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Дисертационният труд на Илия Р. Тодоров „Любовта като осъзнатост и 

осъзнатостта като любов в перспективата на Хегеловата диалектика на 

понятието“ си поставя за цел да реконструира в перспективата на 

Хегеловия спекулативен метод етапи на ставането на понятието любов в 

диалектически необходима корелация с понятието съзнание. Трудът е в 

обем 249 страници, структуриран е в увод, три глави и заключение; 

приложената библиография съдържа 119 източника на български и на 

английски език. 

Заявено е намерението понятието любов да се разглежда не в етически 

(като въпрос на избор), а в онтологичен смисъл - като необходим момент 

от ставането на съзнанието. Поставянето на проблема за любовта в 

собствено философски план заслужава да бъде оценено по достойнство, а 

да се пристъпи към този проблем с методологическия потенциал на 

Хегеловия подход  е дори предизвикателство – рядко се случва днес млади 

автори да се заемат с такава тежка задача. Следвайки Хегеловия триадичен 

образец на ставането на понятието битие у Хегел (битието като налично 

биващо, като същност и като понятие), дисертантът е направил опит да 

аргументира три корелативни етапа на саморазвитието на съзнанието 

(съзнание, самосъзнание и разум-осъзнатост) и съответно на любовта 

(влечение, влюбеност и действителна любов). Заявена е и амбицията да се 

обсъдят в такъв контекст три типа философски подходи към съзнанието 

(емпиристки-обективистки; трансцендентално-феноменологичен; разумно-

духовен).  

В първа глава съзнанието е представено като все още зараждащо се в 

условията на абстрактна поставеност на наличното биващо, а любовта – 

като влечение, т. е. като момент от афективната сфера, осъществявана 



„прагматично“ в модуса на „природната единичност-телесност“. Тук 

влечението е насочено към предметния слой на битието, към другия като 

външно поставена обектност, асимилираща се в сферата на абстрактно-

единичното.  Предрефлексивното схващане за любовта се търси в 

светлината на всекидневното съзнание и на емпиристки ориентираната 

обективистка философия. Както следва да се очаква, това равнище на 

осмисляне се асоциира освен с традиционни емпиристки подходи още и с 

аналитични и позитивистки концепции за съзнанието, както и с 

психологизирани възгледи за любовта. Зависимостта на любовта от 

емоционалната сфера на това равнище мотивира тезата за нейната 

несвободност.  

Този необходим първоначален етап на ставането на съзнанието и любовта 

следва да бъде снет в самосъзнанието и съответно във влюбеността – 

проблеми, поставяни и обстойно разисквани във втората глава. Според мен 

тази глава се е получила в най-висока степен концептуално единна и 

убедително аргументирана в контекста на поставените задачи на труда. Ще 

посоча като постижения на автора както представянето на априористките 

интерпретации на съзнанието в трансценденталния идеализъм и на 

Хегеловите възгледи за единство на безкрайната субективност със себе си 

на това равнище, така и съответстващата му степен на ставане на любовта 

– влюбеността или романтичната любов. Влюбеното самосъзнание е 

удостоверено тук вече не като желаещо, а като признаващо самосъзнание. 

Саморефлектиращото се самосъзнание, поставено трансцендентално-

феноменологично, се обсъжда като деен принцип на битието, съдържащо 

се в същността (снето) като в свое отрицание. Любовта се разглежда като 

необходим момент на съзнателния живот, но все още на равнището на 

„самопроблематизиращото се съзнание“, т. е. на равнището на 

феноменологията, а не на философията на духа, поради това и 

неразкриваща се като действително свободна.      

По замисъл третата глава следва да стане според мен своеобразна 

експликация на Хегеловата теза за разумността на всичко действително и 

действителността на всичко разумно и да удържи перспективата на 

спекулативна интерпретация на действителното чрез снемането на субект-

обектната опозиция, респ. на опозицията вътрешно-външно. Като 

съответстваща на „снемането“ на самосъзнанията в „общо съзнание“ се 

разглежда действителната любов.  



Ще си позволя да кажа, че аргументацията в тази глава е според мен 

вътрешно кохерентна, когато се придържа именно към логиката на 

Хегеловия модел, и става по-разсредоточена и неубедителна, когато се 

опитва да „въвлече“ други концепции (като напр. тези на Ж.-П. Сартр, Е. 

