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СТАНОВИЩЕ 

от  

Проф. д-р Лидия Димитрова Денкова 

Департамент Философия и социология, НБУ  

научно направление 2.3. Философия (История на философията) 

за  

присъждане на образователната и научна степен доктор  

по професионално направление 2. 3 Философия (Онтология) 

с кандидат Илия Руменов Тодоров 

 

 

Необходимо е още в началото да се отбележи, че представеният от господин 

Илия Тодоров дисертационен труд в обем от 255 страници, придружен от 

Автореферат (41 c.), отговаря на формално и най-вече на съдържателно ниво на 

изискванията за присъждане на образователната и научна степен доктор.  

Данните от Автобиографията на Илия Тодоров потвърждават възходящото и 

трайно развитие на неговите интереси в областта на философията и културата: 

завършва НГДЕК с профил “Философия и култура”, има две бакалавърски степени 

по Философия и Културология от СУ “Св. Климент Охридски”, както и 

магистърска степен по философия (Философия на науката), придобита през 2012 г. 

Редовната докторантура, чийто резултат е дисертационният труд, към катедра 

Философия на Философски факултет е проведена за периода 2013-2016 г., като 

успоредно са приети за печат в сп. “Философски алтернативи” и две публикации. В 

темите на публикациите ясно личат акцентите от дисертационния труд и 

съответните включени параграфи имат повече самостоятелен и завършен вид. Бих 

откроила по-специално параграф 3 от Втора глава: “Влюбеността като идеал на 

признаващото самосъзнание” (c.112-131), който има характер на студия и който, 

според мен, съдържа в концентриран вид някои от най-важните приноси. 

Като цяло трудът има ясна и логически проследима структура, разграничава и 

свързва в различен исторически и понятиен план – в съответствие с Хегеловия 

метод на триадичното делене и надграждане – целите и задачите, ориентирани към 

работещи с определения изводи. Приложената библиография наброява 119 заглавия 

на български и английски език, като трябва да се отбележи, че въведените и 

коментираните автори под линия за всяка глава са повече. Разбира се, за една 
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бъдеща публикация на труда винаги могат да се препоръчат още такива автори, 

които са изходен пункт по темата Хегел и любовта, като Александър Кожев (и 

неговите анализи върху Феноменология на духа), но най-вече Ханс-Георг Гадамер с 

неговия прекрасен малък текст “Хегел и историческият дух”1. 

Темата на дисертацията: “Любовта като осъзнатост и осъзнатостта като 

любов в перспективата на Хегеловата диалектика на понятието”, начинът, по 

който е проведено изследването, приносите, които то извежда, и перспективите за 

бъдещата научна дейност на Илия Тодоров също до голяма степен съответстват на 

професионалното направление Онтология, водещо за всеки подход към 

философията. Не случайно авторът оценява значимостта на всяко полагане на 

философските проблеми в онтологичен план и така разкрива конкретната цел и 

задача на изследването: да види ставането от битието-в-себе си към битието-за-себе 

си, една тема с класически принос на Хегел; да се “да постанови онтологическата 

значимост на любовта, разпозната като онова съотнасяне на съзнанието, като 

съзнание към неговия обект, мислещ се с необходимост като друго съзнание, в 

което именно е възможно изобщо пробуждането и осъществяването на съзнателния, 

като самосъзнателен, разумен живот” (c. 6 от Автореферата). Постигането на тази 

конкретна цел е свързано с три разновидности на актуалността. Първо, 

необходимостта днес да се препрочита Хегел с особено внимание заради 

олекотеното разбиране на историческата диалектика, второ, актуалността на 

разбирането за любов и свързаните с него подвижни понятия заради 

оплоскостяването на любовта в психологически, психоаналитичен, аналитичен, 

социално-практически и всякакъв друг “хоризонтален” план, имащ отношение 

повече към ситуативността и оползотворяемостта на проблема, отколкото към 

ставането изобщо на човешкото битие. Накратко, без да прозвучава кой знае колко 

декларативно, днес не се задават толкова въпросите на Хегел защо и как човекът 

обича, кое изобщо в любовта го прави човек, и то конкретно самоосъзнаващ се 

човек, а по-скоро: Способен ли е все още да обича? И то така, че чрез любовта да 

узнаваме какво е “дух”, нещо повече – как се постига континуитетът на духа в 

нашите, може да се каже, пулсиращи на индивидуалистични откоси времена. 

