
Р  Е  Ц  Е  Н  З  И  Я 

на 

докторската теза на Евелина Митева:” Антропологията на Алберт 

Велики” 

 Написването на тази рецензия ме изправи пред едно затруднение, което 

трябваше да преодолявам в хода на извеждането на аргументите „за” и „против”тезата 

на докторантката. Проблемът е, че освен в статуса си на докторант, Евелина Митева се 

явява също така преводач на Алберт Велики (За петнадесетте въпроса; За съдбата от 

2003 г. и За природата и произхода на душата; За интелекта и умопостигаемото от 

2010 г.) и изследовател на текстовете на схоластическия учител от доста години насам. 

Нещо повече, тя имаше възможност да прекара част от времето на специализацията си 

в Albertus Magnus Institut в Бон при един от най-значимите изследователи, преводачи и 

издатели на Алберт Велики – Хенрик Анчулевич. В този смисъл, представеният днес 

текст е не просто плод на усилие, чиято крайна цел е „защита на теза, предназначена да 

потвърди правото за придобиването на научно-образователната степен доктор”, а и 

своеобразен етап от едно лично дело, което прави от Евелина Митева първият 

български изследовател, заел се с изследването на философските текстове на Алберт 

Велики. 

Както е добре известно, Алберт е считан за един от най-влиятелните учители на 

своето време и прозвището „Велики” не е случайно с оглед на високия авторитет, който 

той е имал сред своите съвременници. Известно е също така, че заради  

енциклопедични си познания той получава и почетната титла doctor universalis. Мярата 

на подобен универсализъм разбира се пряко произтича от заниманията му с един 

древен автор, когото самият Алберт нарича archidoctor philosophiae (главният учител на 

философите) и който е за него най-забележителният, но и отличаващият се от всички 

други философ - praeclarus philosophus. Тъкмо с Аристотел тогава е свързана и онази 

цел, която си поставя Алберт и която гради неговия авторитет през вековете – да „даде” 

философското и естественонаучно наследство на Стагирит на латиняните. В тази 

ситуация е като че ли съвсем естествено интересът на изследователите да е 

съсредоточен върху него, тъкмо като поддържащ процеса на translatio studia. 

Проблемът е, че при подобна дейност винаги остава една въпросителна: доколко е 

стойностен в научно отношение собствено изследователския принос на Алберт и дали е 

казал онова „нещо повече” от преводачите и коментаторите, което да го прави различен 



от тях и да придава оригиналност на изследователската му визия? И все в този смисъл: 

съществуват ли в действителност оригинални теми, които могат да се изведат от 

творчеството на Алберт? Без да бъде нейна централна задача, но присъствайки като 

съпътстваща цялото изследване линия, Евелина Митева се е опитала да подскаже 

отговора на този въпрос в настоящата дисертация, доколкото една от нейните цели е да 

осветли наличието на подобна тематична значимост. Става въпрос не само за 

дискусионната в онези години тема за природата и същността на интелекта, но и за не 

по-малко важната тема за антропологията на схоластическия учител. 

Представеният от Евелина Митева текст за защита e в обем от 223 стр., 18 от 

които са библиография, включваща съвременните издания на латинските източници, 

както и цитирана и използвана литература на български, английски, немски и френски 

езици.  Дисертацията е посветен на една тема, стояща на границата между традиционно 

философската и естественонаучната тематика – проблемът за човека и неговото място 

в цялостната концепция на средновековието за статуса и природата на душата и 

интелекта. Очевидно е, че интересът към темата се диктува от обстоятелството, че тя 

детерминира пресечната точка между антропология, метафизика и теология, доколкото 

изяснява идеята за човека спрямо първия принцип (с.5). Тъкмо в унисон с подобна идея 

е и даденото на стр.7 работно определение на докторантката за антропология. В този 

смисъл е и първият принос на този текст -  доколкото българската медиевистична и 

изобщо философска традиция е отделила твърде слабо внимание на философското и 

естественонаучното наследство на Алберт Велики, то обръщането към тази страна от 

философията на тринадесети век има важно значение за разбирането на духа и обхвата 

на схоластиката, както и на всички значими тематични дискусии по основните 

философски проблеми.  

 От друга страна, желанието да се представи един автентичен прочит на 

наследството на Алберт Велики  по най-добър начин се съчетава с аналитичната основа 

на текста, който обхваща принципно важни, но и традиционно препъващи всеки 

изследовател въпроси като: изясняване природата и действието на възможния и 

активния интелект, проблемът за природата на интелекта и индивидуалната човешка 

душа, отношението между безсмъртната душа и смъртното тяло, както и въпроса за 

природата на самата душа. Не е изненадващо тогава, че тъкмо теорията на Алберт за 

интелекта е представена като „смисловия център” на самото изследване. Бих искал да 

кажа, че в това отношение най-добрият пример е цялата ІV глава, с всички нейни под 

точки, където интерпретационното ниво често надхвърля представата за дисертационен 



проект и е по-скоро свидетелство за разгърнат изследователски потенциал, който 

Евелина Митева демонстрира вече съвсем уверено.  

