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 Дисертацията на Михаела Шанова обхваща 218 страници. Цитирани са 128 

заглавия на латински, английски, немски, френски, руски и български. Авторефератът е 

изготвен според утвърдилите се изисквания (по технически, очевидно, причини са 

допуснати повторения: в края на някои страници влизат по няколко реда от други 

места, но това не успява да затрудни четенето). Авторката има четири публикации по 

темата. Лично аз бих си пожелал по-конкретно формулиране на приносните моменти в 

изследването, но трябва да се каже, че и тази им форма следва да бъде приета за 

коректна.  

 Изходната хипотеза на дисертантката, подходила към сравняване на ученията за 

истина при двама от големите средновековни философи на Запада: Аврелий Августин и 

Анселм Кентърбърийски, се основава върху общата проблематика и в последна сметка 

общия културен контекст (християнската късна античност и християнското ранно 

средновековие), при което и двамата са сред основните учители на западната 

християнска мисловност. Авторката специално обръща внимание на времевата 

отдалеченост между тях и се съобразява при анализа си с нея. Подкрепящото 

тръгването й и към двамата изказване на Анселм в предговора на „Монолог“, че всичко 

написано от него може да се прочете в „За Троицата“ на Августин, не би следвало да се 

гледа като особено силен аргумент в полза на хипотезата. То е, както доказва Ф. С. 

Шмит, вмъкнато като защита срещу упрека на Ланфранк в негово писмо до Анселм, че 

не се позовава на отечески твърдения. Изречението има чисто защитна функция, 

Анселм не променя текста си. Някакво генерално влияние на Августин върху тезите 

Анселм, както показва в анализите си и докторантката, не е установимо. 

 Авторката подчертава достатъчно ясно една наглед техническа подробност, 

която не дава възможност за провеждане на успоредно проследяване на тезите на 

Августин и Анселм относно твърденията им за характера на истината. Докато Анселм 



има специално посветено на темата съчинение, Августин няма такова. Тя се насочва 

към няколко текста на Августин, от които неговото схващане по темата може да бъде 

сравнително цялостно изведено, справедливо концентрирайки се, от друга страна, 

върху „Монолог“, „Прослогион“ и, разбира се, „Диалог за истината“ на Анселм. Не 

мисля, че включването в този списък на „За падението на дявола“ или на „За 

въплъщението на Словото“ би попречило на по-цялостния обхват на анализа, но трябва 

да се съглася, че изследваните съчинения, особено „За истината“ и „Монолог“, 

съдържат в най-висока степен концепта за истината, заявен от Анселм.  

 Структурата на дисертационния труд е семпла и изцяло отговаря на поставените 

пред него цели, а именно: самостоятелното изследване на двете учения и последващото 

ги тяхно сравнително проучване, целящо да изведе както приликите, така и различията 

в техните учения за истината.  

 Първата глава е посветена на самостоятелното извеждане на Августиновата 

концепциия за истината. Подхожда се през едно от ранните Августинови съчинения, 

„Срещу академиците“, където авторът, без да отстъпва от по същество нео-

платоническите си позиции, които съхранява, доколкото е съвместимо с християнския 

светоглед, до края на своя живот, прави критична равносметка на увлеченията си по 

академическия скептицизъм и извежда аргументи за съществуването на истината и 

особено за възможността тя да бъде постигната. Акцентът тук пада върху 

гносеологическия аспект на истинността и истината, като се обръща специално 

внимание на диалектическите и математически аргументационни вериги, ползвани от 

Августин. 

 Следващите ходове на изследването поглеждат към проблематизирането на 

истината през основни контекстуални измерения на Августиновата мисловност. Следва 

да се отбележи, както тук, така и по отношение на аналогичната процедура, приложена 

към Анселм, че авторката успява да се удържи, с много малко изключения, в онези 

контекстуални координати, които имат пряка или поне доказуема връзка с изследваната 

тема. Най-напред се очертава отношението „вяра-разум“ според Августин и се 

акцентира функционалното единство и взаимната допълнителност между тях.  

 От този хоризонт се извежда същественото за изследването отъждествяване на 

истината с Бога, което оформя центъра на Августиновата теория за истината. В 

перспективата на изследвания проблем дисертантката извежда основните битийните 

характеристики на Бога, както са въведени те от Августин, с особен акцент върху 

съвпадението на истина, битие, красота, величие, сила, живот, благо и справедливост. 

 Конкретното насочване към темата „истина“ извежда напред нейния духовен 

характер, нейната непроменливост, цялостност, всеобщност, вечност и единственост, 

при което тя се доказва като по-висша от човешкия разум и ум. Специално е обърнато 

внимание на разграничението между „истина“ и следващата от нея „истинност“, което 

дава възможност за ползването на „истина“ и в множествено число – с оглед на 

творенията. Особено важно тук е заключението, че въпреки своите опити, Августин не 

успява да даде позитивно определение на истината.  



 Следващата стъпка предполага извеждане на гносеологическите позиции при 

Августин, при което ударението пада върху общогносеоплогичната и 

илюминационната теории. Божествената светлина, гарантираща познаването на 

истината според схващанията на зрелия Августин, задава в човешката душа 

принципите на истинното познание, стоящи в най дълбокото на душата. 

Непроменливостта, всеобщността и генералната валидност на тези принципи полагат в 

познавателен и екзистенциален план началата на математическото, диалектическото, 

нравственото и естетическото. 

 Принципите на познанието, напредва анализът, са във функционално единство. 

