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Дисертационният труд на Иван Колев „Битие и възможност. Опит за 

екзистенциална антропология” за придобиване на образователната и научна степен 

„доктор” е в обем от 233 страници. Трудът се състои от увод, три глави с общо 15 

параграфа, заключение, две приложения (едното съдържа превод на съдържанието на 

незавършения труд по философска антропология на Макс Шелер, а другото – списък на 

съвременните издания на старогръцки, преводите на няколко модерни езика и 

меродавните коментари на Аристотеловото съчинение “De Anima”) и списък на 

литературата. В списъка на литературата са посочени 400 заглавия на български, руски, 

английски, немски и френски.

Трудът на Иван Колев представлява философско изследване, в което е развит 

самостоятелен проект за философска антропология. Това е проект за философска 

антропология, доколкото в него се търси отличителна характеристика на човека и 

човешкото. Проектът е метафизически, доколкото в него авторът, следвайки линията на 

мислене, зададена от най-крупната фигура във философската антропология на 

последното столетие Макс Шелер, търси мястото на човека в цялото на мирозданието. 

Като крайна цел на изследването се визира една екзистенциална антропология, 

доколкото в него се търси такова разбиране, при което човекът не се третира като 

особен тъждествен на себе си предмет наред с безкрайно многото други предмети в 

света от позицията страничния наблюдател, а като крайно, неразделно свързано с 

времето самоосъществяващо се същество, което може да бъде разбрано из и на базата 

на неговите съзнателни преживявания и свободно избрани действия. Тук авторът взема 

за отправна точка и прилага широко резултатите на екзистенциалната аналитика, 

развита в ранната философия на Мартин Хайдегер. Следвайки Хайдегер, предлаганата 

тук екзистенциална антропология схваща себе си не като обичайна философска теория 

със специфичен предмет, а като „феноменологична херменевтика”, като разбиращо 

постигане на човека. 
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Главното твърдение, което е водеща нишка на целия труд и за чието 

обосноваване последователно се работи в него е, че, ако искаме да разберем, каво е 

човекът, трябва да разберем, какво човекът може или би могъл да бъде. Оттук идва и 

общото определение на човека като “homo possibilis”. Развитата в изследването 

аргументация е изключително комплексна и богата и включва в себе си проследяването 

на множество важни исторически и теоретични сюжети. За „пътеводител” в лабиринта 

на тези сложно преплетени сюжети авторът е избрал Аристотеловият трактат “De 

Anima”. Този избор е напълно основателен, доколкото тъкмо в “De Anima” се появява 

за първи път терминът „антропология” и, което е много по-важно, защото там за първи 

път се разисква ключовият за философската антропология въпрос за мястото на 

човешката душа сред останалите форми на одушевено съществуване. Авторът 

специално изтъква и факта, че въпросният трактат има необикновено богата история на 

въздействието през много дълъг период от развитието на европейската философия. 

Ако според Иван Колев появата на трактата “De Anima” заедно с всички негови 

рецепции във философията на късната античност, средновековието, Ренесанса, епохата 

на Реформацията и по-късно представлява исторически „първото начало” на 

философската антропология, то нейното „второ начало” е оформянето на 

антропологията като дисциплина през XVII и XVIII в. Тук много интересни и полезни 

са историческите реконструкции на взаимовръзките между формиращата се 

антропология и психологията. „Третото начало” на антропологията е оформянето на 

философската антропология като самостоятелно философско направление през 20-те 

години на ХХ в. в Германия. Тук ключовите фигури са Макс Шелер и Хелмут Плеснер. 

При разискването на този решаващ период в развитието на философската 

антропология, донесъл най-значимите теоретични постижения в тази област, особено 

висока стойност има изясняването на сложния комплекс от философски 

взаимодействия между споменатите две ключови фигури. Истински принос на автора 

представлява представянето на личността и творчеството на Хелмут Плеснер – един 

изключително оригинален и плодотворен автор с огромни, но за съжаление 

недооценени заслуги за развитието на философската антропология. Все пак обаче тук 

главната роля се пада на Макс Шелер. Иван Колев е изяснил изключително внимателно 

и детайлно не само главните идеи на Шелер, но и тяхното влияние върху формиращата 

се по същото време екзистенциална философия на Хайдегер. Тъкмо на фона на тази 

философия се формира и споменатата по-горе главна теза на изследването за човека 

2



като възможност. Иван Колев се изявява като отличен познавач и тълкувател на 

творчеството на Хайдегер.

