
СТАНОВИЩЕ 

за дисертацията на Сашо Василев 

Философията на Лудвиг Фойербах – един нов поглед върху човека 

 

Дисертацията е в обем от 218 стр. и се състои от Въведение, две глави и 

Вместо заключение. В библиографията са посочени 69 източника. Първа 

глава е посветена на два от трите етапа в творчеството на Фойербах, които 

С. Василев разглежда, а именно – спекулативен период и период на 

антропологически реализъм. Във втора глава е представен третият, 

натуралистичен период. 

В първа глава особен интерес представлява преходът от спекулативни към 

антропологическо-реалистични философски възгледи у Фойербах. Според 

автора немският философ стига в развитието на своите идеи до 

прозрението, че „…истинността в познанието ще изисква утвърждаването 

на един антропологически реализъм” (Автореферат, с. 29). Има се предвид 

разкриване на антропологическата същност на религията и философията в 

качеството им на разкриване на несъзнаваната човешка същина. В 

съчинения като „За началото на философията”, „Предварителни тезиси за 

реформа на философията” и „Основни положения на философията на 

бъдещето” се конституира, по думите на С. Василев, Фойербаховият 

антропологически реализъм, при който мисълта вече не е фокусирана 

върху рефлексивното самосъзнание, а върху „индивидуално-телесната 

сетивно-когнитивна биологическа човешка субектност” (Автореферат, с. 

30). Особено голямо значение в този период има развитата от Фойербах 

концепция за човешкия източник на религиозните доктрини („Същност на 

християнството”), според която Божиите предикати са антропоморфни. Те 

изразяват същността именно на човека. Според коментара на автора на 

дисертацията, с разкриването на генезиса на религиозната обективация 

Фойербах прави важна стъпка в изучаването на предсъзнаваните човешки 

актове, която има голямо значение за изследванията по-нататък, от други 

автори, на едиповия комплекс, на лечебната сила на словото и т.н. 

Във втора глава, както вече стана дума, се изследва третият, 

натуралистичен период в идейното развитие на Фойербах. Преходът към 

него е обусловен както от някои житейски обстоятелства, така и от 

критиката, която Макс Щирнер отправя срещу антропологизма на 

Фойербах. Характерни в това отношение съчинения на последния са 



„Лекции върху същността на религията” и „Допълнения и бележки към 

същността на религията”. На основата на едни натуралистични схващания 

за човешката природа той развива и съответна етическа теория (особено в 

относително късното си съчинение „Евдемонизъм”). 

По мое мнение авторовата позиция, която бива убедително защитавана в 

дисертацията, се отнася предимно до централната роля, която играят в 

творчеството на Фойербах неговите философско-антропологически 

възгледи. Наистина, те са най-отчетливо изявени през втория период, но 

според С. Василев имат своите корени в предходния, спекулативен период 

и намират особено ярко продължение в третия, натуралистичния. 

Заслужава да се отбележи, според мен, обстоятелството че на българската 

философска сцена тази дисертация е сред малкото публикации, които не 

третират идейното наследство на Фойербах във връзка с неговото влияние 

върху формирането на марксистката философия, а го изследват в 

собствената му значимост. 

Една особеност на изследователския стил на С. Василев, която от моя 

гледна точка не допринася за убедителността на комуникацията с читателя, 

е фокусирането върху изложението на съчиненията на Фойербах. 

Значително място е отделено на преразкази на текстове на немския 

философ, които следват прекалено отблизо оригинала. Тук като че ли не 

достига критична дистанция от предмета на изследването, не се проявява в 

достатъчна степен способността на автора да резюмира, интерпретира, 

осмисля по свой начин текста, с който работи. Дисертацията щеше да 

спечели и от по-активно използване на вторични източници – на 

коментари на други автори, както съвременни на Фойербах, така и по-

късни, включително от наши дни. 

Но като цяло дисертацията представлява, по моя преценка, едно 

добросъвестно и задълбочено изследване на значимо философско 

творчество и то от ясно определена авторова позиция. Ето защо смятам, че 

тя дава достатъчно основания за присъждане на нейния автор на 

образователната и научна степен „доктор”. 
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