследването на Сергей Методиев ползва за постигането на своите цели, освен Хегел, и 

философи като Фридрих Ницше, Мартин Хайдегер, Стивън Тулмин, Чарлз Тейлър, Юрген 

Хабермас, Джани Ватимо и други. Инструментите, с които умело борави дисертантът, са 

диалектическият метод, феноменолого-херменевтичният метод и сравнително-историческият 

метод.  

          В глава първа, авторът осмисля отношението между религия и философия в 

постмодерния свят през призмата на разума на Хегел. Какво се случва в този свят? Първо, 

невероятният бум на религиозност, при това от някакъв нов вид. Както се посочва, само от 

1993 до 2006 г. новите религиозни движения правят ръст от 67% !!! (стр.18). Това се 

съпътства с роенето на религиозни секти. Новата духовност апелира към непосредствен 

ирационален личен опит, стават модни азиатски духовни практики и техники, 

психологически преживявания се издигат в култ, традиционната църква се поставя под 

въпрос. Всичко това се позовава на свободата на вероизповеданията, на правата на човека, на 

отвореното общество, на глобализацията и плурализма. Говори се дори за ново 

постмодернистко религиознание (стр.21). 

          Въпросът, който задава Методиев е: Е ли това връщане към класическите религии или 

това е някаква „карикатура“, „симулакър“, „копие без оригинал“ (Бодрияр)?  

          Второ, което вижда дисертантът в картината на съвременността е „жилавостта“ на 

либерализма. Краят на Втората световна война и краят на Студената война ознаменуваха 

краха на фашизма и комунизма, но не и на либерализма, който не само оцеля, но дори се 

разви и още повече експанзира (стр.26). Трето, това е преодоляването и рушенето на 

последния рубеж на модернизма – субекта. Ако модернизмът преодоляваше с помощта на 

естествените науки трансцендентното битие на античността и средновековието, а с това и 

правото на съществуване на метафизика на отвъдното, то той запази субекта и му позволи да 

се онтологизира и абсолютизира, запазвайки хоризонта за постоянно изграждане на 

метафизика на иманентното. Постмодернисткото мислене обаче свали от дневния ред на 

философската дейност всяка субектна онтология, всяка трансцендентална философия като 

невалидна „отживелица“. Субектът е „ризома“, „тяло без органи“ (Дельоз). Затова и 

философията застана пред нас без онтология, без епистемология, без антропология, без 

етика. С отнети свои атрибути тя се отъждестви със социология (стр. 29-30). 

          Четвърто, ако постмодерните са приели като очевидност и безспорност модернисткия 

манифест „Бог е мъртъв“, не е ли законен въпроса, пита Сергей Методиев, „За кого е 

мъртъв?“ За всички, за някой? А ако сега изходим от Хегел, въпросът би звучал: Бог е 

мъртъв – за Разсъдъка или за Разума? Дисертантът ни е припомнил Хегеловото схващане, 

че религията се чувства у дома, когато е при разума (стр.45). Пето, в съвременния живот все 

още са доминиращи секуларизиращите процеси на модерността, а вече се говори за 

десекуларизиращите процеси на постмодерността. Религиозното е радикално 

проблематизирано. Дали секуларизацията преминава в десекуларизация и по този начин се 

снема, или това са два паралелни процеси, които в своя допир произвеждат терор? 

          Шесто, има достатъчно много случаи днес на продуктивни диалози между 

представители на религията и секуларизираният разум. Методиев предлага един такъв 

пример – диалогът между Ратцингер и Хабермас. В такива обсъждания се вижда от една 

страна, колко неразбиране и неяснота има и в двете страни, но от друга страна, се вижда как 

диалогът се мъчи да полага условия за сътрудничество и взаиморазбиране на вяра и разум 

(вж. стр. 38-41). Седмо, Джани Ватимо е тълкувателят и говорителят на новата религиозност. 

