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Предмет, цели,актуалност на изследването 

 

Философията на Хегел, в своята систематична всеобхватност, се разкрива като 

значим интелектуален ресурс, и като утвърдена основа, за развитие, както на конкретни 

концептуални перспективи, така дори и за по-окрупненото обособяване на цялостни 

самостоятелни философски направления. Решаващият за тази плодотворност на 

философското наследство, завещано от Хегел, момент, е в най-голяма степен 

диалектическият метод, като основаващ онтологичното, а от там и изобщо 

философското рефлектиране.  

 С настоящето изследване целим да открием възможностите пред един в по-

голяма степен последователен, систематичен и задълбочен прочит на проблема за 

понятието любов, през възприетата от философията на Хегел диалектическа теоретична 

перспектива и изследователска методология.  

Дали ще го открием формулиран като централен, в трудовете на определени 

автори, и дори обособени тематично около него теоретични направления, или само като 

частично отразен в отношение на, независимо развита от него, философска позиция, 

въпросът за любовта се разкрива пред изследването ни, като страдащ от липсата на 

поставяне, отговарящо на изключителната значимост, която същото ще се опита да му 

припише. Фокусирането на изследователската ни инициатива, върху проблема за 

любовта, се мотивира от неуспехът ни да го открием разкрит в пълнота, от една страна, 

в неговата абсолютна значимост, а от друга, като последователно защитен в същата, 

през всеобщо валидна системо-задаваща философска методология. 

По отношение на философията на Хегел, откриваме, че макар и отразен в своята 

значимост, проблемът с любовта остава по-скоро иплицитно, отколкото експлицитно 

поставен, като производен на общия принцип на тази философия, имаща за свой 

основен обект духа. Така в своите рефлексии Хегел разглежда имплицитно любовта 

като феномен, имащ обяснението си изводимо от процесът на духовното ставане 

изобщо, но не прояснява експлицитно, духовното ставане като проблематизирано 

(обусловено) през любовта. От друга страна, точно Хегеловата философия е припозната, 

в нашето изследване, като в най-голяма степен способна да предложи нужната 
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методологическата основа за издигането на проблема за любовта до проясняването на 

неговата абсолютна философска значимост.  Така поставено, изследването на 

понятието за любов, в съгласие с философията на Хегел, има своето двойно 

концептуално и методологично мотивиране.  

В светлината на така удържаната изследователска перспектива, любовта би 

следвало да се разкрие в своето автономно и конституиращо поставяне, без да бъде 

само условно, вторично релативизирана към определен кръг „по-значими” философски 

проблеми – обекти, предмети. Това което се цели в нашето изследване, е да се изведе 

любовта от само имплицитното й тематично поставяне в Хегеловата философия, до 

нейния експлицитно изразен примат изобщо по отношение на концептуалната 

йерархизация и субординация, като се основаваме именно на взаимствания от тази 

философска система  методологичен инструментариум. 

Така изследването ни има преимуществено за свой обектен фокус, оставеното от 

Хегел богато философско наследство, като се осъществява опит, от една страна да се 

открои в неговия собствен обем значимостта на изследваното понятие, а от друга се 

използва методологичният ресурс на тази философия за да се реализира изобщо едно 

теоретично възстановяване и преактуализиране на понятието любов в защита на 

постулираната му  значимост.  

Тази именно значимост се аргументира през решаващото диалектично 

съопределение на любовта и съзнанието. В плана на изследователската ни рефлексия 

съзнанието е поставено в перспективата на вече наличното му, в трудовете на Хегел, 

диалектично разглеждане, а именно в единството на движението му от само 

непосредствено сетивно съзнание, през самосъзнание, до разум.  

С това и проблемът за любовта, като необходимо обвързан диалектически със 

съзнанието, е придвижен последователно напред през съотнасянето на любовта с 

определените степени на диалектическо развитие на съзнанието.  

По този начин е направен опит да се проясни диалектическото единство на двете 

понятията, а именно, че всяка степен на развитие на съзнанието, може да се мисли само 

през определена степен на развитие на любовното отношение, и обратно, че всяка 

степен на любовното ставане е основана с необходимост върху определен етап от 

ставането на съзнанието. Защитава се становището, че всякакво разминаване е 
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принципно невъзможно, доколкото всяка определена степен на развитие на съзнанието 

по необходимост се мисли с характерното, ответстващото на нея, отношение (с друго 

съзнание) в любов, и че също така е невъзможно да открием определена степен на 

развитие на понятието любов, без необходимото съответствие с определена степен на 

диалектическо израстване на съзнанието.  

Трите форми на развитие на понятието любов, поставени в съответствие с тези 

на  съзнанието, са непосредствено сексуалното полово желание и чувственият афект, 

отговарящи на степента на единичното сетивното съзнание, влюбеността, разкриваща 

се в същностното обособяване на самосъзнанието, и действителната любов, 

осъществяваща се в едно с общото на разума.  

Така тристепенното диалектично развитие от битието като налично биващото, 

в битието като същност до идеята или единството на битие и понятие, по друг начин 

положено в движението от битие в себе си (единично), до битие за себе си (особено) 

към битие в себе си за себе си (общо), отговаря както на ставането на съзнанието от 

сетивно, към самосъзнаие до разум, така и на развитието на любовта от само сетивно 

влечение, през влюбеност до пълнотата и завършеност на  действителната любов.  

Паралелът който ще се разкрие пред нас, не се поставя като само любопитен или 

поучителен, а се мисли като абсолютно онтологически структороопределящ. През 

аргументирана връзка на понятието съзнание (самосъзнание, разум) с необходимото 

отношение съзнание – съзнание се открива, че като не само етически, но и 

метафизически (онтологически) еталонно, за това отношение определение, любовта 

стои, като абсолютно условие за мисленето на съзнанието изобщо, и обратно, само през 

разбирането понятието за съзнанието (самосъзнание, разум), любовта може да има 

своето адекватно (необходимо) философско рефлектиране.   

Именно тук се разкрива конкретната цел и задача на нашето изследване. Да 

постанови онтологическата значимост на любовта, разпозната като онова съотнасяне 

на съзнанието, като съзнание към неговият обект, мислещ се с необходимост като друго 

съзнание, в което именно е възможно изобщо пробуждането и осъществяването на 

съзнателния, като самосъзнателен, разумен  живот.  

Така любовта се мисли не като въпрос на избор (екзистенциално етически) или 

спонтанно случване (чувствено настроение) на съзнанието, а изобщо като необходим 
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момент на, и от, неговото ставане. Паралелно с това се обосновава, че и само 

съзнателната, като разумна любов, може да бъде мислена като  отговарящата на 

понятието за любов. 

 

Кратко изложение на съдържанието на дисертационния труд 

 

За да се разкрие най-ясно диалектическото движение, в съпоставеното развитие 

на съзнанието и любовта, в изследването са разгледани три класически типа 

философски перспективи към природата на съзнанието: тези на емпирическата 

обективистка философия, тази на субективистки ориентирания трансцендентален 

идеализъм и тази на Хегеловия обективен идеализъм. В парадигмата на първия, 

съзнанието се осмисля през възприятие, респ. сетивност и е поставено като сетивното 

съзнание изобщо. Във втория се застъпва феноменологическата перспектива към 

съзнанието основано на субект-обектното отношение, при което съзнанието се 

обособява като самосъзнание. В третия възглед, съзнанието се придвижва по-напред от 

обособяването си като самосъзнание, до прозрението на единството на субект и обект 

снето в общия принцип на разумността. 

Така в структурно съдържателен план, изследването е разделено по глави, в 

които поетапно се разглежда; първо: емпирическото поставяне във фокус на 

непосредсвената сетивна природа на съзнанието, и съответно с това разбирането на 

любовта като вид афект; на второ място се отразява идеалистическата 

трансценденталистка гледна точка към същността на съзнанието като самосъзнание, и 

съответната с това рефлектираност на любовта като влюбеност; и в третия финален 

пункт на изследователското движение завършваме с разбирането на Хегел, и 

приемниците на философското му наследство, за понятието любов като съотносимо 

към съзнанието, имащо пълното реализиране на идеята си в разума. Като по този начин 

любовта ще се проблематизира по отношение на общото на разума изразено в неговото 

социално реализиране. 
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I. Първа глава: Изследването започва с разглеждането на разбирането за 

любовта, като каквото го намираме най-първо в непосредствената всекидневна 

интуиция на дорефлективното съзнание. 

Тук се разкрива възприемането на любовта преимуществено като чувство. Тя е 

разбирана като едно от многото чувства, влизащи в реда на цялостния екзистенциално 

– емоционален космос, и е по-скоро хоризонтално, отколкото вертикално подредена с 

останалите емоции, афекти или страсти, т.е лишена е от структурно предимствена 

позиция (субординация). Тази еманципирана самодостатъчност на феномена любов от 

съмосъзнателния живот като разумен, го ситуира в полето на сетивността 

(телесността) и проектираните от нейна страна емоционални феномени. 

В теоретичното си развитие това гледище съвсем естествено се отразява в 

прочитите на емпирическата философия. Доколкото любовта е директно иззета, чрез 

емпирично наблюдение от сферата на непосредственото й делнично случване, тя се 

озовава в изследователската перспектива, в едно с попадналите тук, чрез същото 

наблюдение, явления. Така тя е първо видяна като един от афектите, една от страстите, 

едно от чувствата. Основавайки се на възприятията и усещанията като източници, не 

само на познанието, но и на всяко съдържание и определеност в съзнанието изобщо, 

емпирическата философска позиция се заема да разпредели любовта в своята система 

от класификации.  

Отразяваме как тази система редуцира всички определения или явления на 

духовния или съзнателен живот до простите впечатления, непосредствено обвързани с 

основаващите ги, и определящи ги усещания и възприятия. В последствие този 

многообразен сбор от редуцирани явления се отвежда до две поляризирани, през 

сетивния принцип, групи на удоволствие и неудоволствие, а любовта се асоциира с 

реда на удоволствията.  

