
СТАНОВИЩЕ 

от доц. дфн Димитър Владимиров Мирчев, преподавател по история на 

философията в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ 

за дисертацията на Стефан Стефанов Петров на тема „Проблемът за името 

в руската философска традиция. С. Булгаков и А. Лосев“ за придобиване 

на образователната и научна степен „доктор“ по професионално 

направление 2.3. Философия (Руска философия) с научен ръководител 

проф. д-р Хараламби Паницидис. 

 Дисертацията е посветена на двама от водешите представители на 

Руския сребърен век – отец Сергей Булгаков и Алексей Лосев. Съставен е 

подробен методологически модел с цел, задачи и подходи към темата. 

Дисертантът успешно се ориентира в уникалната духовна панорама на 

времето, която изразява типичното православно реформационно съзнание. 

 Творческата биография на Сергей Николаевич Булгаков, като 

религиозен философ, богослов и икономист е представена синтезирано с 

оглед на водещата тема – философията на името. Посочва се, че е 

завършил Юридическия факултет на Московския университет, професор 

по политическа икономия в Киев и в Москва. Бил е депутат във Второто 

народно събрание. От 1918 година приема свещенически сан. Преподавал е 

политическа икономия и богословие, от 1923 година е в емиграция, бил е 

декан и професор по догматика в руския Богословски институт в Париж. 

Започнал творческия си път като марксист, но стремежът да задълбочи 

Марксовата теория, довежда Булгаков, особено под влиянието на 

гносеологията на Кант, до преоценка на идеите си и до преход от марсизма 

към идеализъм. В дисертацията точно е посочено решаващото влияние за 

духовното развитие на С. Булгаков на ученията на Владимир Соловьов, 

Павел Флоренски и Фридрих Шелинг. Философията според Булгаков е 

саморефлексия или логическо начало на живота, неразгадана от ума, а 

единствено като преживявана тайна на битието – единство на логическото 

и алогическото. Това довежда мисълта до Абсолюта и до надлогическото 

знание, до антиномиите на трансцендентното и иманентното, в опита на 

чието разрешаване философията се обръща към висшата форма на опита – 

към религиозния опит. Тук обаче е и трагедията на философията: 

стремейки се да създаде система, философът открива невъзможността за 

логическа дедукция на света от самия себе си. Закономерно е, че през 



емигрантския си период Булгаков се обръща към чисто богословското 

творчество, макар и пронизано от философски теми. Основният мотив на 

философията на Сергей Булгаков е оправданието на света, в 

утвърждаването на ценностите и осмислянето на тукашното битие. Ясно 

разграничавайки Абсолюта и космоса, което е изразено в изходната теза „ 

на света не принадлежи битие, то му е дадено“ - Булгаков мисли, че 

именно с това се утвърждава творческата сила и неизтощимост на света. 

 Алексей Фьодорович Лосев е представен в дисертацията като 

философ на ХХ век. Светогледът му се оформя въз основа на задълбочено 

овладяване на философското учение на Платон, през чиято призма той е 

възприемал и интерпретирал най-различни проявления на духовната 

култура. В резулта на това в края на двадесетте години на столетието се 

появява цикъл от философски съчинения в осем тома, сред които 

централно е мястото на „Философия на името“ и „Диалектика на мита“. 

Последиците не закъсняват, Лосев е заточен в трудовоизправителен лагер. 

След повече от десет години е освободен и се занимава предимно с 

педагогическа дейност в областта на класическата филология, без да има 

възможност да публикува. 

 Философските търсения на Лосев отначало са били ориентирани към 

създаването на оригинална система на диалектико-феноменологическата 

философия, имаща в основата си нови концепции за името, символа и 

мита, генетично свързани с имеславието и доктрината на православния 

енергетизъм, разбирано в духа на исихазма. В тази аналитична насока са и 

най-сполучливите моменти от дисертацията на колегата. Именно в 

символичното интерпретиране на енергетизма Лосев е виждал единствено 

възможния път за разрешаване на пределно значимата за религиозното 

философстване антиномия на дуализма и монизма. За разрешаването на 

тази задача Лосев е създал собствен метод, на който остава верен през 

цялото си творчество – метода на логико-смисловото конструиране на 

философския предмет на основата на синтеза на феноменологията и 

диалектиката. 

 Алексей Лосев осъществява мащабен замисъл – да създаде 

качествено нов тип философия като всеобхватен символистичен синтез, 

при който липсва традиционното разграничаване на онтология, 

гносеология и т.н., а философията се организира по видовете символи и 

сферите на тяхното прилагане. В духа на имеславието такава система се 



изгражда от Лосев въз основа на прецизния анализ на природата на 

„името“ или на „словото“. Разбирано онтологически, името е особено 

място на среща на смисъла на човешката мисъл и иманентния смисъл на 

предметното битие, което в завършен вид прави името „идея“, улавящ и 

очертаващ „ейдос“ на изследвания предмет. 

 От изказаните в становишето послания съм убеден, че в 

дисертацията си Стоян Петров заслужава да бъде оценен по достойнство и 

предлагам на членовете на уважаемия научен съвет да му присъдят 

научната и образователна степен „доктор“ по философия. 

 

01.01.1015 г.  

София                                                      Доц. дфн Димитър Мирчев 


