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              Дисертантът Сашо Василев си поставя за цел да положи едно ново 

начало за разглеждане философията на Лудвиг Фойербах като скъса с 

наложилите се десетилетия марксистки интерпретации в духа на 

материализма и атеизма. Тръгвайки от съвсем нови позиции дисертантът 

много добре анализира специфичното отношение Дух – Бог – човек, в 

резултат на което имаме налице нови възможности за навлизане по-

дълбоко в тяхната взаимовръзка. Тя от своя страна допринася за 

очертаване хорзонта на единнов антропологизъм, издигащ човека на ново 

ниво, където битието му получава нови измерения. Именно сега може да се 

види, че като „орган на Духа” човек е част от обективния свят, който в 

зависимост от нашите качества, разумно и безумно, адекватно или 

лъжливо, ясно или неясно, напълно или изопачено представяме и 

въплъщаваме. При човека Духът и разума като дедуциращ 

действителността факт са потенциално неограничени. Дисертантът добре е 

очертал прехода на Лудвиг Фойербах от абсолютния рационализъм към 

анторопологическия реализъм, където се утвърждават неговите нови онто-

гносеологически принципи. От тях е добре посочена връзката между 

религията и антропологическия реализъм, където се преплитат 

нравствената с фанатичната, както и религиозната вяра. За дисертанта е 

много важно да покаже, че ограниченият материализъм на предходните 



анализатори е пречел да се навлезе по-дълбоко в неговото идейно 

богатство. 

          Дисертантът Сашо Василев добре е очертал спецификата на връзката 

натурализъм и евдемонизъм, където човекът получава една нова роля на 

същество, търсещо себе си. 

          Като цяло дисертацията е изпълнила своята основна задача да даде 

един нов поглед на човека във философията на Лудвиг Фойербах, с което 

ние имаме един труд, който съществено се разграничава от досега 

правените анализи на философи. Ето защо предлагам на многоуважаваното 

жури да присъди на Сашо Василев образователната и научна степен 

„доктор” по професионално направлениие 2.3. Философия (Философска 

антропология). 

 

    16.03.2015 г.                                                 

                                                                              проф. д.ф.н. В.Динев 

 

 

 