Най-общо тази позиция към любовта затвърждава същата като феномен на 

телесното случване и поставя като неин субект желаещото тяло. Всяко обвързване 

на любовта с чувството, от перспективата на непосредствено всекидневното 

дорефлективно гледище, до това на теоретичния емпиризъм, отелесностява любовта, 

обяснява я през особеността на телесната природа, а с това и изобщо през природата. 

Така стигаме и до крайните еволюционистични възгледи за феномена на любовта, като 
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напълно инстинктивно обусловен, и асоцииращ любовното случване с комплекса от 

възпроизводствени инстинктивно етологични практики в животинския – биологичен 

свят. 

Тук като следствия на този теоретично завършен възглед, но и на имплицитно 

съдържащите се в него непосредствено-всекидневни перспективи, се наемаме да 

изследваме като следствие от едно такова разбиране на любовта, като чувствено и 

телесно преживяване и същност, свързаността й с определени екзистенциално-

антропологични феномени, а именно сексуалното желание и ревността. Под 

сексуално желание имаме предвид нещо повече от половото инстинктивно влечение, 

като един прояснен фокус, върху точно определена, ясно дефинирана, образно 

удържана предметност, без с това да се развива рефлексията, към някакво идейно 

снемане, понятизиране на предмета и случването към него. Това положение най-общо е 

осветено през привеждането на разбирането на Хегел за степента на развитие на 

желаещото самосъзнание.  

Също така разглеждаме ревността като първа форма на реакция на усещането, 

ако не и още разбирането, че сексуалното желание като предметно, природно и телесно 

желание към природен и телесен предмет, всъщност отвежда към, стоящ насреща 

самоотнасящ се и самосъзнателен субект или субекти. Оживяването на субекта в обекта 

на желание, като предмет на желание, подбужда първото чувство на ревност, като 

своеобразно първо усещане на другата субектност в обекта, изобщо. С това ревността 

е  най-общо понятизирана като първото разбулване на другата субектност из 

предметната й обектност като желана; първото отличаване на другия субект 

из/сред предметността на обектния свят, а с това и първата среща на желаещата 

субектност с другата субектност като желаеща. 

В духа на това предметно поставяне на обекта на желаещата субектност,  

разглеждаме и природата на сексуалната извратеност, определяйки същата като 

своеобразно движение, обрат на духа, при който осъзнатата за субектния характер на 

своя обект, желаеща субектност, продължава да проектира към него предметен тип 

отношение. Извратеното самосъзнание е определено като извръщащото се от 

истината на субектната, самосъзнателна същност на сексуалния си обект. За да 

утвърди своето извръщане, като завръщане към предметния модус на отношение 
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към обекта си, това съзнание се вижда принудено да концентрира и артикулира 

цялостният обем на предметната си нагласа в един специфичен представителен елемент, 

който да канализира процеса по опосредяването на субектното, към предметно 

поставяне на сексуалния обект. В най-непосредствената си форма това е фетишът, 

като представляващ вещта в нейната другост на субекта изобщо. В най-абстрактната си 

форма този интенционален елемент е болката, като представляваща телесността 

изобщо. Тук се поставят полюсите на садизма и мазохизма като форми на 

конфликтното противопоставяне на обективиращата субектност, към обективиращата я 

субектност (Сартр).  

Накрая се опитваме да ситуираме проблема с хомосексуалната сексуална 

ориентация, както по отношение на изведените сходства с определението на 

извратеното самосъзнание, така и в общия план на любовта, като проект по 

постигането на истинното самосъзнание, чрез решаващото разпредметяване на 

насрещната субектност и изискваното от това снемане на сексуалния елемент 

на отношението. 

В края на тази първа част от изследоветлското ни изложение се обръщаме към 

критиката на Кант и Хегл на чувството и патологичната афекция като моменти от 

ставането на съзнанието. 

Във философията на Кант чувството се разбира като обвързващо с реда на 

емпиричните условия на опита, а с това и затварящо субекта в сферата на 

необходимостта и каузалността. Чувстващото като сетивно афицирано, 

патологично и външно предопределено към действие, съобразно един външен 

природен предмет, е осъдено от Кант като несвободното, разтвореното в причинно-

следствения ход на природната необходимост. Срещу последната е поставен 

принципът на свободата, като съхраняващ се в (и изобщо съдържателно 

представляващ) същността на разумността. Интелигибленото е обособено като сфера на 

свободното и автономно случване, докато сетивното е сферата на несвободното и 

хетерономно проявление на човешката природа, именно като природа, но не и като 

разумна – свободна същност. Чувството влече несвобода, хетерономност, в него 

личността не може да постигне своето свободно самоопределение. Така чувството 
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е разобличено като изобщо обезличаващото, удържащо разликата, която не е разлика, 

която е само външно вложена и незначителна.  

Това положение е допълнено с критиката към чувството проектирана от 

философията на Хегел.  

В перспективата на неговата философия на духа, чувството се отнася към 

желаещото самосъзнание, което стои в основата на издигащото се към общото и духа 

самосъзнание. Желаещото самосъзнание е още само чувстващото такова. То е 

определено като увереността в самото себе си по отношение на един противостоящ 

самостоятелен, външен и независим предмет, същият зарежда противоречие в 

желаещото самосъзнание, което то може да снеме само като продължи 

себеутвърждаващата си увереност в другото си, като го разпадне в себе си, консумира 

или изобщо унищожи. Така чувственото или желаещо отнасяне им за своя цел 

гибелта на предмета си. Очевидно тук това стои в противоречие дори с обичайното 

дорефлективно схващане за любовта. Освен това чувственото, желаещо самосъзнание 

още не е истинно самосъзнание, то държи себе си на страната на самостоятелната 

единичност и едностранчивост, като не е в състояние да постигне предмета си като свой 

духовен резултат, да има себе си като общото на духа, и е затворено в безкрайния 

процес на едно постоянно удовлетворяващо се, и веднага възбуждащото се отново, 

желание, да надживее недостатъчността си у предмета си. Чувстващото 

самосъзнание е случайното, още външно на себе си такова, което индивидуализира 

възгледа си до срастването му с телесната особеност, своеобразност. Същата е 

хранител на природния принцип. С това чувстващото, или желаещо самосъзнание, е все 

още в сферата на природния дух, една природна душа, която е предмет на изследване 

от страна на антропологията, като дял на науките за духа, занимаваща се тази първа 

фаза от прогресивното развитие на духа към неговата самоосъзната форма. Духът ще се 

издигне до самосъзнание, едва когато в определението си на индивидуално съзнание, 

започне да рефлектира в другото си, едно еднакво на него, когато прозре и признае в 

обекта си едно друго самосъзнание, както и става във феноменологичната теоретична 

перспектива поставена за изследване във втората част на нашето изследване. 
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II. Втора глава: Романтичният идеал e изведен като своеобразна форма на 

идеала на трансценденталния идеализъм за самоопределящият се от себе си Аз.  

  На този етап от развитието на идеята, се осъществява движението по 

разпредметяване, излизане от сферата на природното отношение – тялото,  или 

издигането от желаещото самосъзнание към признаващото самосъзнание. По този 

начин определението, което Хегел дава на признаващото самосъзнание е приложимо 

за описването на влюбеното самосъзнание. Това е самосъзнанието признаващо 

ставането си от и към друго самосъзнание. Признаващото самосъзнание, а така и 

влюбеното, ръководено от романтичния идеал самосъзнание, се поставя като 

освобождаващо от предметното определение обективиращо субективиране. То е 

изобщо идеализиращото самосъзнание, или това което се продължава в обекта си, има 

го като поставен в себе си и от себе си. Така то обективирайки се субективира, 

идеализирайки се самоидеализира. 

В перспективата на идеализиращото влюбено – признаващо самосъзнание 

външният, природен момент на определението е поставен в неговото противоречие. 

Така съобразно романтичния идеал, това самосъзнание застава като антагонизиращо 

телесната ограниченост и баналността на делничното екзистиране. Като определени 

форми, на тази му отрицаваща позиция, се разкриват смъртта, като   съхраняваща, и 

нощта, като експонираща, неговата обособеност в отрицателност. За представителна в 

идеализацията форма на същата е издигната саможертвата. Съобразно тези 

положения се обяснява и характерното тривиално разбиране на романтичното, като 

каквото започва да се мисли просто всичко, което само се поставя негативно на, 

трансцендира абстрактно,  модусите на делничното. 

Влюбеното самосъзнание сe поставя  само като обект на собственото си 

отношение. То е самоизработване, самоопределение към обект, само инспирирано, но 

не и поставено в зависимостта на взаимоопределението с него. Така в перспективата на 

чистото съзерцание то е освобождаване от конкретните определености, на 

поставената като обект, друга субектност, а с това и от необходимостта за 

ответност на отношението й. За него взаимността и реципрочността на 

отношението не са от значение. Така то, като обект на своята собствена субективна – 

влюбена активност, е всъщност самовлюбено самосъзнание. Тук действителното, 
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реализирано в практиката случване е надделяно от идеалното, съзерцателно, 

самообособено преживяване на влюбената субективност. Но така и, както Хегел 

правилно отбелязва, тук от значение остава само „собствената индивидуалност, която 

иска да получи чувството обратно, отразено от една друга индивидуалност”. Това 

прозира особено ясно по отношение на субективния избор на субект, който да е обект 

на отношението. Тук изборът се утвърждава само като своенравие и твърдоглавие на 

партикуларността. 

При разглеждането на субект – обектното отношение в смисъла на 

трансценденталната философия, чрез поставянето на субективната страна като активна, 

а с това и определяща изобщо, се разкрива диалектичното развитите на външната на 

субекта реалност от само привидно по-определеното и конкретно, но оставащо 

всъщност също така абстрактно и празно разбиране за материята, тялото, вещта, до 

идеята за диалектичната опозиция на „не-аза”. С това и собственото активно 

определение на субектността се утвърждава като източник на определението на 

обекта изобщо. Обектът на самосъзнанието вече не е само едно външно тяло – вещ, 

издигнат е от чисто предметното си външно материално поставяне. Така и постулираме 

решаващата диференциация обект – предмет, през която се прави разликата между 

предметно отнасящото се сетивно съзнание – желаещо самосъзнание, и обектно 

отнасящо се идеално съзнание – признаващо самосъзнание. В перспективата на нашето 

изследване последното е разбирано като влюбеното самосъзнание изобщо, с което и се 

разкрива, определящият за него тип отношение на раз-предметяващо обективиране 

и идеализиращо самоидеализиране. 