За него, класическият, метафизическият, моралният Бог е наистина мъртъв. Пътят назад е 

отрязан. Самите вярващи са убили този трансцендентен Бог като ненужен и безполезен за 



техния модерен и цивилизован живот. Но това богоубийство, според Ватимо, е разчистило 

терена за едно „нерелигиозно християнство“, за едно „секуларизирано християнство“ на 

Запада. Тук, отново, според Сергей, се чувства нуждата от разбиране и понятност от 

Хегелова гледна точка (вж.стр. 42-44). 

          Осмо, дисертантът обяснява, че когато говори за Хегел, той няма предвид историческия 

Хегел, а по-скоро „хегеловото мислене, в което е зададена необходимостта от диалектическо 

движение напред към едно още по-голямо задълбочаване на самопознанието на разума“ 

(стр.45). В този смисъл има нужда, девето, както казва авторът да ни припомни накратко 

философската система на Хегел от Енциклопедия на философските науки. В това 

произведение ние се срещаме с Духа в неговата тоталност и в неговите ипостаси – 

Субективен дух, Обективен дух и Абсолютен дух. Последният се проявява в изкуството, 

религията и философията, защото предметът на всички тях един и същ – Абсолютното като 

субстанция и субект. Изкуството схваща и изразява Абсолютното в образи, религията  - в 

представи, а философията – в понятия. Освен това при Хегел, уточнява дисертантът, 

представата държи разсъдъчно противоположностите вън една от друга, докато понятието на 

разума освен тяхната противоположност удържа и тяхното единство, и преминаването една в 

друга (стр.47). 

          Десето, в тази част Сергей Методиев, след разяснението си на диалектическото понятие 

Aufhebung (снемане), прави първото прилагане на двойката Разсъдък-Разум към конкретна 

социокултурна действителност – в случая към Просвещението (17-18 в.) и неговото 

разбиране за разумност. Оказва се, че просветителите, когато описват и употребяват термина 

„разум“ всъщност те описват и употребяват това, което немската класическа философия от 

Кант до Хегел нарича „разсъдък“. Разсъдъкът работи с представи и с външно, формално-

логическо противопоставяне. Разсъдъкът (новоевропейското просвещение) се 

противопоставя на религията (средновековното християнство), но не я снема, и не разбира 

нейното светогледно съдържание. А и не-А. Единадесето, но и религията, която е представна, 

и не може да надмогне себе си към понятие, също, както и разсъдъка, остава на него външно 

противопоставена. Тук няма диалектическо взаимодействие и взаиморазбиране, тук има 

„война“ между вяра и разсъдък, между „омагьосано“ и „разомагьосано“, между сакрално и 

секуларно, между религия и наука (стр.53-55).  

          Дванадесето, колкото по-противопоставени са религията и разума (= разсъдък), толково 

повече проличава потребността от мета-позиция, възможна, според дисертанта, единствено 

засега на основата на спекулативния разум на Хегел.“Просветителският секуларен разум не 

е законният наследник на спекулативния Хегелов разум и не може да представя Разума като 

такъв“, заявява той (стр.58). 

          Глава втора изследва собствено постсекуларната динамика на религията от хегелианска 

гледна точка и анализирва допълнително хегеловата философия. Направена е констатацията, 

че постмодерният свят е хоризонтален, а не вертикален, какъвто той е бил в християнската и 

модерната епоха. Постмодерното мислене не работи с всеобщи категории. Светът е във 

фрагмента. Но човекът продължава да задава метафизически въпроси, въпреки че не 

получава отговори - „Кои сме ние?“, „Откъде идваме и накъде отиваме?, „Има ли смисъл 

живота?“ (стр-60). 

          Секуларизираният разум, отказал се от Бога и метафизиката, т.е. от Всеобщото, се 

сблъсква с религията, която продължава да пази Бога като всеобща основа на 

съществуващото, т.е. тя пази „отговорите на въпросите“. Това е, според дисертантът, 

основното противоречие на епохата: Секуларизираният разум и религията имат в себе си, 

всеки поотделно, н е щ о, което другият няма, и обратно – нямат нещо, което другият има 

(стр.61). Това е антиномия, защото двата полюса не могат да постигнат синтеза. 

