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Дисертацията е в обем от 255 стр., вкл. библиография на цитираните източници. 

Чистият текст е 248 стр. Библиографията е релевантна на съдържанието на 

дисертацията и достатъчна в изворово, информационно, херменевтично и 

интерпретативно отношение. Библиографията съдържа 119 заглавия на 

български и английски език. Всички заглавия са цитирани и пряко или косвено 

използвани в текста. Дисертацията е придружена от автореферат и съпътстващи 

документи. Авторефератът в обем от 41 стр. стриктно следва структурата на 

дисертацията и напълно възпроизвежда нейното съдържание. В автореферата не 

са ясно и стриктно отразени основните приносни моменти на дисертацията 

(изброени са 29 тезисно записани положения под заглавие Заключение, изводи 

приноси) и не са библиографски описани публикациите на автора по нейната 

тематика. Съпътстващите документи са пълни според изискванията на закона и 

другите нормативни документи, които уреждат процедурата. 

През 2008 г. Илия Тодоров паралелно завършва специалност Философия и 

специалност Културология във Философския факултет на СУ „Св. Климент 

Охридски“ с бакалавърска ОКС. През 2012 г. завършва магистратура по 

специалността Философия на науката във Философския факултет на СУ „Св. 

Климент Охридски“. През февруари 2013 г. е зачислен на редовна докторантура 

в професионално направление 2.3. Философия по научната специалност 



Онтология с научен ръководител проф. дфн Александър Андонов в катедра 

Философия на ФФ на СУ. Предсрочно е отчислен с право на защита през 

януари 2016 г. Завършването на дисертационния текст и неговата предзащита в 

рамките на 3-годишния срок на редовната докторантура определено е 

постижение, което свидетелства за научна дисциплина. 

Дисертацията има две априорни концептуални достойнства. Първо, тя е в 

областта на фундаменталното философстване, което има ясно рамкирана 

историкофилософска (хегелианска) зададеност. Преплитането на онтологическа 

и историкофилософска парадигмалност, при това на терена на Хегеловата 

философия, не може да не импонира. Днес, във времена на размити 

постмодерни дискурси, които нямат ясна тематика, не следват строга логика и 

не целят конкретни решения, насочването към Хегеловата философия и то не 

само в историкофилософска рамка, а и с онтологическа проекция, заслужава 

подчертано философско внимание. На второ място, докторантът избира една 

малко интерпретирана у нас проблематика във връзка с всеобхватната Хегелова 

философия – любовта като понятие и феномен. Тази проблематика напълно се 

вписва в тематичната насоченост на XXXI Международен Хегелов конгрес, 

който ще се проведе през втората половина на месец май 2016 г. в Рурския 

университет в Бохум и който е посветен на антропологията на Хегел и на 

зададената от Хегеловата философия антропология. 

Двете априорни концептуални достойнства на дисертацията получават (1) 

много ясно тематизиране в нейната предметност и (2) разгръщане в нейната 

теоретична структура. Дисертацията не е историкофилософска, а 

онтологическа. Т.е. любовта е централният теоретичен проблем с онтологична 

и онтолого-антропологична (ек-зистенциална) стойност, а 

историкофилософската анализа присъства в снет вид, като има дефинитивна 

методологична реализация. 

За съжаление докторантът е пропуснал конкретно да експлицира своя 

методологичен подход, който се основава на специфично разбиране на 

Хегеловата диалектика и я инструментализира по определен начин и във 



фиксирани параметри. В дисертацията подобна уводна глава липсва. Нейната 

липса проличава напр. при утвърждаване на триадичния модел. Той е спазен 

като диалектическо изложение в три глави, но не е спазен в структурата на 

втора и трета глава. Могат да се намерят достатъчно аргументи за това, защо те 

са с по четири параграфа, но все пак не става ясно защо първата глава е точно с 

три параграфа. Това е проблем на формата на изложението, която при Хегел 

има ясна диалектико-логическа основаност в системата на понятийното 

мислене. В случая става дума за рефлексия върху понятието форма. Когато днес 

кажем, че нещо е формално, или формално изпълнено, или формално разбрано, 

обикновено се има предвид, че то е повърхностно и без всякакво по-нататъшно 

значение. В белязаната от Аристотел и Хегел европейска философия това 

отъждествяване е пагубно. Разбира се, формата не се отнася само до 

изследването и изложението –  те често се различават по много показатели, – а 

преди всичко до онтологичната същностност. 

