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СТАНОВИЩЕ 

От проф. д-р Ивелин Аргиров Иванов, Исторически факултет, катедра 

„Стара и средновековна история” при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”  

Относно: дисертация на тема „НИКОЛО МАКИАВЕЛИ ЗА ИСТОРИЯТА 

И УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВОТО” на Милена Георгиева 

Стойкова за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по 

професионално направление 2.2. История и археология, научна 

специалност Средновековна обща история, шифър 05.03.03.  

 

При обявяването на конкурса за присъждане на образователната и 

научна степен „доктор” са спазени наредбите на Закона за развитието на 

академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), на Правилника за 

приложението на същия закон, както и на съответните правилници на СУ 

„Св. Климент Охридски”. Изборът на научно жури е извършен в срок, 

като са спазени процедурите и изискванията на нормативните документи,  

а документацията е прецизна. Авторефератът представя в детайли 

основните структурни части и изводи на дисертационния труд. 

Подчертани са ясно приносите и авторските тези, както и наличието на 

някои различни от изследователите на Макиавели гледни точки. 

Докторант Милена Стойкова има две статии по темата на дисертацията, 

публикувани в списание „История”. Те са посветени на възгледите на 

Макиавели  за обществото и за нравствените ценности милосърдие и 

жестокост. Посоченото по-горе дава основание да приема, че процедурата 

за защита на образователната и научна степен доктор е  легитимна.  

В уводната част Милена Стойкова посочва, че: „Настоящото 

изследване има за цел да проследи основните моменти от философско–

историческата концепция на Николо Макиавели като разкрие приноса му 

към хуманистичната философия, историографска традиция и 

политическа мисъл на Флоренция и Италия изключително в контекста 
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на пространствено –времевия континуум на Италианския ренесанс.” 

(стр. 4). Подчертава се, че акцент в изследването са  историческите 

възгледи на Николо Макиавели, както и идеите му за развитието и 

управлението на обществото и държавата, изложени главно в „История 

на Флоренция“, „Разсъждения върху първите десет книги на Тит Ливий“, 

„Владетелят“, както и в служебни доклади, писма и др. 

Така формулиран, обхватът на изследване звучи амбициозно, но 

предполага и свобода на избора на основни акценти, възможности за 

сравнителен анализ и паралели. Темата обогатява родната историческа 

наука, тъй като идеите и дейността на Николо Макиавели не са обект на 

самостоятелно изследване у нас. Въпреки, че името, делата и идейното 

наследство на прочутия флорентинец са сравнително популярни, твърде 

често те са обект на повърхностно, необективно и безкритично 

представяне в съвременното информационно пространство. В същото 

време съществува значителна база от писмени извори, доклади, статии и 

монографии, посветени на ролята на Макиавели в обществено-

политическата мисъл на Ренесанса и влиянието им върху модерната 

епоха.  

Дисертационният труд се състои от уводна част, изложение, 

разделено на четири части, заключителна част, девет приложения с карти 

и илюстрации, библиографски списък с използваните извори и 

изследвания. Общият обем възлиза на 359 страници. 

В уводната част на работата ясно и точно са формулирани и 

обосновани тематичният обхват, целите и задачите на проучването.  

Уточнени са хронологическите рамки на изследването и са посочени 

използваните методи и подходи. Милена Стойкова представя кратък и 

синтезиран историографски преглед на изследванията по темата на 

дисертационния труд с основни имена, тенденции и подходи в 

интерпретирането на творчеството и идеите на Макиавели. Като бележка 
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към тази уводна част и историографския обзор бих посочил липсата на 

критичното есе Anti-Machiavel, дело на пруския престолонаследник и 

бъдещ владетел Фридрих (Фридрих II Велики), публикувано през 1741 г. 

Към това бих добавил и наличието само на шест бележки под линия към 

въпросния обзор. Мисля, че това може да бъде коригирано при бъдещо 

издаване на дисертационния труд в книжно тяло. 

В Първа глава, озаглавена „Италия, Флоренция и Николо 

Макиавели” , Милена Стойкова представя аналитичен обзор на 

политическите, социални и културно-образователни промени, обусловили 

издигането на Флоренция и ролята и в Северна Италия през XIII-XV в. 

Проследено е развитието на управленските, стопанските и 

образователните градски институции, като се подчертава ролята им в 

бързия възход на града в епохата на Високото средновековие. На 

следващо място докторантът поставя личността на Макиавели в тази 

среда, като параграфът, посветен на житейският път и творчеството на 

знаменития флорентинец, е сред най-обширните в дисертационния труд. 

Милена Стойкова се спира в детайли на дейността на Макиавели като 

секретар на Флорентинската република, на неговата административна и 

дипломатическа дейност. Текстът е придружен с многобройни бележки, 

които свидетелстват за коректно цитиране на ползваните заглавия. 

Докторантът изгражда ясна представа за мястото на Макиавели във 

властовата и материална йерархия на флорентинското общество. 

Подчертава се съчетанието на добро образование, достъпът до 

първостепенна информация за политическите процеси, а също и 

нестабилното на моменти материално положение на великия 

флорентинец. Тези факти обясняват личните възгледи и позиции на 

Макиавели, които са обект на представяне и анализ в следващата глава на 

дисертацията. 
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Втора глава се спира на най-важните философски възгледи на 

Николо Макиавели. Тук докторант Милена Стойкова анализира неговите 

възгледи в съчинението „Разсъждения”, като подчертава акцента върху 

социалната и гражданска роля на личността, индивида. Трябва да 

отбележим критичния подход на изследване, който води до отхвърляне на 

някои популярни твърдения за възгледите на флорентинеца, сред които 

определено изпъква „Целта оправдава средствата”. Докторантът 

подчертава, че тази сентенция не отразява правдиво идейно-

философските устои на Макиавели. Подчертани са също умерените 

възгледи и отношение на Макиавели към жестокостта и насилието в 

социален и държавно-политически план. В същото време бих посочил, че 

Милена Стойкова не проявява критичност към идеалистичния подход на 

Макиавели към гръкоримската Античност. Мисля, че критичният анализ 

изисква ясно подчертаване на идеализирана му ренесансова представа за 

древен Рим.  

