
 

 

                                                     СТАНОВИЩЕ 

 

                             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 философия” по  

                    професионално направление 2.3.Философия (Руска философия) 

                                            от проф. д-р Хараламби Паницидис 

 

 

Стефан Стефанов Петров е роден на 29.05.1980 г. в гр. София. Завършил е специалност 

философия при СУ „Св. Кл. Охридски” през 2010 г. Освен бакалавърска степен по 

философия, Стефан Петров има бакалавърска степен по специалност Социални дейности 

от 2001 г., а от 2003 г. е и магистър по Социална работа с деца на факултета по 

педагогика при СУ „Св. Кл. Охридски”.Зачислен е като редовен докторант по 

професионално направление 2.3.Философия (Руска философия) към катедра История на 

философията при СУ „Св. Кл. Охридски” на 06.02.2011 г. и отчислен с право на защита 

на 06.02.2014 г.  

По темата на своята дисертация Стефан Петров има 2 научни публикации. Това са 

статиите: „Гносеологическата функция на езика във „Философия на името” на С. 

Булгаков”, публикувана в сп. Философия, кн. 4, 2013 г., с. 431-446 и „Категориите 

„изразяване” и „разбиране” в ранното творчество на А.Ф. Лосев”, публикувана в сп. 

„Виртуална култура”, както и една статия, обговаряща с изискан акцент характерна тема 

от творчеството на големия руски философ Василий Розанов, а именно: „Метафизика на 

телесните повърхности (опит върху еротичното при Василий Розанов), в: Еротичното и 

философската рефлексия, сборник с текстове от научна конференция „Еротичното и 

философската рефлексия”, проведена в гр. Пловдив, 05.10.2012 г. – 07.10.2012 г., под 

печат в УИ „Св. Кл. Охридски”. 

 



Документацията по защитата е пълна. Приложени са изискваните от закона допълнителни справки. 

Самата дисертация е структурирана от въведение, три глави, заключение и библиография. 

Във въведението коректно и последователно са изложени целите и задачите на изследването. 

Посочени са основните методологични подходи, използвани от автора в хода на изложението. 

В първа глава Културно-исторически и религиозно-философски предпоставки за възникването на 

„философията на името” прецизно е очертано формирането и обособяването на руския модел на 

философия на езика, една традиция на специфичен разговор за езика, която така и не успява да се 

превърне в школа най-вече поради социално-историческия контекст, сред който се развива 

философската рефлексия в Русия от началото на ХХ век. Детайлно е проследена генетичната 

връзка  на теоретичното поле на философия на името с интерпретацията на проблеми, поставени 

от имеславието, проблеми, които остават нерешени от православно-догматични позиции, поради 

което богословският спор продължава в областта на философията. Обосновано се изтъква, че 

първият опит за решаването на посочения проблем от философска гледна точка принадлежи на 

Павел Флоренски, за когото имеславието е преди всичко философска предпоставка, метаоснова за 

създаването на общочовешки светоглед. Подчертано е, че в основата на разработваната от 

Флоренски концепция за философия на името лежи учението за енергиите и по-конкретно, 

разбирането му за синергията на символа. 

Втора глава, Проблемът за името във философията на Сергей Булгаков експлицира 

гносеологичните и онтологични страни на философия на името, разработени от руския философ. 

Вниманието е съсредоточено върху неговия най-философски текст „Философия на името”, според 

самооценката и на самия Булгаков. Много точно е изяснено влиянието на идеите на Александър 

Потебня и Вилхелм Хумболдт при опита на Булгаков да построи своята философия на 

граматиката, доколкото анализът на основните граматически категории му позволява да обоснове 

една „практическа гносеология”, създаваща възможност по-конкретно да се установи 

взаимовръзката между космосът и словото, чиято най-обща форма се фиксира в акта на 

именуването, а в самия този акт се осъществява и предоляването на разрива между феноменалния 

и ноуменален свят. С голяма вещина е експлицирана вътрешната логика на Булгаковата рефлексия 

върху езика, чието разгръщане е представено като неотделимо от критичното й себеотнасяне с 

Кантовите възгледи, реконструирани през този теоретичен контекст. 

