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                                          Р Е Ц Е Н З И Я 

       ЗА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД НА ЕВЕЛИНА МИТЕВА 

             „АНТРОПОЛОГИЯТА НА АЛБЕРТ ВЕЛИКИ” 

  ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН 

  „ДОКТОР” ПО СПЕЦИАЛНОСТ „ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА” 

                           от проф. дфн Нина Димитрова 

 

 

Изследването на Евелина Митева изявява многостранната ù ерудиция и 

отлични изследователски качества. Несъмнена новост не само за родната 

философска книжнина, този труд, осъществен като монография, е изпълнил 

блестящо задачата си да систематизира антропологическите идеи на Алберт 

Велики, пръснати в многобройните му (предимно философски) съчинения, и да 

открои една цялостна картина на представите на средновековния автор за 

човека. Свидетелство за богатата езикова култура на дисертантката е 

използването на обилния изворов материал, както и на твърде обширната 

коментарна литература на български, немски, френски, английски, италиански и 

руски език. Тезата на изследването е ясно поставена (и впоследствие убедително 

защитена); конкретните задачи са релефно откроени и последователно решавани, 

съобразно вътрешната логика на цялостния замисъл; езикът на съчинението е 

жив, пластичен и разбираем – или, налице са необходимите предпоставки за 

успеха на едно подобно изследване, какъвто представеното за обсъждане тук 

наистина показва. 

 

Структурата на дисертационния труд, чийто общ обем е 223 страници, е 

детайлно отчленена и също допринася за качеството на работата. Уводът 

включва описание и аргументация на използваната методология, както и 

постановка на целите и задачите на изследването.  Вниманието е фокусирано 

върху възможността да се говори за средновековна антропология, т. е. за 

антропология преди реалното ù историческо обособяване като дисциплина. 

Акцентът в предложеното разбиране е върху философския характер на 
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събраните и систематизирани възгледи за човека – „онези опити на 

средновековните автори за изследване същността на човека, които си поставят 

експлицитно задачата за нейното [на антропологията] дефиниране и описание 

чрез методите на философията” (с. 7). Предварително е направена уговорката, че 

в посоченото разбиране за средновековна антропология схващанията на Алберт 

Велики се вписват както с метафизическия си подстъп към природата на човека 

(чието изследване има приоритет в дисертацията), така и с натурфилософските 

обглеждания на отделни аспекти на човешкото битие. Тук е лансирана основната 

теза на предстоящото изследване, а именно – за цялостността на 

антропологията на Алберт, предвид неговите и метафизически, и 

натурфилософски занимания с човека.  

В обширния увод (впрочем, към въвеждащата част на изследването би 

трябвало да се причислят и непосредствено последвалите увода страници, 

посветени на живота и епохата на Алберт) е спазено изискването за представяне 

на съвременното състояние на изследванията по проблематиката, което, освен 

в отличната информираност на Евелина Митева, ни убеждава в навременността 

и значението на предлаганото нейно проучване.  

„Разказът” продължава с въвеждането на основните биографични факти от 

живота на Алберт Велики (включително описание на цялостното му творчество, 

дало основание за прозвището Doctor Universalis), така и на историческия и 

интелектуален контекст, в който най-важните акценти са поставени върху 

дейността на университетската институция и на наличните тогавашни преводи – 

главно на Аристотеловата философия. Особено сполучливо е нагледното 

представяне на състоянието на тези преводи чрез таблицата, дадена в 

специалното приложение – систематизация на съчиненията, имащи някакво 

отношение към антропологическата проблематика (с. 46 – 49). Като цяло, 

първите две части на текста предпоставят успеха на същинското изследване на 

философско-антропологичните представи на Алберт Велики, което започва с 

анализ на метафизичните му идеи в търсеното отношение.  

Християнската рецепция на Аристотел – както е анонсирано 

философското начинание на Алберт, е убедително показана чрез съпоставянето 



 3 

на различни негови съчинения (изредени хронологично), като е изявена 

директната обвързаност между понятията „първа причина” и „Бог”. 

Същевременно е показано и съчетанието на еманация и причиняване като 

специфика на Албертовата мисловност, съчетаваща не само платонистката и 

аристотелистката линия, но и утвърждаваща синтеза между християнската 

теология, от една страна, и метафизиката, от друга. Така християнският Бог е в 

ролята на „първия интелект”, а еманацията (излиянието, произхождането) е 

сдвоена с причиняването. Авторката е много внимателна относно етикетирането 

на Албертовите представи като неоплатонизъм – такава интерпретация би била 

насилена според нея, а анализът ù относно преобладаването – в един или друг 

случай, предвид нюансите в различните съчинения на средновековния мислител 

– на еманация или креация в тях, е сред най-проникновените в целия 

дисертационен текст. Промяната в представите на Алберт относно първото 

излияние на първата причина – отделените интелигенции, също е проследена 

много грижливо (с. 75 – 76). Прецизен е и коментарът, отделен на битийните 

нива в душата, на спецификата на отделните видове душа, на обвързаността на 

душата с тялото, на значението на тялото, и пр. – на същинските философско-

антропологически въпроси. Направените изводи определят ключовата роля, 

която Алберт Велики е отредил на интелекта като тази човешка способност, 

която не само е неговата видова отлика, но и която го прави 

самотрансцендиращо се същество, а чрез това себенадмогване – и придобиващо 

висше щастие, каквото представлява състоянието на единение с активната 

божествена интелигенция. Възхождането на интелекта е същевременно и 

познание, и щастие, постижимо още в границите на земния живот.  