Липсващият в дисертацията по-обстоен методологически увод – 

историкофилософска анализа, очертаване на спецификата на диалектическата 

логика като тип философско мислене, философско следване и философска 

необходимост и произтичащите от това концептуални императиви на формата и 

конкретна динамика на подхода – отваря теоретична празнота. На места тя 

прераства в неяснота. Напр. любовта се задава в „диалектическо 

съопределение“ със съзнанието, като именно съзнанието бива представено в 

субектна форма в „неговото“ движение към самосъзнание и разум. Може да се 

приеме, че любовта и съзнанието стоят в принципна обектна конотация, 

доколкото съзнанието е винаги предметно обвързано. Но едва ли 

последователната хегелианска интерпретация би го схванала като субект на 

интелектуалното движение към систематичното единство на духа. С една дума: 

в онтологично отношение става духът, а не съзнанието; следователно 

референцията на любовта е с духа, макар и през неснетата или снета форма на 

съзнанието. На места в дисертацията обаче се говори и за развитие на идеята, а 

не само на съзнанието. 



Преекспонирането на съзнанието е на път да изиграе лоша шега на 

дисертанта. Той го типологизира в неговата предметна форма (емпиризъм), 

субективно-идеалистическа форма (трансцендентален идеализъм) и обективно-

идеалистическа форма (Хегелова абсолютна философия). Използването на 

квалификациите субективен и обективен идеализъм не е философско 

достойнство. Какъв субективизъм има в Кантовото a priori, което е 

квинтесенция на неговата критическа философия, и в трансценденталния 

преход, имащ единствено посоката от a priori към a posteriori? Хегеловият 

обективизъм не се изгражда или надгражда над мнимия Кантов субективизъм, 

нито пък го коригира, защото съзнанието, на което дисертантът държи, има 

ясна субект-обектна структура и подчертана субективна природа. 

Обективността на съзнанието при Хегел идва от феноменологичното 

преодоляване на някои Кантови постановки, а не от преосмисляне на 

субективно-обективната дилема в параметрите на субект-обектното отношение. 

Справедливостта изисква да се отбележи, че Тодоров не оставя 

използвания от него Хегелов теоретично-методологичен ресурс само в 

работилницата за домашна анализа. Хегеловата диалектика определено личи в 

подхода и характерното систематично изпълнение на дисертацията. Но по-

детайлната рефлексия върху особеностите на диалектическата методология 

значително би прояснила някои базови за дисертацията елементи и 

разграничения. На първо място става дума за нейната онтологична 

парадигмалност. Дисертантът се фокусира върху „понятието любов“ и по този 

начин според него автоматично попада в полето на онтологията. Силната 

страна на това решение е, че той се съсредоточава върху мисленето и, по-точно, 

върху понятийното мислене. То е отправната точна на онтологичните проекти и 

техния смисъл. Но точно в духа на Хегел и неговата диалектически формирана 

логическа система феноменологията (разбирана по Хегел, а не по Волф, Кант, 

Хусерл, Хайдегер, Рикьор и др.) играе фундаментална роля. Така любовта се 

проявява и като феномен, и като понятие, и като явление. В дисертацията тази 

амбивалентност се появява още на първата страница и не се изчиства до 



последната. На с. 248 любовта е представена като общност на субекти, 

„основани на абсолютен спекулативен принцип, но с това също и необходимо 

осъществени в обема на непосредственото емпирическо екзистиране“. Що е то: 

