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Становището е част от процедурата за придобиване на 
образователната и научна степен „доктор по философия” от Михаела Петрова 
Шанова с представения за защита дисертационен труд на тема „Проблемът за 
истината при Аврелий Августин и Анселм от Кентърбъри”, както и всички 
установени съгласно Закона за развитие на академичния състав материали по 
защитата. 

 
Михаила Шанова е завършила образователно-квалификационните 

степени „бакалавър” (2004-2009) и „магистър” (2009-2010) във Философския 
факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Между 2012 - 2015 г. е докторант по 
„Философия на Средновековието и Ренесанса” в катедра „История на 
философията”. Работила е като офис-мениджър, а от м. септември 2010 г. и до 
момента като гимназиален учител по философия последователно в 15 СОУ, 
ЧНГ „Е. Кестнер” и НПМГ „Акад. Л. Чакалов”. Владее английски и немски 
език. 

 
Тема на изследването. Намирам направения от докторантката и нейния 

научен ръководител избор на дисертационна тема за много сполучлив: първо, 
защото теолого-философското онтологизиране на проблема за истината от 
изследваните автори по същество го превръща в своеобразен теоретичен ключ 
към цялото им творчество; второ, самият факт, че тези автори са Аврелий 
Августин - стожер на латинската патристика и Анселм - „родоначалник на 
схоластиката”, вече превръща техните интерпретации на проблема в 
чувствителен лакмус и мащаб за настъпилите между ІV и ХІ век промени в 
мисловността на Латинския Запад, родили схоластичния тип философстване; 
трето, през последните две десетилетия – практически от 1994 г. насетне с 
усилията най-вече на проф. Ц. Бояджиев и проф. Г. Каприев – философската 
ни медиевистика бе подготвила условия за такъв тип сравнителни изследвания 
на проблема. В този смисъл считам, че темата на дисертационния труд е 
значима и добре контекстуализирана в развоя на българската философска 
култура. 

Цел на изследването. Посочени са три основни цели (Автореферата, с. 
5), като определяща спецификата на изследването – според мен - е третата. Тя 
предполага първите две (проучване схващанията на Августин и Анселм за 
истината) и ги снема в себе си с експлицирането в сравнителния анализ на 
общото и различното между тях. 

Структура и обем на изследването. Структурата на дисертационния 
труд следва посочените цели и включва в себе си увод, три глави – посветени 
на разбирането за истината при Августин, Анселм и съпоставка между тях - 
заключение и списък на цитираната литература (129 заглавия, от които 52 на 
кирилица и 77 на латиница) в обем от 218 компютърни страници. 

Изложението в първите две глави следва на минимална дистанция 
използваните от докторантката оригинални и интерпретативни текстове по 
изследвания проблем. Това ù е позволило в първа глава успешно да маркира 
основните тематични ядра, пряко свързани с въпроса за истината, а също и да 
проследи идейните влияния и трансформации, които търпят възгледите на 



Августин. Дистинкцията „истина - истинно” е добре използвана за 
проблемното конкретизиране на отношението „Творец – сътворено”, при 
което последното дължи истинността си на своята причастност към Истината. 
От друга страна, полагането на този проблем в една епистемологична 
перспектива по необходимост ни води към теорията за илюминацията. 

Фактът, че Анселм е оставил съчинение, посветено на изследвания 
проблем („Диалог за истината”), което естествено центрира темата, обсъждана 
още в „Монолог” и „Прослогион”, значително е облекчило работата на 
докторантката върху историко-философското реконструиране на неговото 
разбиране за истината. Логически обяснимо е решението - различните форми 
на истината да бъдат фокусирани през истината на същностите, доколкото 
истината на всяко нещо е неговата съгласуваност с висшата истина, което за 
Анселм е израз на неговата правилност. Така схваната истината като битийна 
норма на нещата, по необходимост ни препраща към тяхната йерархизация, 
овенчана от висшата истина и екзистенциалния импулс за търсене на път към 
рационалната ù кодификация. Що се отнася до дискусионността на проблема 
за отношението между „истината по природа“ и „акциденталната истина“ - 
считам, че направеният от докторантката избор в полза на предложения от 
проф. Г. Каприев прочит е основателен. 

Осъщественият от Михаела Шанова в третата част сравнителен анализ 
е структуриран на две равнища – социокултурно и собственофилософско. 
Същинският историко-философски компонент е разгърнат в три общи за 
изследваните автори тематични направления: за отношението между вяра и 
разбиране; през идеята за тъждеството между истина и Бог; чрез третирането 
на проблема за истината към отношението „Творец-сътворено“ (Автореферата, 
с. 32). Базисен за постигането на преследваната цел е параграф 2.2.1. Сходства, 
произтичащи от идеята за тъждеството на истината с Бога, в частта, отнасяща се 
до опита на Анселм да предложи общовалидна за всички форми на истината 
нейна терминологизация. 

 Заключението сумира постигнатите в хода на изследването резултати. 
Ако авторът възнамерява да преработи текста за печат, следва отделни 

формулировки да бъдат допрецизирани, стилът на места да се изглади и да се 
отстранят чисто техническите пропуски. 

 
Авторефератът коректно представя текста на дисертационния труд. 

Формулираните приносни моменти по същество отразяват извършената от 
докторантката изследователска работа. Авторските публикации по темата на 
дисертацията отговарят на изискванията за придобиване на образователната и 
научна степен „доктор”. 

 
Казаното до тук ми дава основание убедено да гласуват „за“ присъждане 

на образователната и научна степен „доктор по философия” на Михаела Петрова 
Шанова. 
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                                                                                     проф. дфн Ат. Стаматов 