В обобщение се позоваваме на критиката отправена от Хегел към само 

феноменологичното поставяне на философията на духа от трансцеденталната 

концептуална перспектива, нещо особено ясно изразено в нейното реновиране 

(реинтродуциране) във философиите на Хусерл, Хайдегер и Сартр. Феноменологията 

остава диалектически ограничена в разбирането си за ставането на самосъзнанието като 

изводимо от поставеното като противостоене, същностно определящо корелиране, 

релативизиране на отдиференцирани субект и обект „аз” и „не-аз”. Така за нея духът 

остава само на степента си на развитие като самосъзнание. Битието се разбира през 

самосъзнанието. Перспективите пред човешкото ставане и общуване също.  Така за 
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феноменологичната гледна точка, любовта може да бъде мислена само като 

влюбеност. 

Като по-определено, ексцплицитно поставяне на проблема за любовта, в 

концептуалното поле на философската традиция на трансцеденталния идеализъм, 

развит като трансцендентална феноменология – екзистенциална аналитика и т.н., 

отразяваме възгледа на Сартр за любовта, изцяло промислен в духа на разгледаното 

феноменологично субект-обектното отношение, като конституиращо реалността на 

самосъзнанието.  

Така в съгласие с понятийния апарат на Хегел, Сартр определя субект–

обектното отношение като отношение на битието за себе си към битието в себе си, 

същността към налично биващото, „Азът” към предмета, а характерът на това 

отношение, през което се активира, става самосъзнанието, е определен като абсолютно 

отрицание – неантизация. Самосъзнанието или ставащото в своето отрицание битие за 

себе си, неантизира обекта си – битието в себе си, стоящо изобщо като не-битието му, 

другото му  в модусите на предметното (телесно, веществено, материално) битие. 

Затворено обаче така само в същността си самосъзнанието не може да достигне 

до понятието си. През неговата само отрицателна отнесеност, другото на него 

самосъзнание, може да бъде само обективно поставено, подредено сред другите 

предмети в света, непроницаемо, имащо като несподелим своя вътрешен субективен 

живот. Само на принципа на аналогията със себе си (интерсубективност), 

самосъзнанието може да разкрие другото самосъзнание като едно субективно 

обективиращо насреща такова. Но така то е онова, което винаги обективира, т.е поставя 

в несвойствеността на битието в себе си самосъзнанието. Субект – субектното 

отношение като осъществимо само във формата, перспективата (правилата) на 

субект – обектното такова, е заредено с неразрешим конфликт и напрежение. С 

това и в най-представителната си форма като самосъзнателно отношение, влюбеността, 

то е проявено като нестихваща борба за субективно надмощие. За Сартр, любовта е 

само форма на идеалния проект за обединение на битието за себе си с битието в себе си 

в едно битие в себе си за себе си, а той е по необходимост неосъществим, над него 

тегне онтологическата забрана на феноменологичната онтология. Доколкото стои зад 

феноменологичната си перспектива този възглед не може да позволи на 

самосъзнанието да излезе от същността, т.е от влюбеността и да навлезе в 
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понятието си и любовта. Единствено действителното тук е ставащото в отношение 

на отрицание, битието за себе си, същността, самосъзнанието, влюбеността. 

Понятието е разбирано само като идея, идеална цел, спекулативното единство е 

иманентно неосъществимо. В полето на иманентното битие работи само 

феноменологичното като принцип. Така и в опита се постулират като възможни 

само самосъзнанието и само влюбеността. С това, за Сартр, любовта остава само 

„едно противоречиво усилие за преодоляване на фактическото отрицание, запазващо 

същевременно вътрешното отрицание.” Според него, доколкото става изобщо от него, 

самосъзнанието не може да излезе никога от отрицателното си отнасяне към обекта си 

като другото на себе си, от което е себе си. Така всички опити в непосредственото 

екзистенциално битие да се преодолеят формите на фактическото, реално 

противостоене, могат да се увенчаят само с привиден, но никога истински успех. Тезата, 

която застъпваме в нашето изследване  твърди точно обратното, че любовта е именно 

движение по снемането на вътрешното спекулативно диалектическо 

противоречие, в съхраняването му като форма на осъществяване (полово – 

социално взаимодействие) в и без друго ненарушимото външно природно такова. 

Отричайки така своята онтологична изолация съзнанието може да постави себе си в 

едно субектно единство, одействителностено в обектна диференциация, през 

което и да снеме истински последната, и да постави условията за свободното си 

неограничено движение в своята фактична другост. Това е да се приеме единството с 

другата субектност като оправдано и възможно именно през нейната другост. 

Както само феноменологически поставеното самосъзнание, така и по-

определено влюбеното самосъзнание, отговарящо на етапа на развитие на 

признаващото самосъзнание, трябва да остане само преходна форма. Самосъзнанието 

следва да се развие в разум, признаващото самосъзнание трябва да стане общо 

самосъзнание,  а с това и влюбеността да прерасне в действителна любов. 

Абсолютизиращата корелация  (релативизация) на феноменологичната 

перспектива трябва да се развие по-напред от философията на духа до идеята за 

абсолютното единство. Необходимо е снемането, синтезирането, обединяването в 

единство на двете страни на отношението, и това единство е действителното единство 

на духа. Такъв е проектът пред развилото се от признаващото, общо самосъзнание. От 

нравственост към морал, от абсолютизиране на субективния принцип в 
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партикуларността, до абсолютизирането му в общото, от отношение на идеализираща 

влюбеност до отношение на действителна любов. 

Така в изследването ни за пореден път се утвърждава поставената още с 

началото му, структура на понятийна съпоставеност, в плана диалектическото 

движение на понятието, както е взаимствано то от Хегел. А именно паралелното 

постъпателно диалектическо възхождане, от една страна, на съзнанието в самосъзнание 

и последващото го развитие в разум, а от друга, движението от предметно, природно 

влечение към влюбеност и завършеност в действителната любов. Най-общо поставено 

това е изобщо диалектическото развитие от налично биващо (в себе си, единично, 

утвърждаване), през същност (за себе си, особено, отрицание), към идеята (в себе си за 

себе си, общо, отрицание на отрицанието) като единство на понятие и действителност. 

Средният термин – битието за себе си е същността, така самосъзнанието е 

същността на духа, а влюбеността, като негова изява, е същността на любовта. 

С това и понятието е следващата (последна, завършваща движението) степен на 

развитие, на самосъзнанието в разум и на влюбеността в любов (особеното в общо), в 

движение започнато с утвърждаване, през отрицание и завършило с отрицание на 

отрицанието като абсолютно утвърждаване и своеобразно, вече опосредствано, 

одухотворено възстановяване на непосредствения момент. 

Признаващото – влюбеното самосъзнание е определено като чисто 

идеализиращото идеално самосъзнание. Неговата развитост към обособеност се 

предпоставя от отрицанието му на непосредствено-природния елемент 

(непосредствено налично биващото – в себе си битие), на с това и само външното 

определение. Идеализирайки отвъд него, самоопределящото се така, влюбено 

самосъзнание, се обръща към самото себе си като идално – идеализирано. Така 

идеализиращото влюбено самосъзнание се поставя като самоидеализиращото се 

самовлюбено самосъзнание. В романтичния идеал, надрастването, преодоляването на 

природния – предметен момент на отношението се разкрива в двете си форми: по 

отношение на субекта на обективация и по отношение на обективирания субект. 

Последният рефлектираме като проявен в няколко характерни форми, в лицето на бога, 

патриотичния (социален) идеал, родителската (майчина) любов. 
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И трите вида любовна отнесеност са сведени до определението на отношението 

на влюбеното самосъзнание. Характерното за тях е, че се осъществяват като отношения 

върху момента на идеализацията – техният адресат е обективиран идеално. 

В любовта към бога като един безкраен, трансцендентен субект, 

самосъзнателната субектност  си дава за свой обект субект, абсолютно свободен от 

всяка предметна външна определеност – обект, който няма нищо външно на себе си, в 

качеството си на безкрайността като субект или безкрайната субективност. Бог е не 

само абсолютната обектна идеализация на самосъзнанието като влюбено самосъзнание, 

но той е идеалният обект поставен като абсолютен субект. С това се разкрива 

необходимото тъждество на влюбеното с обожествяващото самосъзнание. В своето 

отношение към обекта си, влюбеното самосъзнание извършва именно 

обожествяване (обожание), издигане на същия, като обективирана субектност, 

над (свръх) всяка зависимост, обремененост (ограниченост) от крайното, 

непосредствено природно битие. Влюбеността като обожание и обожанието като 

влюбеност извеждат обекта си и отвъд всяка зависимост от себе си. Те го освобождават 

от условията на всяка определеност, дори от определеността на взаимност 

(реципрочност) на отношението. 

Проявлението на любовта, като любов към родината или по-абстрактното й 

поставяне като любов към справедливата кауза, се обяснява по същия начин като 

обожаващата влюбеност. Абстрактният принцип на субективността се обожествява 

(идеализира) във формата му на представата за социалната историческа общност или 

представата за социалната справедливост. Обектът на влюбеното самосъзнание е 

националната субективност или по-абстрактно социалната субективност изобщо. 

Тук идеализираната общност на националната субективност може прогресивно да се 

стеснява, редуцира до определени микро-общности като партии, гилдии, клубове, чети 

и т.н. С това може да се обяснят и определени форми на проява на приятелската любов, 

като своеобразен модус на микро-мащабиране на социалната група, представляваща 

идеала за социалната субективност (всеотдайността и себеотвержеността тук е повече 

към приятелството като принцип, отколкото към конкретното приятелско лице). В тези 

форми самосъзнанието най-общо е ставащо в отношение на идеализация на 

абсолютната субектност като общата субектност на иманентната общност – 

социалност. 
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  При родителската (майчина) любов обективираната субектност има 

освобождението си от непосредствено-предметния момент още само в потенция. 