„с това също“; „също и необходимо“; „необходимо осъществени 

непосредствено емпирично“ (оставям настрана оксиморона „емпирическо 

екзистиране“)? Въпросите са: как и защо явлението и феноменът любов стават 

понятие любов; как и защо понятието любов се проявява във феноменална и 

феноменологична форма; каква е разликата между тях; тази разлика носи ли 

характера на противоречие и каква е нейната формална значимост? И защо 

феноменологичната гледна точка, от и при която любовта се мисли единствено 

като влюбеност, се отнася от дисертанта към концептите на Хусерл и Хайдегер, 

но в систематичния обхват на субективния идеализъм на втора глава? Нима 

няма Хегелова феноменология, която е онтологически, логически, 

гносеологически и методологически различно спрегната от Кантовата, 

Хусерловата, Хайдегеровата, Сартровата и т.н.? 

Основното теоретично достойнство на дисертацията е последователното и 

завършено, хегелиански проведеното изследване на любовта. Тодоров доказва, 

че и днес хегеловата методология е евристичен и ефективен проект. Феноменът 

любов получава рефлексивно осмисляне, начевайки от неговите сетивно-

чувствени прояви и стигайки през самосъзнателния му субектен активитет до 

разумния пиедестал на свобода. В цялото това саморефлексивно движение на 

конституиращото мислене Тодоров не изпуска от поглед понятийното ставане 

на любовта, което е централно за неговата рационална постановка. 

Вторият основен теоретичен принос на дисертацията са множеството 

дистинктивни, диалектически формирани и понятийно форматирани елементи 

от „корпуса“ на феномена любов. Тодоров ги споменава в лапидарен вид в края 

на автореферата. В дисертацията те получават хегелианско осмисляне, което 

често бива сравнявано с конкурентни философски подходи и решения. Тези 

дистинктивни, диалектически формирани и понятийно форматирани елементи 

на феномена любов съставляват теоретичната наситеност на дисертацията. Тя 



не се гради на разгръщането или доказването на дадена абстрактна теза, 

постановка или идея, а на множеството модификации и превъплъщения на 

любовта в рамките на феноменологията на духа. Тодоров стриктно следва тази 

феноменология, като на всяко нейно стъпало търси и успешно намира 

съответния модус на любовното отношение като изпълващо съдържание на 

понятието любов. В този ракурс евристично използваният хегелов подход 

отваря широки пространства за теоретизиране, които са внимателно пребродени 

от дисертанта. Задължително трябва да посоча анализите на любовта като 

чувство и афект, на телесното случване и сексуалното желание, на ревността, 

садизма и мазохизма, на патриотизма като любов и пр.  

Дисертацията е организирана в увод, три глави и заключение. Те са добре 

балансирани както в изследователски план, така и като изложение на основните 

идеи и методологическия подход на дисертанта. В смисъла на диалектическото 

ставане третата глава има върхов теоретичен характер, който се изразява в 

концептуалното контаминиране на любовта с общото, свободата, морала и 

социалността. Изграждащите анализи, както и множеството сравнения с 

концепциите за любовта на Шелинг, Киркегор, Фойербах, Фром, Сартр и др. 

съставляват концептуалното „тяло“ на дисертацията. То има подчертан 

спекулативен характер, в който виждам третия основен теоретичен принос на 

дисертацията. Последният има проекция в едно специфично разбиране за 

отчуждението, в което по особен начин се пренамира разумността на любовта. 

Защо това отчуждение се проектира през и в съзнанието и защо се теоретизира 

в сравнение с отчуждението на труда, за мен остава неясно, но все пак слабо 

решение по отношение на фундаменталното тематизиране на любовта като 

форма на битийно отчуждение от себе си (при труда, обратно, се проявява 

стоковият фетишизъм). 