           Сергей логично поставя в този антиномичен контекст въпроса „Що е философия?“ 

Има ли постмодерната култура понятие за философия защото това, което е видно, е само 

наличието на представа за философия, която е просто конкретна гледна точка. За 

илюстрация е приведен Джани Ватимо: „Гледна точка отникъде, би била гледната точка на 



Бога, а човешките гледни точки са винаги „отнякъде“. (стр.62).  Философията е просто сбор 

от гледни точки. Няма понятие, под което гледните точки да бъдат подведени. 

          Вътрешната логика на изследването води Методиев към очертаването на естеството и 

функцията на всеобщото и ролята на понятието у Хегел. Понятието не е механичен сбор на 

единичности.Примерът даден от автора с волята е достатъчно презентативен. Волята като 

всеобщо понятие не е сбора на волите на всички индивиди. Волята като всеобщо понятие не 

е и отвъд волите на всички индивиди. Какво остава? Как да разберем това, което остава? 

Единствено чрез диалектическия метод на Хегел. Важна координата в текста е специално 

посветената тук част на анализа  на категориите всеобщо-особено-единично (вж. стр. 63-69). 

Интелектуално удоволствие ми достави и анализът, който прави дисертантът на хегеловата 

феноменология и диалектика на съзнанието в параграф 4 и 5 на втора глава. 

          На базата на горните анализи, авторът отново се връща към постмодерната философия, 

която именно отрича съществуването на всеобщото. За нея няма човешки род, а само сборове 

от човешки индивиди; за нея няма История, а само множество несвързани истории; за нея 

няма Цивилизация, а само отделни и несъизмерими цивилизации и т.н., една безкрайна и 

фрагментирана емпирия. Постмодерният индивид отхвърля всякакви особени и всеобщи 

определения защото те нарушават „свободата“ му. Затова и неговото съзнание е постоянно 

противоречиво, раздвоено, разтроено, счупено на стотици парченца огледало. То никога не 

стига до единство, до понятие, до разум.  

          В глава трета, Сергей Методиев прави опит да позиционира постмодернизма в 

историческите традиции и начала на съвременна Европа. Няма спор, че Европа се 

идентифицира с гръко-римската философия, християнството, просвещението, науките, 

изкуствата, техниката, демокрацията, капитализмът.  Списъкът е още по-голям. Има, както 

споделя дисертантът, „велика верига на културата“. И в тази верига всяко нещо си има 

битие, логика на развитие, отношения с другото. Има по-значими исторически форми, има и 

по-малко значими. Авторът обръща внимание на юдео-християнските и елино-римските 

корени на Европа, които като две основни линии на културен дух при своето сливане полагат 

началото на Европа като цивилизация (стр.98)  И този вече общ дух си има своите символни 

личности според Сергей Методиев (по Ханс Кюнг) – апостол Павел, Свети Августин, Тома 

Аквински, всеки един от тях със свой епохален принос. Именно от тази християнска 

цивилизация естествено се раждат просвещението, науките, секуларизацията. „И 

секуларизацията, и просвещението имат родова, общочовешка валидност“, казва дисертантът. 

За него отделянето на църквата от държавата и преминаването й в частната сфера е 

действително постижение на еволюиращата субектност.  

          Този модернистки модел на Запада (свободи, права на човека, науки, техника, 

демокрация, частна собственост, и т.н.), според него, трябва да бъде наложен (макар и с 

мирни средства) на цялото човечество, във всички точки на планетата; той говори дори за 

„европеизация на исляма“ (вж. стр. 94-96). За мен, тази позиция е философски твърде  

некритична и трудно приемлива и се надявам Сергей Методиев да намери добри аргументи 

за да я защити пред научното жури. Не противоречи ли тя на основните тези на дисертацията 

му : за разума, за понятието, за всеобщото, за диалектиката? 