Те са базисните отправни точки за познанието и на крайното, върху които стъпва 

гносеологията на Августин. Обърнато е специално внимание на неговото 

концептуализиране на познавателните образи и тяхната йерархия с акцент върху 

съвпадането на познаваното и познаващото в акта на самопознанието. От строгото 

Августиново разделение между сетивния и интелигибилния свят следва базисния 

характер на двете познавателни форми: сетивната и интелектуалната, при което са 

изведени дистинкциите между разум и разбиране, разсъдъчност и интелектуалност. В 

най-високото си ниво човешката интелектуална познавателност постига вечните неща, 

а следователно и вечната истина, заедно с принципите на самото мислене. От там се 

преценява и относно истинността или неистинността и на крайното.  

 Учението за истината на Анселм се разгръща в петте параграфа на втората глава. 

Тръгва се отново от отношението „вяра-разбиране“ през формулата за тяхната връзка, 

дадена в „Прослогион“. Справедливо се обръща внимание на Анселмовото „sola 

ratione“, водещо към разбирането на вярата, но избягващо в своя ход да се опира на 

верски аргументи. Проследяването на неговото доказателство за съществуването на 

Бога в същото съчинение, извежда някои основни позиции на Анселмовата философска 

нагласа, например заявяването на битие за мисловните биващи и особения характер на 

това битие, в сравнение с екстраменталната действителност. Дисертантката 

справедливо отказва да схваща това доказателство като онтологическо, макар да 

приписва това негово характеризиране на Кант (който говори за картезианските 

доводи), докато в новото време идентифицирането на обекта на Кантовата критика с 

Анселмовия аргумент е фактически дело на Хегел, атакувал в този пункт Кант. 

 Извеждайки характеристиките на Бога при Анселм, авторката подчертава 

принципите на неговата отнесеност с крайното, неводещи до релативност, и 

динамиката на битието. От вечността, неизменността, непроменливостта на Бога се 

прави преходът към Анселмовото тълкуване на Бога като висша истина. Следвайки 

собственото му тръгване от едновременното настояване за единственост на истината и 

говоренето за множество истини, дисертантката проследява глава по глава „Диалог за 

истината“, анализирайки последователно разликата между истината по природа и 

акциденталната истина в изказването, истината в мисленето, истината като действие, 

истината на волята, истината на сетивата, истината на същността на нещата и т.н. 

извеждайки Анселмовото понятие rectitudo и неговите измерения. Анализът не 

подминава връзката правилност-справедливост, дефиниращи се взаимно: 



справедливостта е правилността на волята. В този контекст се тълкува и висшата 

истина като rectitudo от особен характер, доколкото „правилността“ на всичко крайно 

се форматира от неговото дълженствуване спрямо висшата истина, която обаче никому 

нищо не дължи. Загатната е и разликата между висшата истина сама по себе си и 

висшата истина като rectitudo, тоест в нейната отнесеност към истината на нещата като 

тяхна норма. Анселмовата дефиниция за истината, първа в западноевропейската 

философска култура, се вижда в нейната функционалност относно постигането на 

истината в познавателния процес. 

 Третата глава е посветена на сравнителния анализ между ученията за истината 

на двамата мислители. Най-напред са изведени по-дълбоките теоретични основания на 

двамата, върху които се базират тези им учения. Посочени са отношението вяра-

разбиране, тъждеството между истина и Бог (със съответната единственост), 

отношението Творец-творение, които в един по-далечен хоризонт съвпадат с общите 

очевидности на християнската късна античност и ранното средновековие. Обглеждайки 

връзката истина-Бог авторката настоява тъждество в едно отношение (съвпадението 

им) и разлика при поставения според нея от Анселм акцент върху релацията Творец-

творение, задал и различията в техните учения за истината. По подобен начин се 

установяват прилики и различия при връзката вяра-разбиране, дали рефлекс върху 

приликите, но и различията в теориите им за истината. При погледа към третото 

отношение (Творец-творение) авторката забелязва по-профилираното при Анселм 

вътрешно диференциране на истината (като висша истина и истина на нещата) и 

съответната динамика на процесите на действие и познаване на истината, несъвпадаща 

с основни постулати на илюминационната теория на Августин. Извежда се 

невъзможността за извеждане на дефиниция на истината от страна на Августин и, 

обратно, обосноваността на такава дефиниция при Анселм, която играе – подчертава 

авторката – ролята на важен интегратор между всички части на неговата теория за 

истината. 

 Според изводите на дисертацията, познавателният процес, насочен към 

истината, е разработен детайлно от Августин, докато при Анселм съществуват само 

отделни маркирани проблеми, което изисква малко по-детайлно доказване в 

перспективата на цялостното Анселмово творчество. Анализирането на множество 

аспекти от познавателните подходи на двамата води до извеждането на знаменателни 

съвпадения и различия в схващанията им за характера на познанието, самопознанието, 

неистинността, за критерия на истината, за същността на справедливостта с нейното 

място относно истината и т.н. 

 В заключение се отбелязва, че, въпреки общите им корени и общия тип 

интерпретация на проблема за истината, двете теории не съвпадат помежду си, при 

което основната причина за това са вътрешните им логики. Освен това са очертани 

различия, следващи от историческото време, несъвпадения при разрешаваните задачи, 

отлики в творческото развитие на двамата мислители и т.н., довели и в двата случая до 

въвеждане на уникални конструкти, форматиращи двете теории. 



 Изследването, проведените в неговия ход анализи и голяма част от постигнатите 

резултати ми дават основание да се реша на позитивно определяне: предлагам на 

Михаела Петрова Шанова да бъде присъдена образователната и научна степен 

доктор. 

11 януари 2016, София 

      (проф. д.ф.н. Георги Каприев)  