Отнасящото се към нея самосъзнание трябва да трансцендира в един настоящ момент, 

нейната предметна несамосъзнателна определеност, с оглед на едно бъдеще. То не 

може да се обърне своевременно към една, стояща насреща самосъзнателна субектност, 

доколкото последната у невръстното човешко същество е поставена само потенциално, 

като посока и проект на развитие. Детската субективност е още само съзнателна – на 

страната на увереното в себе си сетивно съзнание (желаещо самосъзнание). „Детето 

още е в плен на природността, има само природни влечения, то все още е духовен човек 

не в действителност, а във възможност или според понятието.“(Хегел) Пред това 

невръстно съзнание по-скоро предстои задачата на „въплъщаването”, влизането в 

плът, обособяването в тяло, а не обратното. То е поставено в единство с едно 

израстващо, развиващо се  и всецяло изчерпващо първия съзнателен хоризонт  тяло. 

Така влюбеното самосъзнание на родителя, като форма на явеност на признаващото 

самосъзнание, признава само потенциалната самосъзнателност на детето, но в 

действителност признава с това собствената си самосъзнателност по отношение на 

принципа на самосъзнателната субективност изобщо. То най-вече признава, 

самоопределя себе си, поставя себе си, като обект на определение и грижа, (грижа за 

себе си като грижещо се) като родителско самосъзнание или такова, което безусловно 

се посвещава на утвърждаването на потенциалната детска самосъзнателната субектност.  

Тук през иманентно поставеният аспект на грижата, идеализиращото влюбено 

самосъзнание (на родителят) намира първата истински твърда почва на отношението си 

в любов, като действително (практически) реализирано нравствено отношение. В 

родителската грижа нравственият момент е приземен от своето шеметно фантастично 

движение в чистата себеотвержена идеализация. Родителят не може вече да привиди 

реализация, на борбата си за идеално удържане на субективния си принцип, в 

абсолютното отрицание, в смъртта. Тук утвърждаването в действителност на 

отношението се възстановява. Така формата на родителска любов, все още е в 

определението на отношението на влюбеност, като стоящо отвъд условията на 

взаимност и действителна реципрочност с обекта си, но тук отношението има с 

необходимост момента на своето, не само отрицателно, а утвърдително иманентно 
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изражение, в актовете на грижата. По този начин, от изредените, майчината любов  се 

приближава най-много в изявата си до понятието за действителна истинска любов. 

  И обожаващото, и романтично влюбеното, и социално идеализиращото 

самосъзнание, а редом с тях и родителското, са най-общо форми на влюбеното 

самосъзнание. Това е самосъзнанието, което се субективира в разпредметяващото си 

обективиращо отношение към един друг субект. Но този друг субект стои само като 

посока, още само като абстрактен идеален обект, от която се оттласква връщащата се в 

себе си идеализираща се субектност. Влюбеното самосъзнание е самоидеализиращо се, 

самовлюбено съзнание. То използва прозрението си за субективната същност на обекта 

си за да се субективира към него. 

Така следвайки Хегел трябва да заключим, че влюбеността отразява 

същността на любовта, но още не и нейното понятие. Може да се каже, че 

самосъзнанието представлява същността на духа разкрита във влюбеността, но духа 

трябва да продължи развитието си напред от същността към понятието си като разум, а 

с това и да развие същността на любовта от влюбеността до истинското й понятие. 

III. Трета глава:  Разглеждаме именно условията и характера на това 

последващо развитие на партикуларното, идеализиращото влюбено самосъзнание до 

общото, обективно поставено, разумно осъзнаване в действителната любов.  

Така развиваме изследването до решаващата роля на диалектиката на пола, 

като иманентно стояща спекулативна основа на действителното ставане на 

любовта. Тук се аргументира и възстановяването на половия, сексуален елемент, като 

момент от опосредстваното разумно завръщане в непосредственото иманентно 

случване на романтичния любовен идеал. Повторно  се утвърждава непосредствено 

(иманентно) телесният момент, доколкото веднъж той беше утвърден от желаещото 

самосъзнание, за да бъде в последствие отречен от идеализиращото отнасяне на 

признаващото влюбено самосъзнание. Сега той отново е поставен, но като снет. Така се 

отрича, отнема неговата самостоятелност в едно със съхранението, запазването му. С 

това завръщане към утвърждаването и реалността на непосредственото битие, 

се защитава необходимата трифазност на диалектичното движение, всеки етап от което 

предпоставя следващия, и всеки следващ е с необходимост предпоставен от предишния. 

Аргументира се невъзможността за истинно случване на своеобразни скокове, 
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пропускания и затвърждаване в едностранчивости. Движението най-общо се разгръща  

от сетивно, през идеално (нравствено), до иманентно спекулативно – практически 

разумно, (морално). Или като движение, от единично поставяне, през обособяване, до 

развитето в общото на принципа, като действително възстановяващо единичното, вече 

като своя непосредствена снета действителност – практически ангажимент. Всичко в 

това движение, всеки негов момент и аспект, трябва да е проникнато от духа, 

разпознато в единство с него. Нищо не трябва да остава външно, или само отречено 

(едностранчиво). Така и сексуалното отношение – влечение и желание, трябва да 

бъде „вразумено”, снето, възстановено, актуализирано през разумността, духа, 

любовта, в едно също и с непосредствено делничното съществуване, като 

съществуване в практическа заедност. Битовата злободневна конфликтност и 

„баналност” трябва да бъде пронизана от същото това разумно разбиране на единството 

с Другия, и на двамата с практическата им действителност като техен резултат – 

резултат от усилията по това субектът сам да си даде обективната действителност като 

съответстваща на себе си, и същевременно сам да направи себе си ответен, адекватен 

на обективността, в смисъла на едно общо (познавателно) единство – на духа. 

Непосредствеността на първото сетивно отношение, отречено от идеализиращото 

(романтично-влюбено) самосъзнание, сега отново трябваше да бъде възстановена, но 

практически (етически), като действие в обема на разумния принцип. 

Съобразно зададената посока на проясняване на връзката любовно отношение – 

иманентна  действителност, се привежда разбирането на Фойербах за другото 

самосъзнание като едно задаващото се към „Аз-а”, винаги от полето на иманентната 

човешка общност – социалност, „Ти”. Доколкото самосъзнателният „Аз”, в своето 

действително, иманентно определение е най-вече човешко самосъзнание, то и 

ставането му в отношение с друго самосъзнание, трябва да е спрямо едно иманентно 

човешко, а не само чисто абстрактно самосъзнание. „Първият обект на човека е 

човекът.“(Фойербах) Непосредственото друго, действително човешко самосъзнание 

(дадено в сетивния опит), от което „Аз” става самосъзнание, е само това „Ти”, но още 

по-определено, като „Ти” дадено в пълнокръвността на половото определение, и 

следващото го отношение. За човека, Фойербах казва, че съществуването си той дължи 

на природата, а това че съществува като човек – на човека. „За създаването на човека, 

както на духовния, така също и на физическия човек, са необходими двама души”.Тази 
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двойка самосъзнания (човеци) поставена така извън празното от съдържание 

абстрахиране, може да бъде истински само двойката, обособяваща се в половото 

отношение, респ. в половата любов. 

Така в понятието за „Ти”, на Фойербах, се осъществи възстановяването на 

непосредствения природен, телесен, сетивен момент. „Аз”–„Ти” отношението се 

защитава като иманентното поставяне на спекулативното „аз”–„аз” отношение. 

Съдържайки абстрактната спекулативна значимост на „аз=аз”, отношението 

„Аз”-„Ти” поставя самосъзнанието, от което самосъзнанието става, като едно 

иманентно, обособено в сетивния опит и полово определено друго самосъзнание. 

Това „Ти” не стои вече в сферата на чистата, но с това и празна абстрактност на 

спекулативния принцип. То не следва в появата си трансценденталното 

самоопределение на самосъзнанието към себе си, като „аз=аз”,  а напротив изобщо го 

обуславя. 

През възстановяването на значимостта на половото отношение, корелирането на 

двете самосъзнателни субектности се издига над чисто идеалното си рефлективно, респ. 

саморефлективно поставяне, до момента на пълнокръвното си сетивно определено 

иманентно проявление. Тук вече, същото на мен, е реалното иманентно определено 

друго на мен. Самосъзнанието не проектира идеално себе си като другото, в което се 

намира, а реално, опитно намира другото, с което е единосъщо. Принципът на 

половото отношение инициира пробуждането на рефлексията за момента на 

едоносъщност на рефлектиращо и рефлектирано. 

Завръщането към момента на половото отношение, като съществен за понятието 

любов, се изиска и мотивира, не само от нуждата любовното отношение да се изведе, от 

сферата на чисто абстрактното идеализиращо отнасяне, в което го въведе влюбеното 

самосъзнание, към иманентното действително определение и реализиране, но и от 

решаващото спекулативно – метафизично значение на половото отличие за 

конституирането на любовната идея 

Свойствено за „Азът” като разум е да встъпи в действителна съгласуваност с 

обективното си битие, установявайки единството си с него като иманентно, 

практически осъществимо. Така действителната любов, или първият, непосредствено 
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даден в опита, пример за постигането на единството на съзнанието с неговия обект, е 

изобщо необходимото условие за пробуждането, случването на разумността. 

Следвайки постулатът на Фойербах, че действителният човек е общественият 

човек, разкриваме ставането на самосъзнанието в отношението „Аз”-„Ти” като 

обусловено от действителното общуване на две самосъзнания, в действителните 

условия на едно общество на самосъзнанията – социалност. Така любовното общуване 

е изведено от само абстрактното си интимно обособяване, разкривайки своята 

социална детерминираност. Определеното човешко общество, определя характера на 

определеното общуване на „Аз” и „Ти”, а с това и определеното съдържание на 

любовното отношение. 

Следвайки и тук диалектичния тристепенен модел на разгръщане на идеята 

определяме понятието за човека, като основано на движението от единичен човек, през 

обособяването на неговата същност в любовта, и поставянето на развитото от тази 

обособеност общо на човека – общество изобщо. Така налично биващото на човека е 

индивидуалният човек, същността му е проявена в любовта, а идеята му – като 

единство на понятие и действителност, се утвърждава в обществото.  

