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                                         СТАНОВИЩЕ 

             от проф. д.ф.н. Александър Андонов за докторския труд на 

                                   Илия Руменов Тодоров 

на тема: „ЛЮБОВТА КАТО ОСЪЗНАТОСТ И ОСЪЗНАТОСТТА КАТО 

ЛЮБОВ, В ПЕРСПЕКТИВАТА НА ХЕГЕЛОВАТА ДИАЛЕКТИКА НА 

ПОНЯТИЕТО“ за придобиване на образователната и научна степен 

„Доктор” по Специалност „Философия”, шифър 2,3 

Обемът на дисертацията е 255 страници, от които 248 са страниците на  

увода, трите глави и заключението. Списъкът с използваната литература 

обхваща 7 страници. От общо 119 заглавия на използваната литература 66  

са на кирилица, останалите 53 от заглавия са на английски език.  

Становището ми е, че колегата Илия Руменов Тодоров представя за защита 

изследователски резултат, които удовлетворява всички изисквания на 

закона, съгласно който дисертационният труд трябва да съдържа научни 

или научноприложни резултати, които представляват оригинален принос в 

науката и също да показва, че кандидатът притежава задълбочени 

теоретични знания по съответната специалност и способности за 

самостоятелни научни изследвания /Чл. 6. (3).ЗРАСРБ/. Такива са  

изискванията и на правилника на СУ „Св. Климент Охридски“. 

Не очаквах, че колегата Илия Тодоров ще предприеме такова мащабно 

изследване на любовта в перспективата на развитието на всеобщността на 

човешкото съзнание и то философски овладяно от Хегел. Това е несъмнено 

много голяма задача, която не личи съвсем ясно от наименованието на 

изследването, където се говори за „перспективата на Хегеловата 

диалектика на понятието“. Не казвам, че развитието на съзнанието за 

Хегел не е и диалектика на понятието, но диалектиката на понятието би 

могла да се разбира и много по-ограничено. 
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Резултатът от изследователската работа на Илия Тодоров несъмнено е една 

много приятна изненада. Става въпрос за мащабен пробив във 

философското осмисляне на любовта. Под „философско осмисляне на 

любовта“ не разбирам някакво изследване с философски средства на 

различните разбирания за любовта, събрани от социалните практики, 

проучвания на частни науки и художествено овладяни чувства на любовни 

отношения. Става въпрос за нещо друго. Колегата Илия Тодоров 

разглежда любовта като естествено /каквото и да разбираме под това/ 

отношение между хората, което възниква и се променя с всеобщността на 

човека.  

В този смисъл любовта за Илия Тодоров не се нуждае от специални 

занимания, за да й се прибави всеобщност и да бъде разглеждана като 

изследователска задача за философията. За него любовта е изначално 

човешка всеобщност, като разбирането на тази всеобщност зависи от 

съзнанието, или по-точно - от самосъзнанието на човека за себе си. Това 

съмосъзнание възниква както през натрупването на спонтанен социален 

опит, така и през познавателните усилия на науката.  

Лична е заслугата на Илия Тодоров, че обвърза промените в любовните 

отношения с развитието на човешкото съзнание по такъв категоричен и 

недвусмислен начин - през забележителното постижение на Хегел, 

осмислил човешкото съзнание исторически. Наистина Хегел се произнася 

и по проблемите за любовта, но такава непосредствена връзка в развитието 

на човешкото съзнание и любовните отношение, каквато намираме в 

дисертационния труд на Илия Тодоров, Хегел никъде не е осъществявал.  

Илия Тодоров убедително показва, че без философското познание за  

развитието на човека не може да се разбере пълноценно и така важното за 

човешкото битие любовно общуване. Защото любовта не е една и съща, тя 

се променя с развитие на човешката всеобщност, но не превръщайки 
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първоначалните етапи на любовно общуване в някакъв музеен експонат. 

Всъщност всяко младо поколение, както обяснява Хегел, изминава 

актуално в съкратен вид различните етапи от развитието на човешкия род 

и тази закономерност се отнася и до любовните отношения, както показва 

Илия Тодоров.  

На пръв поглед обвързването на любовта с всеобщността на човешкостта 

изглежда като някакво пресилване, нещо, което философията някак си си 

позволява да натрапи поради професионалната си обвързаност да изследва 

всеобщността, и което не би трябвало да има някакво съществено значение 

за отношението ни към любовта, защото тя протича съществено като 

практическо взаимоотношение между хората. Изправени сме обаче пред 

още едно ярко доказателство, че добрата теория има непосредствено 

съществено отношение към разбирането и контрола на практическите 

човешки взаимоотношения. Всичко това е показано достатъчно ясно в 

дисертационния труд, макар че бих желал да бъде показано още по-

подробно в проследяване на онези проблеми на любовта, които пораждат 

ревността, сексуалния фетишизъм, перверзността - накратко цялото 

многообразие на деформации на любовните отношения с тежки, дори 

животозастрашаващи последици за изживяващите любовни отношения и 

техните потомства.  

Няма съмнение, че любовните отношения са в най-висока степен интимни 

и обособени. Дисертацията на колегата Илия Тодоров обаче категорично 

показва, че те осъществяват всеобщи човешки взаимоотношения, които 

следва да се познават и контролират разумно, защото са производни от 

развитието на човешката субектност и съзнателност. Това, че любовните 

отношения са високо емоционални, съвсем не означава, че хората не носят 

отговорност за поведението си, или че науката /в нашия случай – 
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философията/ от своя страна не е отговорна за познанието на онтологията 

на тези социалните взаимоотношения, правейки ги достъпни за всички. 

Преценявам, че дисертационният труд на колегата Илия Руменов Тодоров 

"Любовта като осъзнатост и осъзнатостта като любов, в перспективата на 

Хегеловата диалектика на понятието" отговаря на всички изисквания на  

Закона за развитието на академичния състав в Република България и на 

изискванията на Правилника за условията и реда за придобиването на 

научни звания и заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент 

Охридски“. 

Призовавам членовете на почитаемото жури да гласуват единодушно за  

присъждането на исканата степен на Илия Руменов Тодоров.     

 

24. 04. 2016 г.                            проф. д. ф. н. Александър Андонов 


