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                                                             С Т А Н О В И Щ Е 

     ЗА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД НА МИХАЕЛА ШАНОВА 

           „ПРОБЛЕМЪТ ЗА ИСТИНАТА ПРИ АВРЕЛИЙ АВГУСТИН 

                               И АНСЕЛМ ОТ КЕНТЪРБЪРИ“                

            ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН 

                   „ДОКТОР“ в професионално направление 2.3. ФИЛОСОФИЯ 

                     (ФИЛОСОФИЯ НА СРЕДНОВЕКОВИЕТО И РЕНЕСАНСА) 

                               от проф. дфн Нина Димитрова  

 

Дисертационният труд на Михаела Шанова е историко-философско и 

компаративистко изследване, извършено с необходимата научна добросъвестност и 

компетентност. То има ясна структура; състои се от увод, три глави и заключение. 

Прави отлично впечатление „стегнатият“ увод, обосноваващ актуалността и 

значимостта на избраната тема. Написан е без излишно скрупульозно обговаряне на 

обекта, предмета, целите, задачите, методите и пр. – все задължителни за 

дисертационния жанр елементи, но отчленени и изяснени едва в автореферата. Уводът 

накратко насочва към предстоящото и това е достатъчно. В същия смисъл така 

удовлетворително ми изглежда и заключението. Трябва да отбележа, че яснотата и 

логичността на изказваните мисли в предлагания труд са основна негова 

характеристика, предпоставка за крайния успех на начинанието. 

Всяка от трите глави реализира един от посочените в специалната справка 

приноси на дисертационното изследване. Намирам тази претенция за основателна, а 

самата формулировка на научните постижения – за сполучлива. 

Първата глава, онасловена „Концепцията за истината на Аврелий Августин“ (и 

за да се избегне двусмислицата, бих предложила промяна в заглавието, примерно – 

„Концепцията на Аврелий Августин за истината“), е раздробена на множество 

подчасти, всяка от които прецизно изпълнява предназначението си, фиксирано в 

подзаглавията. Ще посоча тези моменти в първата част, които формират убеждението 

ми за нейната теоретична значимост: 

- открояването на проблема за истината у Августин като проблем с 

фундаментално значение за християнството; 

- изясняването на отношенията между вяра и разбиране като основата, 

върху която се надграждат търсенията на истината; 
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- детайлният анализ на критиката на академическия скептицизъм – 

представянето на съчинението „Срещу академиците“ като 

методологичната основа на една цялостна и единна теория за истината; 

- акцентът върху разбиранията за диалектиката като универсално 

средство за достигане на истината; 

-  разкриването на гносеологическия оптимизъм у Августин; 

-  осмислянето на богословско-философската му теория, 

отъждествяваща истината с Бога и посочването на следствията от това 

положение – схващането за истината като духовна същност; 

- компетентно представяне на теорията за илюминацията у Августин, 

както и на общите познавателни принципи, поддържани от него; 

- внимателен анализ на идеите му за познавателния процес като цяло. 

 

Така първата част на дисертационния труд наистина успява да изведе 

една цялостна теория за истината у Августин, построена върху анализа на 

множество негови произведения; да обобщи нейната вътрешна логика, да 

очертае основните ù идеи. 

На подобни цели е посветена и втората част от изследването – „Теорията 

за истината на Анселм от Кентърбъри“ (и тук бих препоръчала промяна в 

заглавието – в смисъла на тази при първата глава), където изходният пункт за 

анализа на идеите за истината отново е потърсен в поддържаното от мислителя 

съотношение между вяра и разбиране. Успехът на тази част на дисертацията се 

дължи според мен на следните моменти:  

- разкриването на конститутивната роля на вярата спрямо разбирането; 

- подробното представяне на доказателството на Анселм за 

съществуването на Бога, като внимателно е съпоставяна и оценявана 

изобилната коментарна литература по темата, при ясно открояване на 

собственото мнение; 

- изясняването (както при Августин) на схващанията за битието на 

висшата същност;  

- изтъкването на основните идеи у Анселм, отъждествяващи истината с 

Бога; 

- изследването на различните аспекти на истината според Анселм, на 

разграничаването между истината по природа и акциденталната 
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истина, на твърдението му за висшата истина като правилност (и в 

тази връзка – на предложенията му за специална дефиниция). 

 

След като е цялостно представена и теорията за истината у Анселм (което 

съставлява втория формулиран научен принос на дисертацията), е проведено 

компаративисткото изследване, осъществяващо цялостния замисъл на труда. 

Както следва да се очаква от изложението дотук, третата глава е най-важна, 

доколкото е призвана да открои както общите положения в идеите за истината у 

двамата мислители, така и да посочи различията помежду им. Като предпоставка 

на извършвания анализ са въведени изходните различия между двата конкретно-

исторически контекста, както и други разминавания от обективно естество. 

Уточняването на методологичните основания за провежданото сравнително 

изследване е едно от постиженията в тази част на работата. След детайлното 

изясняване на теориите за истината у Августин и у Анселм поотделно, 

сравнението между тях е значително улеснено. То върви по три основни пункта: 

отношението между вяра и разбиране, идеята за тъждеството между истина и 

Бог и тълкуването на отношението между Твореца и сътвореното. Като цяло, 

впечатлението ми е за убедителното разкриване както на общото в 

предложенията от страна на двамата християнски мислители, така и на 

различията между тях – дори в нюансите, с което намирам, че поставената цел 

на дисертационното изследване е изпълнена. 

Авторефератът добре представя предлаганото на вниманието ни 

проучване – именно представя, а не е само сбита извадка от него (както често се 

практикува). Споменах, че и формулираните приноси са основателни. Ще 

отбележа накрая, че по темата на дисертацията са посочени четири публикации. 

От казаното дотук е ясно, че за мен представеният труд върху проблема 

за истината у Аврелий Августин и Анселм от Кентърбъри отговаря на всички 

изисквания за едно дисертационно изследване, затова убедено ще гласувам с 

„да“ на Михаела Петрова Шанова да бъде присъдена исканата образователна и 

научна степен „доктор“.  

 

11. 01. 2016                                                                  Подпис: 

 

 