Разглеждайки метафизичната значимост на половата любов и нейните социални 

импликации, естествено следва да поставим въпросът за отношението на свободата и 

любовта. Свободата, като мислена с необходимост в полето на 

взаимоотношението на самосъзнанията, е същностно свързана с проблема за 

любовта. Така се постулира, че тя може да се мисли единствено през любов, и обратно, 

любовта може да се мисли само през свобода. Свободата и любовта се случват в едно 

и също определение на съотнасяне на самосъзнанията. Това свободно съотнасяне 

има необходимо иманентен характер, доколкото е предпоставено от една друга, 

сетивно обособена индивидуална самосъзнателност – личност. Така в интерес на 

аргументацията на тези положение е приведено разбирането на  Шелинг за свободата, 

като имаща своето определение, а с това действителност, само през идеалното 

самоограничението на самосъзнателната субектност, по отношение на иманентното 

ограничение от страна на една друга субективност – самосъзнание. По този начин, за да 

е в смисъла на свободата, ограничението трябва да е същевременно външно, но не и 

природно. Така се съвместяват двата елемента: на свобода – определеност и 
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неограниченост – действителност, или се постига действителната неограниченост,  

определената с това,  иманентната не само интелигиблена, свобода. 

В съпоставяне с концептуалното отразяване на свободата от Шелинг, 

разглеждаме и разбирането й от Сартр, според който Другият е изобщо условието за 

определението на моята несвобода, освобождавайки се от което аз ставам свободен. В 

това разбиране свободата стои като отрицание, неантизация. Затова и първо трябва да 

се даде обектът, който да бъде отречен, неантизиран. Другият в своята субективна 

перспектива към нас (погледът му) ни прави обект – битие в себе си, което трябва да 

неантизираме. Дава ни се възможността да бъдем свободни, в следствие на това, че 

Другият сковава нашите възможности, поставяйки така обекта на неантизация, 

освобождение (препятствието за преодоляване). Другият стои като възможността за 

моята невъзможност, определението на моите възможности, от което определение те 

могат да се обективират, актуализират (кондензират от аморфността на 

абсолютната субективна възможност) като действителни свободни актове. 

Всичко друго на себе си, субективиращият „аз” поставя като обект на себе си, 

неантизирайки го като битие в себе си, в своето ставане битие за себе си. Само един 

друг „аз”, може да постави „аза” в положение на битие в себе си, обект, нещо което 

трябва да се неантизира. По отношение на всичко друго в непосредствено обективния 

свят, самосъзнанието е абсолютно свободно, в свободното волево движението в себе си 

по отношение на него, само едно друго самосъзнание може да постави ограничение на 

„аза” и така да актуализира, „кондензира” свободната му активност, като неантизация. 

В гледището на Сартр откриваме отношението с Другия, поставено като 

неразрешим  конфликт, постоянна борба с определението, което той ни дава. 

За да извърши действието си, по свободно обособяване в отрицателност, 

неантизация, субектът трябва да има една външно поставена на него субектност, която 

да обуславя (конституира) неговата обектност, отрицаването на която е необходимото 

условие изобщо за неговата субективна изява, като освобождаване, неантизиране на 

външно поставеното му обектно определение като битие в себе си. 

Така стигаме до заключението, че само във взаимодействието между разумните 

същества, посредством средата на обективния свят, може да се открие условието за 

свободата. 
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Самостоятелното самосъзнание не е в състояние да постави определението на 

предмета си по-другояче освен като празната абстракция на един „не-аз“ изобщо. За 

да изпълни с определено съдържание предмета на волевото си съзнателно отнасяне, то 

има нужда от конституиращата проекция към него от страна на една друга субектност, 

на един друг „Аз”.  

За да встъпи в отношение с природната, външна реалност, като човек, а не като 

своеобразен неразличим елемент от природната цялост – просто жив организъм, той 

трябва да има предварително своето основание в едно отношение със себе си като 

своето друго, с другият, който е същият като него  Така се излиза от сферата на 

непосредствено природната каузалност, необходимостта. Само опосредявайки се с 

едно друго самосъзнание „Азът” може да се осъществи като свободен, действайки 

в един свят изпълнен от дейността на неговото собствено определение, като 

самоопределение – човешки, социален свят. 

Обособилото се, пред изследователската ни перспектива, от признаващото 

самосъзнание общо самосъзнание, разкрива нуждата от взаимното преодоляване на 

своеобразността. А взаимността от своя страна е моментът имплициращ 

иманентност. 

Чисто абстрактният принцип на субективна освободеност, от субективната 

ограниченост на своеобразното единично самосъзнание, трябва да се развие до 

обективен принцип. Той трябва да се постави в непосредствената действителност, да 

придобие иманентното си, не само идеално определение и съдържание. Свободата на 

идеализиращото самосъзнание трябва да премине в действителността. Това се случва в 

отношението на действително идеално взаимодействие, сътрудничество между 

самосъзнанията. 

Влюбените самосъзнания се самообособяващи се самосъзнания. Срещата им е 

случайно, не необходимо условие за тяхното обособяване като влюбени, признаващи 

самосъзнания. Но в едно с това, тя е и необходимото условие, даващо възможността 

вече обособили се като признаващи самосъзнания, те да се изведат до етапа си на общи 

самосъзнания или самосъзнания в действителна любов, самосъзнания издигнати до 

общото на разума, като условие за своето действително, иманентно, социално 

съобщество. 
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Свободата, респ. любовта с необходимост стои като задача. Нейното 

извоюване от природната външност е резултат от постоянна борба. Тук двете 

самосъзнания са вложени в съучастие, взаимност в тази борба. 

Така затвореното в своята идеалност влюбено самосъзнание, устояващо 

борбата с външността в себе си (като отрицаващо), се разви до общото самосъзнание 

(разумът) в любов, което устоява себе си борейки се във външния свят. То поставя 

пред себе си като цел, да осъществи опитно, не само спекулативно, но и иманентно 

принципа си. 

Открихме още как самият разум, според Хегел, трябва да се има като резултат 

от любовното случване като пробуждане. Разумът, като поставянето на 

единството на субекта и обекта, се пробужда в любовта. Но и последната може да 

съществува, като действителна, само разумно, респ. само снемайки едностранчивостта 

на субективното определение, в едно с удържането на единството си с обективния свят. 

В съгласие с тезата на нашето изследване тук любовта се припознава като едно с 

разума или осъзнатостта изобщо. 

Откривайки единството на любовта с разума ревизираме отново проблема със 

свободата на самосъзнанието – като свободно именно в продължаването си в 

своето друго като в себе си, имайки така в едно определеността, от която става 

действителност, и неограничеността, от която се мисли като свободно. Това 

свободно осъществяване на самосъзнателният „Аз” се ситуира с необходимост в плана 

на иманентната проявеност на действителното любовно отношение. Свободната 

субектност, на осъзнатото в любов съзнание, има в емпиричното си поставяне 

прецедента на една външна на него сетивна обектност (реалност), която не се проявава 

(държи) като външна.  

За да се издигне на следващата степен, за да развие чисто абстрактния, 

обременен още от софистични заплитания само диалектичен момент, в завършен 

иманентно спекулативен такъв, съзнанието трябва да освободи единството, от само 

рефлективното му корелационно поставяне, и да го разбере като деен, практичен 

принцип на собствената си духовна изява.  

Етическото снемане на този практически принцип проследяваме, в движението 

започнало от безнравствено желаещото отнасяне на самосъзнанието, до признаващото 
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нравствения принцип самосъзнание, стигащо накаря до моралното разумно общо 

самосъзнание. Тук вече само абстрактната същност (обособена в отрицателност)  на 

нравственото прозрение (на признаващото влюбеното самосъзнание), се привежда 

отново в съгласие с единичната индивидуална определеност на съзнанието, като 

рефлектирана в общото си съдържание екзистенциална максима за въвеждането на 

идеално общото в реално единичното, иманентно, конкретно преживяване. С това се 

удържа  връзката на общото нравствено поставяне с индивидуалната самосъзнателна 

рефлексия по отношение на конкретни практически казуси. В този смисъл любовта 

може да е само морална, а моралността само почиваща на любовта като принцип. 

Иманентно реалното основаване на моралността и социалността в любовта, се разкрива 

експлицитно в действителността на семейството, стоящо като среден термин между 

любовта на двама души и абстрактната целокупност на общността. 

Така стигаме до по-задълбоченото поставяне на връзката любов – социалност 

или обвързването на индивидуалното – единично  любовно отношение, със социалното 

– общо поставяне на човешкото съществуване. Така позовавйки се на Ерих Фром 

разпознаваме в усвоилият изкуството да обичаш, самосъзнателен субект, който не 

може да ограничи обичта си само към един определен обект – човек. Откривайки 

общото като истина на любовта, обичащият обича в цялост битието, обича 

човека в другия, в себе си, човека изобщо. 

Любовта може да се има само като цялостно отношение, разбиране, 

осъзнаване, случване на човека. Снетата другост на другия в конкретното любовно 

отношение, ако е истинна, води до вяра във възможността за снемане (познавателно, 

етично) на другостта изобщо. Така тази другост се снема, както по отношение на 

другите хора, така и по отношение на предметната другост изобщо, другостта на света. 

В този смисъл любовта между двама, според Фром, има за своя метафизична 

(онтологическа) и етическа основа братската обич, обичта към ближния. Характерно 

за нея е отсъствието на всякаква изключителност, всяка ограниченост. Ако мога да 

обичам един, трябва да мога, но и действително, да обичам всички. Еротичната любов 

е изключителна, а не универсална. Така тя все още остава в сферата на чувственото 

отнасяне, удържащо и неснемащо противостоенето вътрешно – външно, аз – другото. 
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Съгласяваме се с Фром, че истинското разбиране на любовта, е разбирането 

й като усилие, като труд. Тя може да определи и удържи съществуването си само 

като труд – през дисциплина, съсредоточеност, търпение, изключителна 

заинтересованост и активност. Оттук естествено следва и разобличаването на 

представата, че любовта е лесна, а наистина трудно е да се намери обекта на любовта, 

положение префокусиращо вниманието към значението на обекта, а не това на 

действието. Така като трудност се има единствено да срещнеш обекта на любовното 

отношение, доколкото стои като въпрос на щастлив случай (съдба) или правилна 

селекция (прогнозиран залог), а при успех в реализирането им любовта е най-лесното, 

което следва. Тук при евентуален проблем, в любовното отношение, естествено се 

отсъжда, че просто обектът не е избран (срещнат) правилно (благоприятно). Изцяло на 

него се отдава несполучливостта на любовното случване, или трудностите които го 

съпътстват. 

