
РЕЦЕНЗИЯ 

 

 

от проф. д-р Недялка Игнатова Видева, преподавател в Катедрата по 

логика, етика и естетика на ФФ, СУ „КлиментОхридски” на 

дисертационния труд на Стефан Стефанов Петров на тема  

ПРОБЛЕМЪТ ЗА ИМЕТО В РУСКАТА ФИЛОСОФСКА ТРАДИЦИЯ. С. БУЛГАКОВ И 

А. ЛОСЕВ 

 

 

Конституиране на академичното жури – Съставът на академичното жури е определен 

със заповед № РД 38 – 499, издадена на 02.10.2014г. от Ректора на СУ „Климент 

Охридски“. 

 

Биографични данни - Стефан Петров  е роден на 29.05.1980 г.. След завършването на 

средно образование той продължава обучението си в СУ „Климент Охридски“. От 

01.10.1997 г. до  юли 2001 г. той учи Социална педагогика? като получава степента 

бакалавър, от 01.10.2002 г. до  2003 г. получава степента магистър. От  01.10.2005г. до 

05.06.2010 г. учи Философия във Философски факултет и най-напред получава степента 

бакалавър. От 06.02.2011г. до 06.02.2014г. е докторант в Катедрата по история на 

философията,  където изработва докторската си дисертация в областта на руската 

философия. 

 

Оценка на предмета на изследване – Темата на представената за защита дисертация 

от докторанта Стефан Петров, най-широко казано, е  начинът, по който руската 

философска традиция тематизира проблема за езика. С риск рецензията ми да бъде 

„обвинена“ в разпиляност, преди да се спра схематично на съдържанието на 

дисертационния труд, ще си позволя да започна с неговата оценка. Една от най-

големите опасности, която заплашва един текст е „пристрастността“ на неговия автор 

към избраната тема. Обичайно е тя да се свръхоценностява и, така де си каже, да се 

мисли като „център“ както на проблемната област, така и на теоретичната сфера, към 

която принадлежи. Това пречи на автора да си даде реална сметка както за мястото на 

темата, така и за нейната значимост в историческото развитие на теоретичната област. 



Затова ще започна със споделянето на едно от първите ми впечатления от текста на 

Стефан Петров. Бях приятно изненадана, че още във Въведението открих една много 

задълбочена и безпристрастна рефлексия върху собствения му текст. И тази способност 

за реалистична самооценка води след себе си и едно от достойнствата на дисертацията 

– точното ситуиране на собственото му изследване във философския контекст на Русия, 

България и Западна Европа. В резултат на доброто познаване на историята на руската 

философия  дисертантът много точно отбелязва, че рецепцията на руската философия 

на езика не се е радвала на широк интерес, както в руската, така и чуждестранната 

философска литература. Колкото и да е спорно да се говори за актуалност на 

философска тема и текст, обичайно е това да се отбелязва както от автора, така и от 

рецензентите. Според автора именно от посочения по-горе неинтензивен  интерес към 

руската философия на езика произтича както актуалността на изследването – 

теоретичният  фокус е езикът,  така и „неговата новост, която e обусловена от 

специфичния подход към изследването на езика от онтологическа перспектива“ (Виж 

Въведение, с.5) И аз споделям тази оценка. 

Изборът да се „тръгне“ към изследване на езика от онтологическа перспектива не е 

случаен, а е резултат на убеждението, че оценяването като непродуктивно на 

определени тематични области във философията, като отнологията например, води 

след себе си невъзможността да се изследва този феномен в неговата пълнота. Стефан 

Петров не се страхува да не бъде обвинен, че не е модерен. За него „битие” не е 

категория с изчерпан за съвременността потенциал и може да осигури надеждна 

теоретична възможност за изследване на наличния свят и в частност за езика.  

Хипотеза, която е имплицитна на горното твърдение, позволява на автора да разглежда 

и говори за битието като континуум от определени индивиди, обединени под думите 

„действителност”, „реалност”, „свят”, „космос”. Авторът решава да я провери тази 

хипотеза върху конкретен историко-философски материал. Той избира да „работи“  

основно с две концепции – тези на С. Булгаков и на А. Лосев. Причината за това е, че 

според автора „чрез категорията „име”, те притежават потенциала да предложат такова 

решение на въпроса за статута на езика, което да вземе предвид неговия комплексен 

характер на динамична система на взаимодействие между действителността и субекта. 

(Виж по-подробно с.10 от Дисертацията)   

 

Цел на изследването – Да се изследва проблемът за името в творчеството на С. 

Булгаков и А. Лосев в контекста на руската религиозно-философска традиция, да се 



дефинира значението на категорията „име” в контекста на концепциите за езика на 

двамата автори и да се изследва статутът на естествения език от гледна точка на 

философията на името.  

За да бъде постигната тази цел, според дисертанта, трябва да се даде изяснят следните 

проблеми: 

  Да се проследят и изяснят културно-историческите, религиозните и 

философските предпоставки за възникването на философията на името. 

 Да се анализират спецификите на концепцията за „името” на С. Булгаков в 

контекста на неговите произведения. 

 Да се анализира проблемът за езика в контекста на философията на името на С. 

Булгаков. 

 Да се анализират спецификите на концепцията за „името” на А. Лосев в 

контекста на философските му идеи от неговите ранни произведения (т.нар. 

„Осмокнижие”). 

 Да се анализира проблемът за езика в контекста на философията на името на А. 

Лосев. 

(Виж с.с.10-11 от Дисертацията и с. 5 от Автореферата) 

 

За да реализира така поставената на цел на изследването, Стефан Петров предприема 

опит за аналитичната историко-философска реконструкция на проблема за името като 

културно-исторически, историко-философски, онтологичен, епистемологичен и 

философско-лингвистичен феномен. 