В третата глава на труда, вземайки за композиционен ориентир Аристотеловата 

“De Anima”, Иван Колев разглежда пет ключови комплекса философско-

антропологични проблеми, проблемите за отношението между способности и 

модалности, за тялото и телесността, за чувствата и чувствителността, за паметта и за 

фантазията и въображението. Тук се предлагат много диференцирани и прецизни 

понятийни анализи, в които неизменно се изтъква предимството на мисленето на 

човека от гледна точка на възможността като методологически ключ към разбирането 

на отличителното за човека. Сред тези анализи на цели големи и сложни понятийн 

комплекси особено висока оценка заслужава анализът на чувствата, където авторът по 

много убедителен начин демонстрира първичността на чувствителността по отношение 

на чувствата, емоциите и афектите.

От методологическа гледна точка трудът на Иван Колев е сложно построен. В 

него е осъществено успешно съчетание на исторически и проблемно-систематичен 

подход. При историческите анализи по-специално са използвани доста разнообразни 

инструменти – анализи на историческата еволюция на понятия, сравнителни анализи на 

различни преводачески и терминологични решения, етимологични анализи, критика на 

изворите с оглед на тяхното точно датиране и установяване на определени линии на 

приемственост. Прилагането на такова богатство на методологически похвати е 

направило текста плътен и е допринесло съществено за разностранното обосноваване 

на главната теза. Затова то заслужава много висока оценка.

Наред с изтъкнатите достойнства на труда имам и три критични бележки. 

Първата от тях се отнася до понятийната конструкция „Абсолютът като модална 

плерома” и някои негови производни (с. 121 и на други места). Според мен тя се 

нуждае от специално изясняване. Прави впечатление, че тази конструкция играе 

някаква роля в първата половина на текста, а във втората като че ли напълно изчезва. 

Втората се отнася до известно надценяване на стойността на аргументите, базирани на 

етимологични анализи. На базата на такъв анализ се критикува призивът на Гилбърт 

Райл и други аналитични философи за повишено критично внимание към 

субстантивирането на глаголи и после към реифицирането на съществителните в 

параграфа за паметта (с. 171 и сл.). Тази критика въз основа на словоупотреби в 
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българския език ми се вижда едно от малкото неубедителни места в това изследване. 

Третата ми критична бележка се отнася за терминологичния език. На редица места този 

език е ненужно усложнен с честа употреба на чуждици, които имат свои български 

съответствия . Ето няколко примера в това отношение: „фюсисно същество” (с. 96) 

вместо „природно същество”, „инспирация” (с. 102) вместо „вдъхновение”, 

„делиберация” (с. 124) вместо „обсъждане”, „фасцинация” (с. 143) вместо 

„очарование”, „емфаза” (с. 190) вместо „ударение” и пр. Подобни примери създават на 

места усещането за маниерност на изказа, който иначе е ясен и точен.

Дисертационният труд на Иван Колев „Битие и възможност. Опит за 

екзистенциална антропология” е много ерудирано, осъществено с висок 

професионализъм и голяма убедителност философско изследване, което е постигнало 

изцяло своята цел. Резултатът от него излагането и обосноваването на оригинална 

авторова философско-антропологична концепция. Авторефератът отразява точно 

съдържанието на труда. Направени са действителни приноси, които са формулирани 

точно. Посочени са шест публикации по темата на дисертацията. Декларирам, че нямам 

съвместни публикации с автора на изследването.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Дисертационният труд на Иван Георгиев Колев „Битие и 

възможност. Опит за екзистенциална антропология” отговаря на всички изисквания за 

придобиването на образователната и научна степен „доктор” и затова като член на 

Научното жури аз без никакви колебания ще гласувам ЗА присъждането на автора на 

тази степен.

                                                                              Подпис:

                                                                                            (проф. д-р Христо Тодоров)

София, 29 юни 2011 г.
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