Следвайки това определение на любовта през обекта й, отново попадаме на 

момента на своеобразното чувствено определение. Но тук, като извод от 

изследването ни, може да постулираме, че любовта трябва да подчини чувството 

(чувствата), а не да му се (да им се) подчинява. Разкрихме, че всичко добро в 

чувството е основано на любовта, а всичко лошо в любовта на чувствата. Любовта 

трябва да се противопостави на афекта. Истинската любов е разумната; тази 

която снема конкретното съдържание на своята определеност под общото. За да 

се постигане и удържи общото се изисква постоянно усилие, устояване в принципа на 

разума и общото, респ. морала, под постоянното напрежение на фоновия 

антагонизиращ принцип на природното, дезинтегриращо, партикуларизиращо 

съществуване. 

Любовта не може да се търси в плана на непосредственото спонтанно 

преживяване, а има своята истина само в разумното опосредяване на 

съзнателната субектност, поставяща между себе си и себе си към другото 

съзнание принципа на разумността. Поставяне, което се разгръща в практически 

организиран екзистенциален проект, процесуално движещ се в реалиите на 

иманентното социално случване, в модуса на труда. 
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 Така стигаме до осмислянето на любовта като труд, а с това и на отношението 

труд – социалност като поставено в светлината на любовта. 

Дотук аргументирахме положението, че самосъзнанието в любов трябва да се 

„потруди” за действителността на своето любовно ставане. От него се изискват усилие 

и напрежение на волята да удържи конкретното си преживяване в сферата на общото. 

Но любовта се открива, като свързана с труда, не само през усилието. Обвързаността 

на любовта и труда се разглежда и в перспективата на по-дълбоко 

спекулативното поставяне на тяхната вътрешна метафизична единосъщност. 

Както трудът е възможен само като общ – взаимен труд, така и любовното 

отношение е осъществимо само във взаимност, осъществяване на реална общност. Тук 

използваме определението, дадено от Хегел на труда, като момент, в който индивидът 

намира „цялото, което става негово произведение, за което той се жертва и тъкмо 

чрез това получава обратно от него самия себе си“, като аналогично с определението 

на любовта като продуктивно влагане в целостта на любовната общност с другия, от 

която самосъзнанието получава обратно самото себе си, вече завършено и в цялост. 

Трудът и съответно любовта, е формата на отчуждаване от себе си към друго, 

отчуждаващо от себе си за нас съзнание, с което се основава общността на 

дейността като самосъзнателна. Тази необходима форма на разумна взаимност и 

единство в общото ставане на труда, го отличава от непосредствено-жизнения 

процес, който е само чисто усилие, дейност по правенето на външното вътрешно, на 

другото свое – асимилиране, хранене. Паралелно с това може и да отличим любовта 

като определена през понятието труд, от  любовта поставена само като очакване, 

предметно отношение на консумиране, или бленуване, фантазиране, левитиращо 

свободно над непосредствено практическите грижи около удържането на общото като 

принцип на екзистенцията. 

С това изследването ни се изправя пред въпросът дали трудът е истината, 

субстанцията на любовта, или обратно любовта е субстанцията на труда. Марксистката 

перспектива застъпва първото гледище, доколкото трудът е мислен като резултат от 

необходимостта на непосредственото природно живеене, в плана на неговото 

естествено еволюционно развитие. Така трудът предшества и обуславя любовта, нещо 

което Енгелс експлицитно формулира в твърдението си, че любовта, като каквато я 
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познаваме, т.е романтичната представа за любовта между двама души, е единствено 

възможна в условията на определени обществени отношения, съответно отговарящи на 

определена степен на развитие на производствените сили, респ. на труда. В 

определящата социална действителност, трябва да се търсят предпоставките на 

възможността за прозиране на равнопоставеността на отделените на полов принцип 

съзнания (социални индивиди). Започналото веднъж, през биологичната – полова 

определеност, разделение на труда е довело до съответното развитие на определени 

догматични идеологически положения, субординиращи, интрониращи или декласиращи 

съзнанията на полов принцип. Едва при определени социални условия, каквито се 

намират например в живота на пролетарската класа, нереализираща труда си в 

кумулиране на собственост, и с това поставяща наравно половете, както в трудовите им 

практики, така и по отношение на собствеността, може да се реализира истински 

пробив в традиционната представа за любовта, като форма на полово надмощие, 

експлоатация и идеологически патернализъм. Отразяваме още, как според Енгелс, само 

в следствие на последвалата практическа, иманентна сближеност и изравненост, 

се основава и развитието до разкриване на същностната, субстанциална 

сближеност и единосъщност на съзнанията. Иманентно равните в труда, а оттам и в 

социалното битие, получават  възможността – емпиричните условия, да рефлектират и 

своето спекулативно равенство като съзнателни субекти в идеалното отношение на 

любов. Така социо-икономическото равенство пердпоставя  е и необходимо условие за 

осъзнаването на субстанциалната единосъщност на съзнанията, разпределени и 

поляризирани природно, в двата пола. Така се заключава, че за съществуването на 

истинната любов, като нещо повече от уникално личностно постижение, за 

превръщането й във всеобщ, общовалиден деен принцип, е необходимо 

съответното развитие на социалната действителност. 

Паралелно с това отразяваме и противостоящия възглед, а именно, че само върху 

любовта като принцип се конституира социалната действителност (респ. отношенията 

на труд), като отговаряща на понятието. Тук е издигната братската обич, любовта към 

ближния като конститутивен момент, не само на частното случване в любов , но и на 

социалното случване изобщо. 

В тази концептуална перспектива с необходимост се мисли гаранцията на 

божественото съзнание, (разум, субектност)  за априорното влагане, и наставлявано 
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удържане на любовния принцип като принцип на социалното, между човешко 

отношение.  Марксистката критика тук атакува именно априорния момента на 

определението, доколкото се аргументира, че този принцип, макар и имащ за свой чист 

източник божествената мисъл и действие, винаги идва като проводен от, и в, 

определена социална среда. Текстът на божественото откровение и интерпретиращите 

го религиозни авторитети са винаги вписани в определена социална среда, а с това и 

съобразени с условията й, т.е те са обосновани, и предхождани от нея. 

При все тази критика, установяваме, че значимият патос на този възглед, 

зареждащ трудовете на Киркегор и Фром, е всъщност към проясняване на решаващата 

диференциация, с оглед на поставянето на истинската любов, между изключителната 

романтична любов и любовта към ближния, към човека изобщо. 

Така християнската любов към ближният, разбрана необходимо, като 

етичен дълг, се противопоставя на поетичната романтична любов и нейният 

произволен, случаен характер, основаването и на външното условие като щастлив 

случай, добра съдба. Според Киркегор като етична, като истинна, любовта може да се 

има само в общността на духовното ставане на християнството, а предпочитанието, 

изключителността на един единствен обект на любовта, като както са поставени нещата 

в романтичния идеал за любовта, е само преутвърждаване на индивидуалното 

своеобразие на характера, или  проява изобщо на самолюбието. Тук обожаващата 

субективност, обожавайки обекта си в независимост от, заобикаляне на, истинския 

обект на обожание – Бога, може да обожава само собственото си обожание или себе си 

като обожаваща. Така тази любов се критикува с това като неистинна, защото оставя 

влюбения затворен в собственото му своеобразно определение, доколкото, 

изключващата другите (ближния) любов е винаги само любов към себе си, обожание на 

собствения субективен принцип. 

Киркегор изтъква, че дотолкова, доколкото е отражение на любовта към бога, 

любовта към ближния е безусловна и абсолютна (истинна), тя не се мотивира от 

конкретните (качествени) определености на предмета си, а сама конституира 

надпредметно – идеално предмета си. Така тази любов стои над афекта и чувствеността, 

тя е поставена в сферата на дълга и истинския морал. Съгласявайки се с това разбиране, 

Фром посочва парадоксалния момент, че така отстъпващите от истинната любов „дори 
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мислят, че ограничаването на обичта само до „любимия човек" доказва колко силно е 

това чувство”, докато с това само показват, че са останали само на страната на 

чувството, а с това и на непосредствената си единичност като ограничаваща, и 

отлъчваща ги от общото, в което именно може само да се постави любовта като истина 

и понятие. И тук любовта е привидяна в общото, а общото на любовта може да 

постави като свой обект само общото на човека, но и на битието, изобщо. 

С това се заключава, че само способният на братска обич, любов към ближния е 

и усвоилият в цялост изкуството да обича, и оттук и само той е способен да встъпи  в 

действително, подведено под общото на любовта, интимно полово любовно отношение. 

Фром поставя истината на частната любовна изява, единствено като производна на 

общата способност да се обича. 

Отбелязваме също, че макар и да споделя сходен с възгледа на Киркегор, Фром 

прави опит да обедини двете разглеждани разбирания за взаимоопределението 

социалност – любов, като изтъква теоретическите и практическите достойнства на 

Марксисткото разбиране, а именно, че доколкото светогледната нагласа на индивида е 

обоснована от социалната среда, може да се очаква и, че един най-общ и възвишен 

светоглед, припознаващ като висша ценност любовта към ближния, трябва да е основан 

на определени конкретните социални условия. 

Въпросът тук, както беше разгледан вече по-горе, се състои в това, дали любовта, 

и по-конкретно любовта към ближния, стои в основата на общественото битие, или 

обратното, само една развито такова битие, като социална организация на индивидите, 

може да вложи в тях принципа на рефлексия, чрез който да са способни да разпознаят и 

приемат, в неговата абсолютна значимост, другия човек, и с това, в определени 

конкретни случаи, да могат да встъпят в същностно любовно отношение с него.  