Фром, Л. Фойербах, Фр. Енгелс) в тази логика, оставяйки в известен 

„дефицит“ мощния потенциал на спекулативния метод. В някои решаващи 

за концептуалното единство на заявената дисертационна теза моменти по-

скоро Хегел се оказва коментиран в перспективата на антропологизиращия 

Фойербахов „туизъм“ и на отново психологизиращите понятието за любов 

възгледи на Е. Фром. Опитвам се да запазя читателска дистанция, за да не 

влизам в дискусия по повод на споделяното, както се вижда, схващане на 

Енгелс, че „преди Средновековието не може и дума да става за 

индивидуална полова любов“, както и на твърдението, че у Платон „жената 

е декласирана от общността на разума“ (с. 223).  

Във всеки случай, разнопосочността на доводите и концептуалното 

разединяване в третата глава на дисертацията ме убеждава по-скоро, че е 

трудно, да не кажа невъзможно, проблемът за любовта да се постави 

онтологично в традицията на европейското философстване, дори в 

предпочетения тук модел на модерното философстване, без да се отчита 

присъщото на тази традиция философско осмисляне на онтологичното 

полагане на Абсолюта и ставането на съзнанието в контекста на такова 

полагане, което действително „снема“ метафизиката, конституирана само 

„от страната на единичното съзнание“. Още по-малко възможно ми се 

струва това да се направи именно в перспективата на Хегеловия метод, 

чиято философскотеологична корелативност е оставена някак встрани от 

основните постановки в тази глава. Казано на по-привичен за религиозното 

философстване език, трудно е да се аргументира онтологично любовта към 

ближния безотносително към любовта към Бога и Бог като Любов. Затова 

и, макар че се търсят основанията на онтологично понятие любов, тук се 

апелира предимно към етически постулати и се очертава риск от 

психологизиране и социологизиране на понятието за любов. Пак поради 

това остава въпросът за онтоса на единосъщието на човека, на което се 

залага. Остава и въпросът за онтологичната идентификация на другостта 

на Другия, който в представените възгледи на Фойербах и Сартр се 

„самопотенцира“ да „заеме мястото“ на абсолютното (не-другото). Остава 

под въпрос според мен и възможността за онтологично отъждествяване на 

социалността и „труда“, който и у Хегел е според мен движение „откъм“ 



крайното, частичното, и тогава любовта като „труд“ би била по принцип 

отново несвободно движение. Налага се и проясняване на философски 

артикулиран критерий за развитост на социалната действителност, ако се 

приема, както личи, възглед за „необходимо съответно развитие на 

социалната действителност“ (с. 224), за да бъде любовта 

„одействителностена“ на равнището на духа. Но обстоятелството, че са 

провокирани въпроси и са оставени такива за решаване, също може да 

бъде разглеждано като достойнство на един дисертационен труд.    

В библиографията, а и не само от нея, отсъства важната според мен за 

разкриването на темата Хегелова „Философия на правото“. Вероятно и 

самата интерпретация на Хегеловите възгледи би станала по-детайлна и 

многоаспектна, ако биха били привлечени повече и по-разнообразни 

изследвания на тези възгледи.   

Стилистично работата гравитира към хегелиански маниер в онези свои 

части, които интерпретират пряко позиции на самия Хегел – нямам 

предубеждения срещу това, струва ми се, че един съвременен автор може 

да преоткрие и себе си в подобен стил. Стилът се променя, когато се 

пристъпва към представяне на възгледи на други мислители. Със 

сигурност при преработката с оглед на евентуално публикуване би могла 

да се постигне по-висока степен на стилистично единство.  

Бих препоръчала също и още един сериозен коректорски прочит на труда, 

особено с оглед на пунктуацията.  

Авторефератът следва структурата на дисертационния труд и представя 

адекватно основни моменти от съдържанието му. В заключението на 

автореферата са обозначени 29 тезисни положения, представляващи 

изводи и приноси. Те резюмират основни позиции в дисертацията, но би 

било желателно - не само поради формалните изисквания - да има ясна 

формулировка на приносите според самопреценката на автора.  

Посочени са две публикации по темата на дисертацията, които са под 

печат в сп. „Философски алтернативи“.  

 

В заключение, като имам предвид сериозното и задълбочено промисляне 

на избраната значима тема на дисертационния труд, убедено предлагам на 

уважаемите членове на Научното жури да гласуват „за“ присъждането на 

автора на този труд Илия Р. Тодоров на научната и образователна степен 

„доктор“ по философия. 

 



25. 04. 2016 г.                                    Изготвила становището: 

гр. София                                                                          (проф. д-р Ели 

Сярова)     