Трета глава „Философия на името” в контекста на живота и произведенията на А. Ф. Лосев е  

фокусирана върху основните концептуални моменти, характерни за философската рефлексия 



върху езика на Алексей Лосев, като прецизно са откроени неговите възлови теоретични новации.  

Подчертано е, че Лосев също изхожда от проблемното поле на имеславието при разработването на 

своята концепция. Аргументирана е типологичната характеристика на двата основни текста на 

Лосев Философия на името и Вещ и име, като за първия се изтъква, че в него е изложена 

същността на неговата философия на езика във формата на изходни постулати, крайни изводи, 

вътрешната структура и външните граници на теорията, докато за втория е характерно 

разработването на основополагащия принцип на тази теория – възгледът, че името на вещта е 

самата вещ, макар вещта да не е име, теза съзвучна с основната теза на имеславието. По 

оригинален начин е очертана и обговорена, през различните й аспекти, синтетичността на Лосевата 

концепция за същността на името, изградена върху своеобразното тълкуване на Хегеловия 

диалектически метод и Хусерловата феноменология, на идеите на Соловьов и неоплатонизма. 

Детайлно е изследвана ключовата и за философския проект на Лосев интерпретация на понятието  

символ като неразличимо тъждество на общото и особеното, идеалното и реалното, безкрайното и 

крайното, интерпретация, възхождаща към античната и шелингианска традиция. Подчертана е 

връзката между Булгаков и Лосев по отношение на разбирането, че в акта на именуването се снема 

противоположността между субекта и обекта, между познаващия и познаваното, а самото то е  

висш принцип на проява на първосъщността в инобитието, висша форма на диалектическото 

разкриването на същността. Особено внимание в анализа на текстовете и на тримата автори е 

отделено на ключовата роля на онто-теологичния концепт за София, наред с понятието символ, в 

опита им за обосноваване на една онтологична концепция за името. Не може да не бъде високо 

оценен и фактът, че тематизирането на основните моменти от континуитета в разгръщането на 

теоретичните визии на изследваните автори, се реализира не за сметка на разкриването на 

същностното своеобразие на техните възгледи, стил и нагласи. Като цяло, представеният 

дисертационен труд достатъчно отчетливо показва, че изградената в онтологични рамки 

философия на името в Русия не само формално я отличава от западната лингвистична философия 

и структуралисткия подход в лингвистиката, но в теоретичен и методологичен план притежава 

потенциал, който все още не е реализиран.  

Накрая, като забележка, бих препоръчал на Стефан Петров при подготовката на представения 

дисертационен труд за публикуване да има предвид и актуализиращия се интерес към руската 

философия от края на ХIХ и началото на ХХ век в контекста и на западноевропейската 

хуманитаристика, чийто израз са съвсем наскоро публикуваните от Cambridge University Press 



мащабни историко-философски изследвания, а именно: A History of Russian Philosophy-1830-1930 

от 2013 г. и A History of Russian Thought от 2010 г. 

Авторефератът е добре структуриран и достатъчно ясно представя основните постижения на 

дисертационния труд. Самооценката за приносните моменти е изложена в 5 пункта, които визират 

кохерентността и на едно критично отношение към различните проекции на философия на името в 

контекста на философското мислене в Русия от началото на ХХ век. Категорично смятам, че 

приносните моменти са реални и достатъчно ясно разкриват самостоятелния и творчески характер 

на дисертационния труд. 

Заключение: Като имам предвид конкретните резултати в безспорно перспективната насоченост 

на изследванията върху философия на името в Русия от края на ХIХ и началото на ХХ век, 

убедено препоръчвам на уважаемото жури по философия да присъди на Стефан Стефанов Петров 

образователната и научна степен „доктор по философия”.  

 

 София, 02.01.2015 г. 

 

                                                                    Подпис: 

                                                                                 /проф.д-р Х. Паницидис/ 

 

 

 

 

 

 

 

      