 Още в самото начало на текста е направена една важна уговорка, а именно, че 

философско-антропологическата тематика на ХІІІ век изключва тематичното разделяне 

на проблема за човека и изследването му, грубо казано, „на парче”; идеята е по-скоро 

да се положат основите на една цялостна визия за човешката същност. Подобна 

„антропология на целостта” е демонстрирана, напомня докторантката, още в 

Албертовото ранно съчинение Сума за човека, в което са обединени теологическите, 

метафизическите и натурфилософските теми за човека. Можем да разберем подобна 

идея по-добре, ако се припомним, че човекът е получил своето утвърдено в битийната 

йерархия място според творческата мощ и волята на своя Създател. С две думи, 

човешкото същество заема особено място в онтологическата структура на реалността, 

тъкмо според специалния си битиен статус. Този му статус метафизически (и разбира 

се, теологически) предшества всички конкретизиращи и ограничаващи го определения 

и този трансцендентно наложен битиен ред трябва да даде и реда на нашето мислене, 

чието идеално съдържание да е паралелно с установената онтологическа структура. 

Подобно допускане, както ще видим по-нататък е от изключително значение за Алберт, 

когато формулира учението си за интелекта и познанието: идеята за битието е и 

пределното основание за всяко умопостигане, тъй като представлява най-простото 

„нещо”, върху което съсредоточава своето внимание постигащият интелект (intellectus 

resolvems)1. По простата причина, че формите се познават от интелекта в техния 

универсален модус, а не в конкретното им битие (с.94). 

 Имам малка, може би прекалено педантична забележка към мястото на втора 

глава в текста: информацията, дадена в нея би била без съмнение полезна, когато този 

текст се появи като книга, но е малко утежняваща четенето на дисертационния труд. 

Като цяло, учението за човека е неотменна част от философския проект на 

Алберт Велики, чиято основна цел е „интегрирането на Аристотел в корпуса на 

християнската философия” (с.31). Потвърждение на това откриваме в ІІІ глава, 

наречена „Мястото на човека в световния ред”, която нагледно представя връзката 

между метафизика и антропология, видяна през призмата на аристотеловата 

метафизична визия. На този фон е дискутиран проблемът за познанието, разгледан във 

всички негови аспекти и в частност – за границите на метафизическото познание. 

                                                 
1 I Sententiarum, d.46, a.14 Opera Omnia 26 ed. Borgnet 450 



Важните изводи, които са направени в следствие на очертаването на подобна граница 

се отнасят до същността на идеята за вечността на света, както и на тезата за 

единството на човешкия интелект, идеи, които Алберт решително отхвърля, пише 

Евелина Митева (с.77).  

 Следващата глава, ІV по ред, е безспорен принос на докторантката, както в 

чисто философски план, с анализа на природата и същността на интелекта, така и от 

гледна точка на връзката между философия и етика чрез начина, по който са обвързани 

познание и щастие. Тя започва с напомнянето, че концепцията за ролята на възможния 

и действащия интелект идва на Запад с преосмислянето на Аристотеловото учение за 

душата от съчинението със същото заглавие. В този текст, напомня докторантката, 

интелектуалната познавателна способност се разбира като възможност за възприемане 

на абстрактни понятия, но Аристотел прецизира този процес като разглежда първата 

степен на интелектулното действие като възможност за възприемане с чисто 

потенциална природа: тази сила се нарича възможен интелект (nous pathetikos (лат. 

intellectus possibilis). Основната идея на коментара на Алберт е да покаже, че 

включването на сетивността в структурата на познанието всъщност „изгражда и 

аргументира индивидуалността на интелектуалното познание, срещу авероистката теза 

за единството на интелекта”. Независимо от интереса си към Авицена или Авероес той 

настоява, че възможният и активният интелект са част от човешката душа и че по тази 

причина са мултиплицирани според числото на индивидуалните човешки същества.  

 За да стане възможно възприемането на абстрактните понятия обаче, то трябва 

да бъде предшествано от абстрахиране на универсалното съдържание от образите на 

сетивното възприятие. Обяснението на подобно действие за Аристотел изисква тогава 

въвеждането на една активна сила, която гръцките коментатори наричат nous poietikos 

(лат. intellectus agens), т.е активен интелект. Приемайки за основа подобна постановка, 

Алберт, продължава Евелина Митева, се е опитал да изясни на първо място ролята и 

мястото на сетивното познание в цялостната картина на човешкото интелектуално 

действие. Вниманието тук привличат не само параграф 1.3., наречен Абстракцията: от 

сетивност към мислене, но и следващите: 1.4. Отвъд границите на сетивността: 

чистото мислен; 1.5: А откъде идва интелектът? и особено параграф 1.6., където се 

изясняват компетентностите на възможния и активния интелект. В този параграф е 

извършен и съдържателен анализ на мненията на Аристотеловите коментатори на За 

душата от времето на късната античност: Александър Афродизийски и Темистий, 

както и арабските коментатори като Ал-Фараби, Авицена и Авероес.  