Без да е опосредствано от принципа на любовта, задаването на другия в 

екзистенциалния ни хоризонт ще е определено винаги из неговата другост, чуждост. 

По този начин поставена, външно и чуждо стояща, на съзнанието, социалната 

действителност, не е нищо повече, от форма на природната външна действителност 

изобщо (каузалната необходимост, а не свободата ). 

За да се застъпи възгледа, че индивидуалното съзнание предхожда (определя), а 

не следва (не е определено) от социалността, трябва да се даде алтернатива на  
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проблемното извеждане на самосъзнанието от природната необходимост. Така все 

пак се предпоставя едно друго самосъзнание, от което самосъзнанието става, преди да 

влезе в социалната си действителност, като определящо същата, но тук вече това 

самосъзнание, което не се задава из социалността, а напротив я предхожда и обоснова, 

може да е само абсолютното съзнание, Бога. 

Ако отречем ролята на наставничеството на Бога, в прозрението на значимостта 

на любовта към ближния – другия човек, изглежда може да се надяваме само, това 

прозрение да се появи спонтанно у индивидуалното съзнание. Може хипотетично и да 

допуснем, че е възможно, то някак самостоятелно, непосредствено и непринудено  да 

открие значимостта и дълбочината на любовното отношение с другото съзнание, без 

посредничеството на социалната действителност. Така обаче му поверяваме като 

единствен авторитет, учител и ръководител, в това движение на разкриване, чисто 

природния момент – инстинктивната установка на неговото етологично интенционално 

ориентиране. 

Трябва да поставим природата по-скоро  в антагонистично отношение с 

любовта, и да допълним диалектичната опозиция природа – социалност, с 

изофункционалния й вариант природа – любов. По този начин, най-малко на 

природно обоснованото ставане и поведение, може да се разчита да е определящо, в 

кумулирането на определен критичен индивидуален опит, в амплитудата, на който, да 

се очаква постигането на прозрението за значимостта и смисъла на любовта. 

Както и да поставим въпроса, за да прозре в любовта, самата първооснова на 

собственото си съществуване, съзнанието се нуждае от определени социални условия, в 

които да се среща с фактичността на реализацията на самосъзнателният принцип, 

проявен така, външно, в едно друго или други самосъзнания. В чисто природните 

условия на съществуване, тава разбиране  и осъществяване на любовта като принцип на 

съзнателния живот е невъзможно. Съзнанието първо трябва да е пробудено за 

съзнателен живот, за живот към друго съзнание, в условията на живот с други съзнания 

– социален живот. 

Така стигаме до това, че определението на социалното съзнание, като 

съзнанието за необходимостта и значимостта на другото съзнание за собственото 

съзнателно ставане, съвпадна изобщо с определението на съзнанието в любов. 
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Разликата е единствено в това, че определението на социалното съзнание е все още 

само абстрактно, докато това на съзнанието в любов може да се изпълни с конкретно 

съдържание. 

С това се връщаме на позицията, че любовта като принцип трябва да бъде 

ценностно положена, да бъде възпитана в индивидуалното съзнание с необходимото 

посредничество на социалността. Но едно само абстрактно пропедевтично, формално, 

и с това  безсъдържателно, изложение на значимостта на любовта, като основа на 

собствено съзнателното и общото социалното битие, не може да бъде достатъчно за да  

удържи прехода на любовния принцип в иманентното му поставяне и утвърждаване. За 

същото е необходимо, да се мобилизира съдържателният момент на половото 

отношение. Тук като необходим стои прототипът на индивидуалното, конкретно 

любовно преживяване. Само съзнание, което е разкрило, преживяло значимостта на 

любовта в плана на собствената си екзистенция, към  определено друго съзнание, е в 

състояние да разбере и приложи, като принцип, любовта, по отношение на всички 

други съзнания, по отношение на социалното си преживяване изобщо. Индивидуалната, 

полова любов е дейният, действителен учител на съзнанието, за важността и за 

начините на постигане, на определящото за любовта, единение на съзнанието с другото 

съзнание, от което и самото то става съзнание. 

Тук за финал може да си послужим с едно от постиженията на Аристотеловата 

метафизика, и да привидим в двата момента – любов и социалност съотношение от 

типа форма и материя,  действителност и възможност. Така абстрактното 

конституиране на социалната съзнателност, от действителното социално 

взаимодействие, е възможността, материята за действителното, конкретно формиране 

на любовта, но от друга страна тази възможност на свой ред е също така определена 

действителност, основана именно на възможността принципното социално 

взаимодействие да се определи, рефлектирайки  поставеното в половото определение 

любовно отношение. 

В съгласие с определението което Енгелс дава на Хегеловата Феноменология на 

духа, като „паралел на ембриологията и палеонтологията на духа, изложение на 

развоя на индивидуалното съзнание на различните му степен, схванато като 

съкратено възпроизвеждане на степените, през които исторически е преминало 
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човешкото съзнание“ отразяваме движението на индивидуалното съзнание от 

състоянието му на непосредствена полова афицираност, през влюбеността до 

истинската любов, като иманентно отговарящо на, общо поставеното в абстракцията  

движение, на само сетивно определеното съзнание, през самосъзнанието, към 

завършеността в разума. 

„Всяко нещо е битие, нещо просто; различие, многообразие; единство на двете, 

единство в неговото небитие. Ако му отнемем тая тройственост, ние ще го 

унищожим, правим от него нещо мисловно, абстракция.“ Така тълкувайки и 

прилагайки разбирането на Хегел, към проблема с необходимото диалектично 

движение на развитие на любовта, може да твърдим, че всяко едностранчиво мислене 

на любовта, като единствено осъществима на някоя степен от развитието си, 

като влечение, влюбеност и действителна любов, я поставя само като чиста 

безжизнена абстракция. Невъзможно е да си мисли любовта само през полово 

влечение, само през влюбеност и още по-малко като действителна любов неснела в 

себе си предните две степени. Така както посочва Аристотел, че що се отнася до 

фигурите както и в одушевените същества, предхождащото винаги се съдържа във 

възможност в следващото, например триъгълникът в четириъгълникът, хранителната 

способност в сетивната способност, така и половото влечение се съдържа във 

възможност във влюбеността, а те двете във възможността на истинната действителна 

любов.  

 

Заключение, изводи, приноси 

 

1.С теоретичното обособяване на определена изходна фаза на процесуалното 

развитие на съзнанието и любовта, ответстваща още само на предметния тип 

субективно отнасяне, се извежда обяснение на кръг от проблемни феномени като – 

сексуално влечение, ревност, сексуална извратеност, хомосексуалност  

2.Аргументира се критическа позиция по отношение на мисленето на любовта 

като определена през чувството. Понятизирането на чувството разкрива неговата 

причастност към ред от реалности несъвместими с понятието за любов 
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3.Разкрива се значимостта на прехода съзнание – самосъзнание през 

охарактеризиращото го развитие в конституирането на релацията спрямо адресата й – 

от предмет той става обект, от вещ субект. А с това и се поставя демаркационната 

линия между състоянието на патологично афицирано влечение и идеалистично 

обоснована влюбеност 

4.Дефинират се като противоположности обективиране и опредметяване, като 

първото се обозначава като раз-предметяване. Така самосъзнанието осъществено в 

саморефлексията като обективиращото се, излиза от непосредствено предметното 

обръщение и осъщностявайки се в признаващото самосъзнание, въвежда другото 

самосъзнание в ставането си. По този начин влюбеността се припознава като 

иманентното осъществяване на идеалния самосъзнателен принцип на признаващото 

самосъзнание – същността на самосъзнанието. 

5.Като конкретни форми на идеализиращо отнасяне на признаващото, респ. 

влюбеното самосъзнание се припознават любовта към бога, любовта към политическия 

идеал и родителската. 

6.Постулира се тъждество на определенията на обожание и влюбеност, като 

своеобразни разпредметяващи, освобождаващи адресати си от предметен интерес 

отнасяния, прекъсващи връзката на реципрочност и поставящи като абсолютен 

субективния принцип в обекта си. 

7.Идеализиращата влюбеност се разбира като самоидеализираща самовлюбеност. 

Освобождаването на адресата на отношението от предметния интерес извежда от 

необходимостта на практическата реализация в модуса на социално взаимодействие и с 

това удържа релацията само в идеалното й в противостоене на иманентното й 

поставяне. 

8.Влюбеността се разкрива като самата форма на ставане на самосъзнанието във 

феноменологичното корелиране субект – обект, където обектът е разбулен в неговата 

истина на субект. Но тук този външно стоящ субект, по-скоро все още само спомага  

собствено субективното самоопределение на самосъзнанието, отколкото да е 

действителна страна в съдържателното практически поставено определение. Така 

заключихме, че самосъзнателното е изобщо влюбеното, а отнасящото се към себе си 

самоопределящо се съзнание е самовлюбено съзнание.  
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9.Като среден етап в тристепенното процесуално диалектично развитие, 

самосъзнанието, обособяващо се посред прехода от сетивното съзнание към разума, 

представлява момента на същността – същността на съзнателността. Така и 

влюбеността, която концептуално корелира диалектически със самосъзнанието 

представлява същността на любовта. 

10.Отразяваме как, постулирайки непреодолимостта на същностното вътрешно 

отрицание, което субектът необходимо проектира към обекта (приравнен така с 

предмета) като негово друго, Сартр, представлявайки феноменологичната перспектива  

заключава, че всички опити в непосредственото екзистенциално битие да се преодолеят 

формите на фактическото, реално противостоене, следващо от това отрицание, дори 

когато са поставен във фокуса на интенционалната нагласа, могат да се увенчаят само с 

привиден, но никога истински успех.  

11.Тезата, която застъпваме в нашето изследване  твърди точно обратното, а 

именно че любовта е точно това движение по снемането на вътрешното спекулативно 

диалектическо противоречие (отрицание), в съхраняването му, като форма на 

осъществяване (полово–социално взаимодействие), в и без друго ненарушимото 

външно фактично (природно) такова. Отричайки така своята онтологична изолация 

съзнанието може да постави себе си в едно субектно единство, одействителностено в 

обектна диференциация, през което и да снеме истински последната, и да постави 

условията за свободното си неограничено движение в своята фактична другост.  