          Иначе приемам виждането, че различните общества живеят днес в различни времена от 

културно-историческа гледна точка, и че дори в едно общество можем да видим как 

различните слоеве на това общество живеят в различни социо-културни календари – 

постмодерен, модерен, предмодерен.  И съм съгласен, че въпреки това става дума за едно 

общество и за едно човечество.  

          Важна постановка в дисертацията е „извеждането“ на философията на Хегел „извън 

скоби“ - твърдението, че Хегеловата философия не е част от модерността, не представлява 

поредната брънка от „веригата“ на европейското културно-историческо развитие на духа, 

така както стоят в него например Бейкън, Хобс, Декарт, Гасенди, Лок и другите. Те са 

типичните представители на модернизма – времето, в което Бог бавно умира и неимоверно 

нараства мощта на човешкият субект. Всъщност Ницше само констатира смъртта на Бога, 



чиято агония е продължила близо триста години преди това. Хегел е непричастен към този 

деградиращ Бога процес, защото той, според Сергей Методиев, трансцендира своя свят на 

разсъдъчното и секуларното и прави за първи път философски опит за синтез на модерност 

и предмодерност. В този смисъл Бог възкръства във философията на Хегел макар и в нова 

„снета“ форма (вж. стр. 103-107). И все пак, според мен, това е „богът на философите“, това 

не е „Богът на Откровението“. Не е ли философизацията на бога по-префинен начин за 

подпомагане на  убиването на Бога – смърт, предизвикана не от нож на палач, а от скалпел на 

лекар?  

          В глава четвърта дисертантът прилага диалектическият метод на Хегел за анализ на 

постмодерното третиране на разума. Подбрани са достатъчно презентативни автори за тази 

цел – Чарлз Тейлър, Рюдигер Сафрански, Джани Ватимо. Методиев отдава дължимото на 

всеки един от тях за прозренията им относно постмодерната епоха и историята, но вижда и 

основния дефект в техните интепретации – когато употребяват понятието „разум“ те 

всъщност описват характеристиките на Хегеловия „разсъдък“, и когато критикуват и 

отхвърлят „разума“ всъщност те критикуват и отхвърлят „разсъдъка“ на модернизма. Оттук 

следва и невъзможността на постмодернизма да бъде автентично самосъзнание на епохата си. 

Постмодернисткото съзнание остава в схемата на формално-логическото противопоставяне – 

А и не-А. Постмодернистката философия не стига до значението и възможностите на 

Хегеловия спекулативен разум (стр.154). Затова остава сляпа и глуха за божественото, за 

метафизичното, за всеобщото. Защото то е достъпно единствено за Разума, но в тълкуванието 

му, което намираме във философията на Хегел. 

          Смятам за много добре анализирани и много творчески приложени разсъжденията на 

Мартин Хайдегер за човешкото битие като автентично и неавтентично. Въпросите за 

себесността, за екзистиращия Dasein пред лицето на смъртта от една страна, и за 

всепроникващата всекидневност, пропадането, бърборенето, отсъствието на субектност от 

друга страна, е чудесна илюстрация на основните тези на Сергей Методиев. Акцентът, който 

той прави на виждането на Хайдегер за „последния Бог“ като Бог, който ще дойде вътре в 

нас, а не отвън при нас, не-към-нас; както и че всъщност Бог е тук, че той никога не си е 

отивал, а ние сме му обърнали гръб и не го виждаме, е, според дисертанта, възможността да 

разберем Хайдегер като стоящ много по-близо до Хегел, отколкото до своите постмодерни 

епигони (вж. стр. 159-170). 

          Последната, пета глава, ни въвлича в осмислянето на понятията „воля“ и „съвест“ 

отново на фона на методологическата разлика на понятията „разсъдък“ и „разум“. Правилно 

е различена формалната от действителната воля, както и формалната от действителната 

съвест. Умело е въведен синтезът на Разума на свобода и необходимост и на негова база е 

видяна диалектиката на общата и индивидуалната свобода на волята. Припомнени са 

инструктивни разсъждения на Хегел за произвола и фанатизма. Смятам също за много 

уместни и убедителни приведените примери за проява на действителната съвест у Сократ и 

Лутер (вж. стр.185 – 193).  