Евелина Митева обаче напомня, че Алберт не се е спрял до тук, а е 

проблематизирал „вече познатото” за да го превърне в един принципно нов, т.е. 

съобразен с изискванията на християнската доктрина анализ на природата и същността 

на интелекта. Затова, следващият параграф е посветен на собствено изследователския 

принос на Алберт към проблема като е анализирано неговото критическо виждане, на 

фона на текстовете на коментаторите. В него докторантката прави важното допускане, 

че взаимодействието между активния и възможния интелект има не само познавателна 

функция – това е път към просветляване на интелекта, което го води към най-висшето 

щастие. Поставянето на акцента върху това състояние, наречено coniunctio intellectus е 

един от безспорните приноси на Евелина Митева, макар то, по нейните думи, да 

представлява „един от най-спорните, но и интригуващи моменти в учението на Алберт 

за интелекта”.  В едно малко отклонение ще си позволя да допусна, че тази тема 

можеше да получи още аргументи „за” ако беше призован и авторитета на един от 

отците на църквата, св.Августин и по-специално неговата ранна работа „За щастливия 

живот”, където е засегнат въпроса за връзката между познание, истина и щастие, макар 

и в рамките на критиката му срещу академиците. Впрочем, това допускане се отнася до 

всичко казано от него по повод същността на душата, нейното безсмъртие и 

отношенията й с тялото, което макар и резюмирано накратко, и независимо от всички 

„несъгласия” между Аристотел и Августин би подсилило аргументите в подкрепа на 

тезата. Още повече, че както отбелязва и самият Алберт идеята за интелектуалното или 

съзерцателното щастие и проблема за саморазгръщането и самоосъществяването на 

интелекта не могат да бъдат изведени от За душата, а имат отношение към Никомахова 

етика. Тъкмо с помощта на това произведение (нека напомним, че коментарите на 

Алберт към него и отбелязването на основните елементи на практическата философия 

са считани за едно от най-авторитетните ръководства по етика в средновековните 

европейски университети) той успява да изолира онази способност, която „определя по 

някакъв начин човешката свобода и чието действие подчинява на себе си дори 

интелекта – свободната воля (с.153). По този начин, след като в по-късното си 

съчинение За интелекта и умопостигаемото свързва волята и учението – studium - 

Алберт описва формирането на придобития интелект, intellectus adeptus. Близката 

връзка между волево усилие и учене е това, което прави духа свободен и го дарява със 

способност да се устреми към чистото познание. С това, подчертава Евлина Митева, е 

окончателно установена връзката между метафизика, психология и етика, пресечната 

точка на която е учението за интелекта.  



Последната, V глава, наречена Антропологически аспекти има принципно 

натурфилософски характер и разглежда конкретните проявления на човешкото, които 

подсказват за уникалността на това същество: сънища и пророчески дарби, проблемът 

за съдбата, за разделението на половете и т.н.   

В заключение: дисертационният труд на Евелина Митева представлява едно 

задълбочено и широкомащабно изследване върху антропологията на Алберт Велики, в 

чиито център е поставено неговото учение за интелекта. И макар, ритъмът на текста да 

показва известни спадове – най-вече във втора глава, то цялостното впечатление от 

работата на Евелина Митева, без дори да припомням приносът й като преводач на 

текстовете на Алберт Велики е като за усилие, което, макар и все по-рядко напоследък, 

подхранва надеждата за бъдещето на българската медиевистика. Тук бих искал само да 

добавя още едно обстоятелство, което допълва задоволството на читателя от 

дисертацията – емоционално и стилистично овладеният изследователски език, доброто 

познаване на изворова и коментарна литература, както и  боравенето не само с почти 

всички европейски езици, но и с текстове на латински език са показател за сериозни и 

задълбочени интереси към дискутираната тематика. 

 Моят конкретен въпрос към Евелина Митева е: ако между светлината на първата 

причина и светлината на първия интелект съществува пряка зависимост (с.78) (т.е. 

душата е „образ Божи”), то има ли място проблемът за илюминацията в системата на 

Алберт Велики? И в тази връзка: какъв е  онтологическия статус на универсалното в 

интелекта и как встъпва в отношение с индивидуално съществуващата душа? 

 Авторефератът отговаря на всички изисквания, приносните моменти са изведени 

и формулирани коректно; докторантката има необходимите публикации. 

 Като имам предвид всичко казано по-горе считам, че представеният от Евелина 

Митева за защита текст без всякакво съмнение дава основание да й бъде присъдена 

образователната и научна степен  доктор. 
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