12.Решаващата роля в това снемане има диалектиката на пола,  която 

разпознаваме  като иманентно стоящата, спекулативна основа на действителното 

ставане на любовта. Така аргументираме възстановяването на половият, сексуален 

елемент, като момент от разумно опосреденото завръщане в непосредствено 

иманентното реализиране на романтичният любовен идеал. Така повторно се 

преутвърждава непосредствено (иманентно) телесният момент, доколкото веднъж той 

беше утвърден от желаещото самосъзнание, за да бъде в последствие отречен от 

идеализиращото отнасяне на признаващото влюбено самосъзнание. Сега той отново е 

поставен, но като снет. Така с отрицанието на неговото първо отрицание, се 

продължава отрицанието на неговата самостоятелност, но вече в едно с неговото 

съхранение, запазване в снетост. 
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13. По същия начин се подхожда и към отреченото, в обособяването на 

влюбеното самосъзнание, непосредствено делничното съществуване, утвърдено сега в 

смисъла и значимостта му на фактическо съществуване в идеална практически изразена 

заедност. Защитаваме необходимостта битовата, злободневна конфликтност и 

„баналност” да бъде пронизана от същото това разумно разбиране на единството с 

Другия и на двама заедно, в практическата им действителност като техен собствен 

резултат – резултат от усилията по това субектът сам да си даде обективната 

действителност като съответстваща на себе си, и същевременно сам да направи себе си 

съответен, адекватен на обективността, в смисъла на едно общо (познавателно) 

единство – на духа. Непосредствеността на първото сетивно отношение, отречено от 

идеализиращото (романтично-влюбено) самосъзнание, сега отново трябва да бъде 

възстановена, но практически (етически), като прагматична инициатива в обема на 

разумния принцип. 

14.Значимостта на това процесуално преобръщане в „развиващо се завръщане” 

се отразява във момента на възстановяването на значимостта на половото отношение, 

при което корелирането на двете самосъзнателни субектности се издигна над само 

чисто идеалното си рефлективно, респ. саморефлективно поставяне, до момента на 

пълнокръвното си сетивно определено иманентно проявление. Тук вече, същото на 

мен, е реалното иманентно определено друго на мен. Самосъзнанието не проектира 

идеално себе си като другото, в което се намира, а реално, опитно намира другото, с 

което е единосъщо. Принципът на половото отношение инициира пробуждането на 

рефлексията за момента на единосъщност на рефлектиращо и рефлектирано. 

15.Установяваме, че понятието за свобода,  като мислено с необходимост в 

полето на взаимоотношението на самосъзнанията, е същностно свързано с понятието за 

любовта. Така се постулира, че свободата може да се мисли единствено през любов, и 

обратно, любовта може да се мисли само като свобода. Свободата и любовта се случват 

в едно и също определение на съотнасяне на самосъзнанията. Това свободно 

съотнасяне, отвъд само абстрактната самоопределеност на самосъзнателната 

саморефлексия, има необходимо иманентен характер, доколкото е предпоставено от 

една друга, сетивно обособена индивидуална самосъзнателност – личност, именно в 

която самосъзнанието в любов продължава свободното си движение в другото на себе 



 

 

38 

си, по силата на общата им призната в споделеност подведеност под единството на 

принципа и принципът на единството, като какъвто стои любовта. 

16.В развитието на изследователския анализ върху специфичното определение 

на влюбените самосъзнания, последните бяха определени като самообособяващи се 

самосъзнания. Така моментът на непосредствената им среща на сцената на социалната 

екзистенция се осветява откъм случайния му характер, като стоящо без необходимост 

условие за тяхното собствено обособяване, като влюбени, признаващи самосъзнания. 

Но в едно с това, същата тази среща е рефлектирана като абсолютно  необходимото 

условие, даващо възможността, вече обособили се преди и отвъд него като признаващи 

самосъзнания влюбените субекти, да се изведат до следващия етап в определеността си 

като общи самосъзнания или самосъзнания в действителна любов, респ. самосъзнания 

издигнати до общото на разума, като условие за своето действително, иманентно, 

социално съобщество в любов. По друг начин казано, установихме че влюбените 

самосъзнания дължат влюбеността на движението в развитие  по собственото си 

принципно съ-определяне спрямо романтичния идеал, но действителното ставане в 

любов се обуславя вече от срещата на две, така изготвили се предварително в 

способност за осъществяването й, съобразно причастността си към идейния принцип 

самосъзнания. Тук взаимната симпатия, основана на хармонирането и напасването на 

конкретните своеобразни определености, единствено външно и случайно, опосредява, 

ако такава има, наличната у отделните самосъзнания извисеност, до удържаната в 

преходния момент между признаващо и общо самосъзнание осъзнатост за значимостта 

на любовното отношение, към действителната му непосредствена осъщественост.  

17.В изследването ни, свободата, респ. любовта се прояснява като задача. 

Нейното извоюване от природната външност се привижда като резултат от една 

постоянна, непрестанно актуализираща се съвместна борба със същата. Тук двете 

самосъзнания стоят с необходимост ангажирани в съучастие, сътрудничество, 

взаимност в тази борба. Така затвореното в своята идеалност влюбено самосъзнание, 

устояващо борбата с външността в себе си (като отрицаващо), трябва да се развие до 

общото самосъзнание (разумът) в любов, устояващо себе си борейки се във външния 

свят.  
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18.Задълбочавайки анализа върху връзката разумност – любов отразихме как, 

според Хегел, самият разум трябва да се има като резултат от любовното случване като 

своеобразно пробуждане. Така разумът, поставен като инстанцията и действието по 

утвърждаването на единството на субекта и обекта, се пробужда именно в любовта, 

представляваща тук формата на иманентна манифестираност и обусловеност на това 

единство в отношението на две самосъзнателни субектности, обективиращи се една 

друга в смисъла на постановеното, в споделено съгласие между тях, единство. Но 

едновременно с това  се извежда като следствие, че също и любовта може да 

съществува, като действителна само разумно, респ. само снемайки едностранчивостта 

на субективното определение, в едно с удържането на единството си с обективния свят, 

проявен не само в предметната, иманентна определеност на срещустоящия в любовното 

отношение субект, но и изобщо в пълнотата на прагматичната цялост на 

екзистенциалния хоризонт. В съгласие с тезата на нашето изследване тук любовта се 

припозна като едно с разума или осъзнатостта изобщо. 

20.Застъпихме теза, че истинското разбиране на любовта е разбирането й като 

усилие, като труд, в едно с това разобличаваме като несъстоятелна представата, че 

„любовта е лесна”, а наистина трудно е да се открие обекта на любовта – положение  

префокусиращо вниманието изключително, но с това и изключително несъстоятелно,  

към значението на обекта, а не това на действието. 

21.Така като извод от изследването ни, в съгласие с разбирането ни за любовта 

като движение към, борба за, преодоляването на непосредствената природна 

ограниченост в сферата на същата, но вече като снета, постулирахме че любовта трябва 

да подчини чувството (чувствата), а не да му бъде (да им се) подчинена. 

22.Разкрихме, че по-скоро всичко добро в чувството е основано на любовта, а 

всичко лошо в любовта на чувствата. Любовта трябва да рефлектира и продължи на 

практика идейното си противопоставяне на афекта. Истинската любов е поставена като 

разумната, тази която снема конкретното съдържание на своята определеност под 

общото. За да се постигане и удържи общото се изисква постоянно усилие, устояване в 

принципа на разума и общото, респ. морала, под постоянното напрежение на фоновия 

антагонизиращ принцип на природното, дезинтегриращо, партикуларизиращо 

съществуване. 
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23.Любовта не може да се търси в плана на непосредственото спонтанно 

преживяване, а има своята истина само в разумното опосредяване на съзнателната 

субектност, поставяща между себе си и себе си към другото съзнание принципа на 

разумността. Поставяне, което се разгръща в практически организиран 

екзистенциален проект, процесуално движещ се в реалиите на иманентното социално 

случване, в модуса на труда. 

24.В изследването ни поетапно разкриваме, че трудовата и рефлектираната в нея 

социална ситуация встъпва в решаващо отношение на взаимообусловеност с 

възможността и действителността на любовно случване. С това се заключава, че за 

съществуването на истинната любов, като нещо повече от уникално (социо-аномално) 

личностно постижение, за превръщането й във всеобщ общовалиден деен принцип, е 

необходимо съответното развитие на социалната действителност. 

25.В духа на поставянето на истинното любовно отношение в светлината на 

общото на понятието, респ. разума, се проектират и съответните импликации към 

същността на обвързаността на любовта с човешката общност изобщо. 

26.Без обединяващия вътрешно-общностен принцип на любовта социалността 

би рецидивирала  до нивото на само биологично детерминирана груповост. 

27.Достигнахме до разкритието, че определението на социалното съзнание като 

съзнание за необходимостта и значимостта на другото съзнание в отношение със 

собственото съзнателно ставане, съвпадна изобщо с определението на съзнанието в 

любов. Разликата е единствено в това, че определението на социалното съзнание е все 

още само абстрактно, докато това на съзнанието в любов може да се изпълни с 

конкретно съдържание. По този начин метафизиката на любовното отношение се 

припозна като условието изобщо за съществуването на истинска съзнателна общност, 

както по отношение на две конкретно определени съзнания, така и по отношение на 

иманентно множество съзнателни субекти, снети в единството на общност през 

споделяне на същия метафизичен принцип. 

29.С това паралелно съпоставяне на действителното любовно ставане със 

действителността на социалната общност, аргументирахме не само абстрактното 

рефлективно-спекулативно поставяне на общността, но и необходимите за 

концептуалното й утвърждаване иманентни – материални импликации, т.е. и любовта и 
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социалността са общности на самосъзнателни субекти основани на абсолютен 

спекулативен принцип, но с това също и необходимо осъществени в обема на 

непосредствено емпирическото екзистиране.  

 

 

  

 

 

 