Дълбочината на една философия в някакъв смисъл се познава чрез отношението 

й към любовта. Всяко изследване на дълбочина е трудно и Илия Тодоров е наясно с 

                                                 

1 Ханс-Георг Гадамер. Хегел и историческият дух. – в: История и херменевтика. С., 1994, с. 103-119. 
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това, което потвърждава третата актуалност на самото изследване в намерението 

любовта да не се мисли като въпрос на избор, “екзистенциално-етически”, нито 

като “спонтанно случване на съзнанието”, а като необходим момент на и от 

неговото ставане. Паралелно се обосновава, че и само съзнателната, като разумна 

любов, може да бъде мислена като отговаряща на понятието за любов” (с. 7 от 

Автореферата). Последното се проследява по-категорично в 4 параграф на Трета 

глава: “Любовта като труд и трудът като любов. Базово отношение любов – 

социалност, диалектични и спекулативни импликации” (с.219-234), както и в 

заключенията на дисертацията. От една страна, обобщава Илия Тодоров, 

“постановяваме, че любовта като идеален принцип трябва да бъде ценностно 

положена, да бъде възпитана в индивидуалното съзнание с необходимото 

посредничество на социалността. От друга, “за същото е необходимо да се 

мобилизира съдържателният момент на половото отношение...Индивидуалната, 

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

начините на постигане на определящото за любовта единение на самосъзнанието с 

другото самосъзнание, от и в което самото то става самосъзнание” (с.248). 

Всъщност, тези изводи постоянно се движат вътре в една изконно Хегелова 

проблематика: връзката на любовта и свободата (“свободата може да се мисли 

единствено през любовта и, обратно, любовта може да се мисли само като свобода”, 

с. 241); разпознаването на себе си в другия чрез признаване на другия и снемане на 

“чуждостта” – където разпознаването и признаването, осъзнаването и 

самоосъзнаването израстват от едно чувство, за да се въплътят във формите на 

разумността. Но дали спонтантността и недискурсивността на чувството, неговата 

свръхиндивидуална несподелимост и или особена, естетическа асиметрия спрямо 

социалността биват изоставени, още повече при младия Хегел, отпреди 1806 и дори 

после с “Феноменология на духа”, където става дума за една загуба на себе си в 

любовта? Възможно е един изследовател да приеме, че Хегел пространно 

разсъждава върху историческите форми и разновидности на любовта. Възможно е 

обаче също да приеме, че Хегел не ги отхвърля в полза на едно-единствено 

“понятие”. Това налага да се разграничат разбирането на Хегел и понятието на 

Хегел, тълкуването и дефинициите в развоя на неговите текстовете. В този смисъл 

бих отбелязала, че темата за любовта предполага повече херменевтичен подход, 

съпостяване вътре между текстовете на самия Хегел – от малкия запазен фрагмент, 

писан на младини, “Любовта”, до късните произведения, като особено 
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херменевтично усилие се насочи към връзката между ранните мисли и 

Феноменология на духа (въведена тук едва от 57 с.). Така би се разкрила “истината 

на цялото”, а тя – и според Гадамер – е дълбокото обвързване при Хегел на 

любовта и живота, любовта като жизнено непреодолимо чувство (понеже животът 

не е само разум, има закон на сърцето, любовта не е толкова разумна, колкото е 

обич към разума подобно на философията и т.н.). Хегел, макар и по отношение на 

Бога, говори и за живота и познанието като “игра на любовта със самата себе си”. 

