
 СТАНОВИЩЕ 

 

от проф дфн Цочо Бояджиев за дисертационния труд на Михаела 

Шанова на тема „Проблемът за истината при Аврелий Августин и 

Анселм от Кентърбъри” 

 

 

Представеният труд е дисертабилен в прекия смисъл на думата. 

Във формулировката на заглавието му се съдържа интелектуално 

предизвикателство, стимулиращо към разрешаването на реален научен 

проблем. Защото Анселм съзнателно върви по стъпките на Августин и 

различията между двамата мислители, каквито могат да бъдат 

предполагани, би следвало да зависят в далеч по-висока степен от 

контекста (обстоятелството, че между единия и другия автор лежат 

цели седем столетия и че духовната среда, в която е функционален 

въпросът за истината, е твърде различна през единадесети и началото 

на пети век, което би трябвало да промени не само отговорите, но и 

самото поставяне на проблема). Това предварително принципно 

допускане трябваше да бъде верифицирано чрез анализ  на 

съчиненията на „първия” и „втория” Августин. 

 Дисертантката е извършила съвестно този прочит. В анализа са 

привлечени практически всички релевантни текстови източници, както 

и част от всъщност необозримата вторична литература. За жалост 

дисбалансът в полза на английския език е довел дотам, че някои 

немско- и особено френскоезични стандартни трудове са останали 

извън вниманието на авторката. Който пропуск, прочее, е донякъде 

компенсиран косвено на основа на използваните от дисертантката 

текстове, позоваващи се на въпросните изследвания.  

 Длъжен съм да призная, че като научен ръководител, задал 

темата, изпитвам известно разочарование от постигнатия резултат. 

Именно като резултат, а не от грижливо проведения от госпожа 

Шанова текстови анализ. Различията се оказаха по-малко от 

предполагаемите, а с това се поставя под въпрос коректността на 

изходната хипотеза. Все пак, струва ми се, проблемът е по-скоро 

методологически. Ние изглежда не разполагаме с надежден и 

достатъчно ефикасен инструментариум за подобни сравнителни 

изследвания – или не го използваме правилно. Така или иначе, налага 

се констатацията, че „чистият” текстови анализ е само с ограничена 

валидност при подобен тип изследвания, а стандартният подход на 

т.нар. история на понятията се оказва прекалено широка мрежа, за да 



бъдат уловени по-фините отлики в една епоха, опираща се на 

традицията и неизменно повтарящото се, когато иновативното се 

проявява не в експонирането на големи идеи, а в усета за детайл и 

разставянето на акцентите. 

 Казвам всичко това като своего рода самокритика, а и за да 

потвърдя, че Михаера Шанова се е справила достойно с поставената й 

именно по този начин и при това предварително допускане задача. 

Анализирано е коректно понятието за истина у двамата мислители и са 

формулирани убедително съвпаденията и установимите при това ниво 

на анализа различия. Последните основателно са свързани с три 

фактора: вътрешната логика на цялото теоретично построение на 

Августин, съответно на Анселм; смисловия контекст и задачите, които 

имат да разрешават двамата мислители; спецификата на концептуалния 

изказ у единия и другия. 

 Текстът е композиран хармонично, изказът е ясен и разбираем, 

без излишни реторически украшения, изложението следва отчетлива и 

подлежаща на верификация логика. Внимание заслужава и фактът, че 

Михаела се вслуша съвестно в критичните бележки, отправени към 

дисертацията й при вътрешно катедреното обсъждане, преработи 

старателно уязвимите места и сега пред нас е видимо подобрен вариант 

на първоначалния текст. Във всички случаи дисертацията представлява 

самостоятелно творение на Михаела Шанова, като ролята на научния 

ръководител се свежда до определянето на темата и до някои най-общи 

указания. 

 Формалните изисквания са спазени. Авторефератът представя 

коректно съдържанието на дисертационния труд. Точно, макар и 

сдържано, са формулирани приносните моменти. Дисертантката има 

повече от необходимите публикации, както и достатъчно кредити от 

докторантския курс на обучение. През учебната 2014-2015 тя покри и 

изискуемия брой часове преподавателска практика в рамките на курса 

по Културна антропология на европейското средновековие. 

 Всичко това ми дава основание да апелирам към почитаемите 

членове на научното жури да присъдят на Михаела Шанова научното 

звание „доктор”. 
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