
   СТАНОВИЩЕ 
 
за дисертационния труд на Евелина Митева „Антропологията на 
Алберт Велики” 
 
 Дисертационният труд на Евелина Митева бележи важен етап от 
научното развитие на авторката, но съставлява и същностен епизод от един 
по-всеобхватен сюжет – отвоюването на неизследвани или само слабо 
засегнати досега територии от историята на средновековната европейска 
философия. В този смисъл изборът на темата следва да бъде преценен като 
напълно удачен и позволяващ пълноценното разгръщане на несъмнените 
изследователски качества на авторката. Проблемът е там, че до 
сравнително неотдавна на Алберт Велики се гледаше по-скоро като на 
изявен компилатор, отколкото като на задълбочен и оригинален (в рамките 
на средновековната идея за оригиналността) мислител, а ако все пак се 
обръщаше внимание на някои съдържателно важни страни от собствените 
му размишления, то това по правило ставаше в сянката и с мярата на 
неговия гениален ученик, Тома от Аквино. В последните няколко 
десетилетия тази представа претърпя съществено изменение и ние с 
удовлетворение можем да констатираме, че представеният пред нас текст е 
напълно съзвучен със съвременната визия по проблема в световен мащаб. 
Нещо повече, Евелина Митева е съумяла да намери специфична гледна 
точка, позволяваща й не само да отстои убедително кохерентността на 
интелектуалното построение на знаменития доминиканец (което е и 
водещата теза на изследването), но да го направи и по свой оригинален и 
несъмнено приносен начин. 
 Евелина Митева е избрала да реконструира величествената сграда на 
Албертовата философска система откъм проблема за човека. Подобен 
подход се оказва наистина изключително продуктивен с оглед на 
преследваната цел, доколкото именно антропологическият проблем отваря 
еднакво широко достъпа както към базисните метафизически теми, така и 
към многобройните частни въпроси на човешкото съществуване, с 
прецизния анализ на които Алберт Велики в крайна сметка си е заслужил 
признанието на покровител на природните науки. Напълно аргументирано 
в рамките на тази централна тема е обособено още по-вътрешно смислово 
ядро, теорията за интелекта, анализът на която и може да бъде наречен 
средоточие на настоящото изследване. Проблемът за интелекта наистина е 
решаващ с оглед, в частност, рецепцията на Аристотеловата философия в 
корпуса на схоластическото знание и ако авторката основателно 
подчертава, че възгледът на Алберт за човека е динамичен и открит за 
вътрешните напрежения и за проблематичността при стиковането на 
католическата доктрина с една по същността си езическа визия, то това 
оправдава особената вглъбеност на изследването именно в темата за 



интелекта. Само ще напомня, че собствено травматичният проблем тук е за 
безсмъртието на индивидуалния човешки интелект, един проблем, който 
доминиканският философ разрешава – както много убедително показва 
Евелина Митева – чрез един елегантен отстъп от Аристотеловата, в 
някакъв смисъл дуалистична хилеморфична схема и различаването на 
възможния от действуващия интелект посредством Боециевата дихотомия 
quod est – quo est, позволяваща удържането едновременно на 
универсалността на познавателното съдържание и индивидуалността на 
конкретния познавателен акт. Специално ми се ще да подчертая, че тъкмо 
в анализа на проблема за интелекта дисертантката е разкрила напълно 
аналитичния си талант. Изследването е осъществено със задълбоченост, 
проникновеност и логическа последователност, а изложението е ясно и 
разбираемо, което свидетелствува за осмисленост на този нелек за 
тълкуване проблем. 
 Аналитичността на интерпретацията не е за сметка на една възможна 
редукция на собствено екзистенциалните аспекти на неговото 
философствуване. Проблемът за интелекта, посочва правилно авторката, е 
разглеждан от Алберт в контекста на опита му да експонира именно 
интелектуалния живот като върховна жизнена цел и автентичен източник 
на блаженство. Страниците, посветени на изследване на въпроса за 
интелектуалното щастие, са особено инструктивни, не само с оглед 
конкретния анализ на възгледите на Алберт Велики, но и с оглед 
осмислянето на своеобразната стилистика на средновековното 
философствуване, при което мисловната дисциплинираност практически 
винаги е оживотворена от фундаменталността на автентичната 
екзистенциална цел.  
 И още едно редукционистко изкушение е избегнато в текста на 
дисертацията. Силната съдържателна водеща теза заплашва да погълне, от 
една страна, културния контекст, от друга – многообразието на детайлите. 
В работата на Евелина Митева откриваме в нужната мяра както едното, 
така и другото. Кохерентното като съдържание Албертово мислене ни е 
представено като мисленето на точно този философ, имащ собствена 
биография и действувал в определен културен амбианс (в рамките на 
устойчива антропологична традиция и в контекста на противоречивата 
рецепция на Аристотеловото философско наследство) и в точно 
определена академична среда. Същевременно общото виждане на Алберт 
за човека е „наложено” върху поредица от частни проблеми (за съня и 
сънуването, за съдбата, за разделението между половете и т.н.), което 
показва функционалността му и придава конкретност и плътност на 
анализа. 
   Особено важно е да се отбележи, че изследването е придружено или 
може би по-скоро инициирано от работата на дисертантката по 
превеждането на някои от основните философски трудове на Алберт 



Велики: „За петнадесетте въпроса” и „За съдбата” (2003), „За природата и 
произхода на душата” и „За интелекта и умопостигаемото” (2009). Тези 
няколкостотин страници съставляват първите преводи на български език 
на съчинения на великия доминиканец. Те са свидетелство за сериозността 
на самото изследователско начинание, доколкото, разбира се, най-
сериозното и внимателно четене на даден текст е това, което цели 
пресъздаването му на друг език. Те са свидетелство – заедно с 
публикуваните статии на Евелина Митева – и за устойчивост на интереса 
към изучавания проблем. Самата авторка гледа на текста си по-скоро като 
полагащ основите на едно бъдещо изследване. Така или иначе, 
представената работа вече представлява завършено произведение с 
отчетливо формулирана и аргументирано защитена теза, с тематично 
богатство и прецизен анализ на детайлите, произведение с безспорно 
приносен характер (основните приносни моменти са коректно посочени в 
автореферата) и съзвучно с духа и стилистиката на модерната философска 
медиевистика. 
 Което ми дава пълното основание да препоръчам на почитаемото 
жури да присъди на Евелина Митева образователната и научна степен 
„доктор”. 
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       (проф. дфн. Цочо Бояджиев) 