Вярно е, че “вътрешният оракул, чувството, потъпква хуманността” и 

“античовешкото се състои в това да останем в чувството” (Феноменология на 

духа2), но любовта е особено – различно от другите чувства тъкмо защото води към 

”всеобщността на знанието”, осигурено от понятието. Доказателство – и за Хегел – 

е първото изречение от Аристотеловата Метафизика: Хората по природа се 

стремят към знание и знак за това е обичта на сетивата им. Да не забравяме, че 

Платоновият Ерос по средата на пътя към абсолютно Красивото се занимава с 

понятия, той е философ. Има любов към понятието и тъкмо в понятието тя се 

самоосъзнава, без обаче да се снема. Самият Хегел разбира екстаза в Парменид като 

чистото понятие. Следователно едно първо херменевтично внимание би могло да се 

насочи към позоваванията върху Платон и Аристотел във Феноменология на духа. 

По мое мнение картината около Хегел, включваща богат набор от теории и автори3, 

та дори всекидневните дорефлективни схващания за любовта, тежи в повече спрямо 

картината на Хегел отвъртре. Може би Илия Тодоров е поискал да следва пътя на 

самия Хегел – “любовта да не остава мълчаливо и вътрешно чувство, а да бъде 

дискурсивно представено”. Ясно е обаче, че самата тема: Любовта като 

осъзнатост и осъзнатостта като любов в перспективата на Хегеловата 

диалектика на понятието, предполага именно възприетия от него подход и 

структура на дисертацията. Ако в едно свое бъдещо изследване авторът разшири 

темата като “Любовта при Хегел”, то тогаво би следвало да се обърне към 

разграничаването между понятието и явлението, за което говори Гадамер: “Какво е 

дух изобщо, трябва да узнаем от това, което Хегел вижда в понятието любов”, 

пише той, но “с явлението “любов” Хегел показва какво е да придобиеш битие, да 

                                                 
2 Георг Вилхелм Фридрих Хегел. Феноменология на духа. С., 1999, с. 132-133. 
3 Списъкът е дълъг и показва освен ерудираност и загрижеността на автора да изясни своята тема в 

широк контекст. Повече или по-малко се въвеждат Сартр, Хайдегер, кант, Фихте, Бъркли, Киркегор, 

Фром, Енгелс, Шелинг, Декарт, Лок, Фойербах, Дилтай, Соловьов, Шопенхауер, Хусерл, от по-

новите – Скрътън. Предполагам, място трябва да намери и Паскал, най-малкото заради исторически 

формулирания “закон на сърцето”. 
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излезеш отвъд необективността на съзнанието в действителното съществуване”. 

Тогава от откритията в дисертацията за значението на половата любов (която не 

изчерпва “явлението” любов по придобиване на битие), за “иманентната 

метафизика на моралността” и по-общо за действителната любов като разумна” 

би могло да се преходи към “парадоксалното” – и интересно – твърдение на Хегел, 

че “любовта между много хора (социалната) допуска само известна степен на 

сила”4, че любовта е “патологична”, спонтанно свободна и завладяваща, особено 

онази, която твори изкуство и има естетически заряд, “любовта като романтичен 

идеал”. В този смисъл изразените тук бележки имат по-скоро характер на 

пожелания за бъдещо развитие на темата, доколкото дисертацията е заложила 

възможни посоки. 

Като имам предвид казаното дотук, изтъкнатите приноси в дисертационния 

труд, както и обещаващото развитие на г-н Илия Тодоров, препоръчвам на 

компетентното научно жури да подкрепи неговата кандидатура. 

 

 

 

София, 8 май 2016 г.                                      Проф. д-р Лидия Денкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 В: Хегел. Духът на християнството и неговата съдба. – Философският Ерос. Големите текстове 

на платоническата любов. С., 2007, с.207-212. 