Критичната ми бележка към изследването е свързана с пропуска на една 

последователна новозаветна версия за любовта. Тя би имала силни конотации 

към хегелианския проект. Дисертантът говори за онтологична градация на 

любовта, като нейната завършена форма съставлява „експлицитно изразен 



примат изобщо по отношение на концептуалната йерархизация и 

субординация“. Това схващане за любовта остава висящо, а и невярно по 

отношение на Хегеловата онтологична конструкция, ако се пренебрегне 

Християнската постановка за любовта. От друга страна, дисертантът критикува 

Хегел, че не разкрива по експлицитен начин духовното ставане през любовта. В 

този пункт християнското схващане за любовта може да разкрие по-прецизно, а 

и духовно по-завършено медиацията на духа през и посредством любовта (в 

дисертацията християнската любов е несобствено представена чрез компилация 

от несъвместими една с друга постановки на Максим Изповедник, Киркегор, 

Фром и др. и то на фона на Фойербах и Енгелс). Чрез адекватно вплитане на 

темата за християнската любов би се уплътнила по-добре и заложената в 

заглавието „осъзнатост като любов“. Втората ми критическа бележка е относно 

пропуснатото по-настоятелно търсене на конкретната онтологична 

характеристика на любовта в духа. Тодоров онтологически фаворизира разума 

(и съзнанието) пред духа, което в никакъв случай не е в съзвучие с цялостната 

философска визия на Хегел. Има и отделни формулировки, които се нуждаят от 

изчистване. Напр. по-добре би било да се говори за социална форма на 

съзнание, а не за социално съзнание. 

Докторантът формулира приносните моменти на своята дисертация в 29 

(!) пункта. Част от тях имат интерпретативен характер, част са собствени 

разсъждения, макар и под формата на тези (№25, №26 и др.), част са 

релационни постановки. Някои приноси навяват странни спомени от отминали 

времена. Принос №24 гласи: „за съществуването на истинната любов … е 

необходимо съответното развитие на социалната действителност.“ Дали 

любовта между днешната младеж е по-истинна от любовта между двама 

комсомолци, а любовта между двама комсомолци е по-истинна от любовта 

между двама дребнобуржоазни елементи от следосвобожденска България, вкл. 

и от любовта между Ботев и Венета и между Хегел и Мари фон Тухер? Все пак 

задължително трябва да подчертая, че всички посочени приноси са авторски 

постижения и имат реална теоретична стойност в определено диалектическо 



отношение. Но тяхната тежест е различна. Нужно е едно по-компактно тяхно 

представяне. 

Тодоров има 2 публикации по темата на дисертацията, които са под печат 

в сп. Философски алтернативи. Публикациите са библиографски описани в 

съпътстващите дисертацията документи. Не са споменати други публикации на 

Тодоров. Вероятно амбицията за предсрочна защита е попречила на докторанта 

навреме да представи текстове за печат и при стартирането на процедурата по 

защита да има отпечатана публикация. 

Нямам принципни несъгласия с постановките на дисертацията. 

Нямам съвместни публикации с дисертанта.  

Заключение: Като имам предвид посочените теоретични приноси на 

изследването, неговата ясна понятийна и систематическа конструкция, 

изчистения философски език, вплитането на историкофилософска и 

фундаментално онтологическа проблематика и най-вече последователното и 

успешно спрямо феномена любов концептуално провеждане на диалектическа 

методология от Хегелов тип, убедено и категорично предлагам на членовете на 

уважаемото научно жури по защитата на дисертацията на Илия Руменов 

Тодоров на тема: Любовта като осъзнатост и осъзнатостта като любов в 

перспективата на хегеловата диалектика на понятието да я гласуват за 

успешно защитена, като присъдят на дисертанта образователната и научна 

степен „доктор” по научната специалност Онтология в професионално 

направление 2.3. Философия. 

 

София, 19 април 2016 г. 

 

(проф. дфн Валентин Канавров) 