 

Методи на изследване – При изграждането на предприетата аналитична историческа 

реконструкция на езика са използвани историческият, сравнителният, диалектическият 

и диалектико-феноменологичният методи, както и критическият анализ. 

 

Отстоявани тези:   

1) философията на името е оригинално, онтологично направление в областта на 

философията на езика, което се основава на специфична рецепция на енергийно-

есенциалния дискурс на паламитския синтез, осъществен от византийската 

философия и чрез неговото интерпретативно разгръщане в метафизическа 

перспектива, осъществява потенциала на православния енергетизъм във 



философски план без да спазва догматичната рамка на православното учение, 

като го обогатява в идейно и методологическо отношение с идеи от немския 

идеализъм, философията на Хусерл и философията на всеединството на В. 

Соловьов. 

2) Категорията „име” има за свой прототип и условие за възможност Името Божие, 

разбирано като енергийна изява на божествената Първосъщност. „Името” се 

явява в качеството на условие за възможност на езика. Естественият език е 

динамична система, която осъществява онтологичния потенциал на „името” в 

културнно-исторически контекст, и представлява определена модификация на 

първичния смислов инвариант, на енергийно изразяваща се универсалия. В този 

смисъл, естественият език е съ-действие (съвместно действие) на определена 

същност и конкретен човешки субект в контекста на дадена културно-

историческа ситуация. 

3) Философията на името разширава традиционното разбиране на понятието 

„език”, като го отнася към всяка форма на енергийна изява на предметната 

същност. Разширеният смисъл на понятието „език” предполага, че той е условие 

за възможност на разбирането и, съответно, на познанието. 

4) Всяко познание има езиков характер, доколкото смисловата интеракция на 

човешкия субект с действителността се осъществява в езика. Чрез езиковия 

израз предметът на познанието е даден в модифициран вид, но самият той не е 

по никакъв начин обусловен от езика. (Виж с.с. 11-12 от Дисертацията) 

  

Формулираните  тези се защитават в един логически строго структуриран и строен 

текст. Той е организиран в три глави (Културно-исторически и религиозно-философски 

предпоставки за възникването на „философията на името”, Проблемът за името във 

философията на Сергей Булгаков и Проблемът за името във философията на Алексей 

Лосев), Въведение, Заключение. Библиографията включва 150 източника на кирилица. 

Главите са подразделени на параграфи и техните заглавията  „подсказват“ и адекватно 

отразяват съдържанието им. Не съм напълно сигурна дали двата първи параграфа – на 

втора (Сергей Булгаков: биография и творчество) и трета глава („Философия на името” 

в контекста на живота и произведенията на А. Ф. Лосев) – би трябвало да включват 

биографични моменти. Струва ми се, че ако се приеме и съответно се тръгне от 

обвързаността между биографични факти и теоретични тези, то тя би трябвало да бъде 

проследена и анализирана много по-подробно. 



Като достойнство на дисертационния труд искам да отбележа осъществения в първата 

глава, озаглавена „Културно-исторически и религиозно-философски предпоставки за 

възникването на „философията на името”“,  генезис на „философията на името“ не 

само в руски, но и в по-широк православен християнски контекст. Не е забравена и 

руската философско-лингвистична традиция. 

Също така ми се иска да отбележа ясното и стегнато Заключение на дисертацията, в 

което авторът подчертава и потвърждава чрез направените изводи формулираните в 

началото основни тези на изследването. 

Чувствам се задължена специално да посоча като достойнство на дисертационния труд 

на Стефан Петров ясния и овладения понятиен език, защото това е едно от 

свидетелствата за огромната теоретична работа, която е извършена от докторанта и че 

включената в Библиографията литература действително задълбочено е проучена. 

 Въз основа на това подкрепям откроените от Стефан ||Петров пет приносни момента на 

изследването. Най-същественият от тях за мен е третият – осъщественият анализ на 

проблема за езика в перспективата на онтологията и гносеологията като е представена 

възможността за една валидна онтологическа интерпретация на езика. (Виж с.18 от 

Автореферата) Може би една от причините за това е „пристрастността“ ми към 

онтологията и убеждението ми, че при изясняването на проблеми като език, човек и 

други трябва да бъде реализирано тъкмо в нейна перспектива. 

Авторефератът стегнато и точно представя съдържанието на дисертационния труд, 

който е лично дело а докторанта. 

По темата на дисертационния труд докторантът има две публикации:  

Гносеологическите функции на езика във „Философия на името“ на С. Булгаков, сп. 

Философия, кн.4, 2013, с.с.431-445 

Категориите „изразяване“ и „разбиране“ в ранното творчество на А. Ф. Лосев, сп. 

Виртуална култура, достъпен на:  

 http://spisanie.vrtualna-kultura.com/statii.php?cat=156&arx=0&id=362 

Нямам съвместни публикации със Стефан Петров.   

 

http://spisanie.vrtualna-kultura.com/statii.php?cat=156&arx=0&id=362


Предложение – Предложената от Стефан Стефанов Петров за защита дисертация на 

тема ПРОБЛЕМЪТ ЗА ИМЕТО В РУСКАТА ФИЛОСОФСКА ТРАДИЦИЯ. С. 

БУЛГАКОВ И А. ЛОСЕВ притежава необходимите достойнства  и удовлетворява 

напълно законовите изисквания за присъждането на образователната и научна степен 

„Доктор“. Въз основа на това убедено апелирам към членовете на академичното жури 

тя да бъде присъдена на автора на дисертационния труд.  

 

 

6.01.2015г. 

София       (проф. д-р Недялка Видева) 

    

  