Значимо място е отделено и на отношението на Макиавели към 

Папството и неговата роля в развитието на Апенините. Тук се отбелязва 

рационалният и аналитичен подход на известния флорентинец към 

религията като социален феномен и като средство за контрол и 

регулиране на обществения ред. Подчертано е също критичното 

отношение на мислителя към Папството и тежките оценки за неговата 

роля в разединението на Италия. 

Воден от силния си интерес към теорията и практиката на военното 

дело в средновековна Европа, ще се спра на подглавата, посветена на 

Макиавели и военно-политическите реалности в Италия в края на XV– 

нач. на XVI в. Тук докторантът Милена Стойкова посочва ангажираността 

на флорентинеца и гениалните му прозрения за необходимостта от 

дълбоки и решителни промени във военната организация на Флоренция. 

Представяйки възгледите на Макиавели за военното дело, тя използва 
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термина национална армия, който не отговаря точно на изначалната идея 

на автора за milizia nationale. С оглед придобилия популярност смисъл на 

понятието национален (национална) в българския език и конкретните идеи 

на Макиавели, смятам за по-удачна в конкретния случай употребата на 

понятия от рода на градска милиция или наборна гражданска армия. В 

пряка връзка с това е изложеното в заключението твърдение, че 

Макиавели е един от най-добрите военни експерти на своето време. Без да 

отричам информираността му за военните системи в Европа, както и 

преките му впечатления от военните действия в Северна Италия, без да 

подценявам и неговия проект за градско опълчение, реализиран между 

1506 и 1512 г., Макиавели не е военен и не участва пряко в големите 

битки на своето време. Ето защо неговите познания са по-скоро военно-

теоретични, а проектите му за наборна и масова гражданска армия – 

нереализуеми в политическите и социални условия на времето, в което 

живее. Също като редица ренесансови мислители, с тези идеи Макиавели 

изпреварва своето време. 

Третата глава на дисертационния труд анализира историческите 

възгледи на Николо Макиавели. Тази глава на дисертационният труд е 

сред най-обширните и изчерпателни структурни части. Тук докторантът 

подчертава ролята на историческото минало в цялостната концепция на 

автора, но основното внимание е насочено към реализирането на тези 

възгледи в „История на Флоренция”, и в синтезиране на водещите идеи за 

хода на историята, за нейните движещи сили и вътрешни закономерности. 

Сред положителните моменти тук бих подчертал извода за ролята на 

вътрешните конфликти и причинно-следствената връзка в хода на 

историческия процес. 

В последната, четвърта глава на своето изследване, Милена 

Стойкова анализира възгледите на Макиавели за човешкото общество. 

Тук бих отбелязал, че в структурно отношение първият и петият 
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параграф, посветени на държавата и на възгледите за идеалната държава, 

са ненужно отделени и отдалечени един от друг. Също така, параграфите 

за  идеите на прочутия флорентинец за обществото логично трябва да 

предхождат тези за държавата. Сред достойнствата на тази част бих 

посочил анализа на идеите на Макиавели за водещата роля на индивида, 

на личността, в обществения и държавно-политическия живот. Макар и да 

признава ролята на родословието като фактор, фиксиращ социалната 

идентичност на индивида, философът Макиавели приема социалната 

мобилност в обществото. Докторантът посочва, че: „За него 

месторождението и семейната среда оказват своето безспорно 

значение, но не предрешават бъдещето на човека.” (стр. 292) 

В заключение Милена Стойкова обобщава и излага в синтезиран 

вид основните идеи на Николо Макиавели, като дава оценка за мястото 

им в развитието на философията и историята. Подчертан е политическият 

рационализъм и прагматизъм на знаменития флорентинец и в този 

контекст – значимото място на неговите идеи в епохата на Ренесанса и в 

Новото време.  

Сред приносите на представената докторска дисертация на първо 

място бих посочил факта, че това е първото комплексно изследване на 

Макиавели като философ, историк и военен теоретик на български език. 

Приносен характер има и събраната историографска информация, която 

може да послужи за база при бъдещи проучвания върху възгледите и 

ролята на известния флорентинец. Милена Стойкова е използвала някои 

пренебрегвани от голямата част от изследователите служебни документи 

като проектозакони, доклади и речи, а също и произведения като "За 

военното изкуство", отделни глави от "Разсъждения върху първите десет 

книги на Тит Ливий", и най-вече капиталния исторически труд "История 

на Флоренция". На следващо място бих посочил представянето на някои 

слабо засегнати в научната литература теми като виждането на 
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Макиавели за човешката природа; за съдбата и доблестта; за религията и 

закона; за справедливостта и клеветата; за свободата.  

 

Гореизложеното води до извода, че Милена Стойкова е 

осъществила в голяма степен поставените в уводната част задачи. 

Представеният текст е самостоятелно изследване с приносен характер и 

отговаря на изискванията за докторска теза. На базата на всичко това 

препоръчвам на уважаемото научно жури да присъди на Милена 

Георгиева Стойкова образователната и научна степен „доктор”.  

 

 

Дата: 15.08.2016 г.                                                                         

                                                                                 

Подпис:………………………….. 