          В края на изследването си Сергей Методиев прави опит за синтетично схващане на 

секуларизма, десекуларизма и постсекуларизма като динамика на религията в европейската 

културна история. Целият този процес е смяна на разсъдъчни парадигми, динамика на А=А 

срещу друго А=А, т.е. емпиричен процес на противопоставянето  А и не-А. Съвременната 

криза, както правилно подчертава дисертантът, е всъщност криза на разсъдъка. В такъв тип 

криза на епохата диалогът между религия и разсъдък не е възможен, срещата ще бъде среща 

на монолози. Няма обща основа, на която диалогът и взаиморазбирането да са възможни, на 

която да бъде „удържан света ведно“ (Ратцингер).  Тази обща основа, според Сергей, може 

да бъде намерена в една от вече съществуващате исторически възможности – в 

спекулативния разум на Хегел.  

          В заключението на дисертацията авторът още веднъж ни напомня, че за Хегел 

религиозното е противопоставено на светското, а не на разумното. Разумът (Vernunft) е 

синтез на вяра и разсъдък, на религиозно и светско. И с това  силно се надяваме ако този 



синтез се осъществи практически сега да ни посочи една нова реалност отвъд 

постмодернизма!  
          Рецензираната дисертация ясно указва за една дългогодишна изследователска работа. 

Авторът е проучил значителен литературен материал, но заедно с това е приобщил към него 

смисли от своя личен опит на наблюдение, комуникация с други колеги и собствен размисъл, 

което още повече увеличава стойността на неговото изследване. Бих му препоръчал в едно 

бъдещо продължение на своя проект да включи „в употреба“ и позиции на неохегелианци от 

20 век, особено на френските (Жан Вал, Александр Кожев, Жан Иполит). 

           Няма съмнение, че Сергей Методиев е не само вещ познавач на Хегеловото 

творчество, но и ревностен последовател на Хегел. Знаем добре от нейната история, а и от 

нейната съвременност, че философията живее своя пълноценен публичен и образователен 

живот главно през школите. Радостно е, че в професионалната общност в България се е 

оформила вече „хегелианска школа“ и Сергей Методиев е достоен неин представител. Най-

ценното, което виждам в „школувката“ на дисертанта, че Хегел е взет не просто като 

историко-философски предмет на изследване (пребиваващ там някъде в първата половина на 

19 век), а като жив събеседник и участник в днешното усилие да разберем и променим 

актуалността. Това е истинското философско отношение към философиите от историята на 

философията.  

           

          В контекста на казаното бих задал още две задачи (въпроси) на дисертанта: 

1. Защо авторът нарича постмодерната философия все пак „философия“ 

независимо, че неговият анализ демонстрира, че тя не може да се подведе 

под класическото понятие „философия“, дори нещо повече, тя се явява под 

класическото разбиране за „частна наука“ - социология, психология или 

политология? Не се ли променя в историята самото понятие за философия, 

запазвайки принципиално нещо, което я прави винаги философия? 

2. Какъв резултат би се получил ако приложим към реалния постмодернизъм 

известното изречение на Хегел „всичко действително е разумно и всичко 

разумно е действително“? 

           

          Приемам и потвърждавам всички отбелязани в справката научни приноси на 

дисертацията. Дори смятам, че те са повече от изброените. Дисертационният текст отговаря 

напълно на всички научни изисквания и критерии за придобиване на степента „доктор“. На 

основата на всичко казано в настоящата рецензия предлагам на уважаваното научно жури да 

присъди на Сергей Димитров Методиев за дисертационния му труд „Постсекуларна 

динамика на религията в съвременна Европа“ образователната и научна степен „доктор по 

философия“. 

 

София, 4 март 2015 г.                                                     Доцент д-р Здравко Попов 

           

           

           

           

 

           

           

           

           

           