По-нататъшното разгръщане на текста е посветено на структурата на 

човешката душа, мислена от Алберт в различни негови съчинения. В детайли е 

описана разликата между сетивните познавателни способности и разумната 

душа, по линията пасивност – активност, като е коментирана убедителността на 

аргументите на Алберт в това отношение. Следваща степен на разграничаване е 

намерена в критерия ниво на абстрактност – критерий, който също отрежда на 

интелекта неговия висш статус, както и обосновава възможността му да схваща 
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формите на нещата в тяхната универсалност. Интелектът е представен като 

свързан едновременно (и неотменно) както с определен индивид, така и с 

първата интелектуална причина, божествената светлина – именно той е, който 

придава на човека този междинен – между света и Бога – статус в общата 

битийна йерархия.  

В тази същински човешка способност са различени две страни – възможен 

и активен интелект, на чиито характеристики дисертантката е посветила 

множество написани интересно и задълбочено страници, като задължително е да 

се отбележи, че анализът ù има предвид не единствено съчиненията на Алберт, 

но са привлечени за съпоставка и коментар и различни други философски извори 

– съчинения както от далечната и предходна традиция, така и от съвременния на 

Алберт интелектуален свят. Очертано е гъвкавото решение на Алберт в 

стремежа му да запази едновременно индивидуалния характер на възможния 

интелект като част от определен човек, така и неговата универсалност, 

доколкото като висша духовна способност е обърнат към първата интелигенция 

и единението с нея е мислено като осъществимо в пределите на този „тук и сега” 

свят. Показан е важният резултат от взаимодействието между пасивен и активен 

интелект – реализирането на познавателната функция, върхът в чието развитие е 

същевременно постигането на висшето щастие за човека. За да открои по-ясно 

тези идеи на Алберт, Евелина Митева е проследила най-важните предходници на 

средновековния автор по отношение на разбиранията за интелекта, т. е. обърнала 

се е към „историята на пресичане на култури и религии, даваща ни добра 

представа за пътешествията на идеите през вековете” (с. 132). Последвалите 

страници доказват историко-философските умения на дисертантката и ни 

представят убедително както сходствата и заимстванията, така и несъгласията и 

оттласкванията на Алберт Велики, довели до формирането на собствените му 

разбирания за интелекта и неговата определяща роля в антропологично 

отношение. 

Специален акцент в изследването е поставен върху значението на 

свободната воля – като тази способност, на която са подчинени всички останали; 

като тласъка, който „задвижва” преминаването на възможния интелект в активен 
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и по този начин полага началото на интелектуалното възкачване, респективно на 

достигането на върховното щастие, съзерцанието на божествената същност.  

След задълбоченото и подробно разглеждане на метафизичните подстъпи 

към човека, аргументирани от Алберт, иде ред на неговите натурфилософски 

подходи – разглеждането на човека откъм неговата единичност, конкретност, 

крайност, преходност. Тъкмо натурфилософията на Алберт в търсения аспект ни 

демонстрира отдалечеността ни от средновековната мисловност и светоусещане. 

На първо място са коментирани представите на автора за значението на 

сънищата и пророческите дарби, последвани от анализ на виждането му за 

съдбата (отново в непрестанна съпоставка с авторитетните мнения по въпроса от 

предходници и съвременници), както и за половото разделение. А обединението 

на двата типа антропологични разглеждания е прицелено да открои 

уникалността на човека, да подчертае специфичното му и незаменимо място в 

общата онтологична йерархия. Тази уникалност е осигурена главно от 

способностите на неговата разумна душа, но е допълнена и от проявите на 

човешката преходност и конкретност. Особено сполучливо ми изглежда 

решението уникалността на човека според Алберт да бъде представена в няколко 

графи на таблица, която на практика систематизира и обобщава основните 

положения на антропологията на средновековния автор (с. 188 – 192). Подобна 

таблица е направена и във връзка с тези белези у човека, които Алберт намира 

като превъзходни в сравнение с останалите същества. 

В заключението са сумирани накратко аргументите в полза на 

защитаваната теза, като са определени и основните приноси на дисертационния 

труд, отделно включени и като справка в автореферата. Точното им 

формулиране показва ясното съзнание на дисертантката за значимостта на 

своята работа. 

Всичко казано дотук ми дава основанието категорично да препоръчам на 

Научното жури да даде на Евелина Митева исканата образователна и научна 

степен „доктор”.  
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