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                                           Р Е Ц Е Н З И Я 

       ЗА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД НА СТЕФАН ПЕТРОВ 

             „ПРОБЛЕМЪТ ЗА ИМЕТО В РУСКАТА ФИЛОСОФСКА   

                            ТРАДИЦИЯ. С. БУЛГАКОВ И А. ЛОСЕВ“ 

            ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН 

           „ДОКТОР“ ПО СПЕЦИАЛНОСТ „ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА“ 

                           от проф. дфн Нина Димитрова 

 

Стефан Петров е редовен докторант в катедрата по История на философията към 

СУ „Св. Климент Охридски“. Представил е дисертация върху малко популярна в 

европейското философско пространство и почти неизвестна у нас тема – руската 

философия на името (Флоренски, Булгаков, Лосев). В увода на изследването 

докторантът е заявил, че не може и дума да става за рецепцията ù в съвременната 

западноевропейска философия. Мисля, че тук категоричността не е съвсем уместна, тъй 

като тази разработвана от руските религиозни философи тематика далеч не е непозната 

на Запад, но предимно в богословски среди. Доколкото обаче самата философия на 

името има множество допирни точки с богословието, това е разбираемо.  

Не съм съвсем съгласна обаче с констатацията за недостатъчните разработки в 

руската философска книжнина днес – приведената в библиографията на дисертацията 

литература отчасти опровергава това твърдение, а и всяка справка за защитаваните 

дисертации е също достатъчно свидетелство. Но авторът е прав, че в българската 

философска литература почти липсват изследвания върху избраната от него (наличните 

са коректно посочени). Това обстоятелство провокира интереса към този труд и веднага 

ще отбележа, че за мен очакванията са удовлетворени.   

 

Специалният интерес в дисертацията на Стефан Петров е насочен към езиковата 

онтологизация в творенията на философите-имеславци. Общият обем на изследването е 

213 страници; 150 са заглавията в представената библиография. Учудващо е защо в нея 

отсъстват трудовете на Иван Христов върху паламитските спорове; те биха били твърде 

полезни за работата.  

Структурата е детайлизирана и оптимално „организира“ текстовия материал. 

Уводът е направен много добре, всички необходими компоненти като цели и 

задачи на изследването; преглед на състоянието на проблематиката в световната научна 
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книжнина, както и в контекста на националната традиция; описание на 

методологическия инструментариум, както и лансирането на тезите на дисертацията, 

присъстват надлежно. От подробно изложените и добре формулираните на с. 11 – 12 

тези (4 на брой) на дисертацията, ще отбележа специално първата, а именно, че 

философията на името е оригинално онтологично направление във философията на 

езика, което е проникнато от базисната идея на православния енергетизъм. Именно 

потенциала на последния – осмислянето на енергийната изява на Бога във философско-

лингвистичен план, е призвана да разкрие Философията на името, разширявайки и 

допълвайки с актуални философски идеи и без да се съобразява стриктно с 

православните догмати.  

Първа глава е посветена на културно-историческите и религиозно-философските 

предпоставки за възникването на Философията на името. Направен е подробен 

преглед на проблема за езика в руската философско-лингвистична традиция, чиято цел 

е да открои философията на езика в Русия като водеща философска тенденция. 

Поставен е акцент върху славянофилския принос в това отношение – трактовката на 

езика като въплъщение на народния дух. Авторът обособява три основни направления в 

руската философска лингвистика – формалистично, психологическо и онтологическо, 

като фокусът на предлаганото изследване, в съответствие с първоначалната заявка, пада 

върху последното. 

Непременно трябва да се отбележи компетентното представяне на историята на 

богословския спор между имеславци и имеборци – пак ще посоча, съгласявайки се със 

Стефан Петров, че твърде малко български автори (посочени в дисертационния труд) се 

занимават с историята на „атонския смут“, необходимо въведение към анализа на по-

сетнешните философско-богословски разработки по имеславската тема. Бих 

предложила към обзора да бъде включена и полемичната статия на Бердяев от август 

2013 г., озаглавена неслучайно „Гасители на духа“, която би оказала чудесна помощ в 

предаването на атмосферата на отзвука от атонските спорове относно Името Иисусово. 

В дисертационния труд е направено задължителното представяне на 

паламитските спорове, както и анализ на връзката между Философията на името и 

платонизма, започвайки с известните идеи на Павел Флоренски. Посветените на него 

страници показват колко непренебрежима фигура е той в руската Философия на името 

и как присъствието му като родоначалник на това специфично идейно направление е 

необходимо. Особено важно е изтъкването на значимостта на Флоренски по отношение 
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на символизма, което пък от своя страна насочва към връзката му с основополагащи в 

това отношение личности като Андрей Бели. 

На вътрешната защита на дисертацията предложих на Стефан Петров да се 

запознае с още едно съчинение на Сергей Хоружий – автор, широко (и съвсем 

основателно) ползван в дисертацията във връзка с философския анализ на имеславието. 

Става въпрос за публикацията от 2002 г., онасловена „Имеславието и културата на 

Сребърния век: феноменът на Московската Школа на християнския неоплатонизъм“ 

(„Имяславие и культура Серебряного Века: феномен Московской Школы 

христианского неоплатонизма“). Това пожелание бе мотивирано от направения от 

дисертанта извод, че „рецепцията на Платоновата философия във Философията на 

името е твърде своеобразна и определено не е автентичен платонизъм“. Бях поискала 

от Стефан Петров да коментира тезата на Сергей Хоружий, според когото енергийно-

есенциалистката онтология, утвърждавана от защитниците на имеславието сред 

философите на всеединството, е от неоплатонистки тип. С. Хоружий твърди, че 

неоплатонисткото съотношение, от което е неявно проникнато имеславието, а съвсем 

явно – философските му апологии, не съвпада с това съотношение между енергия и 

същност, от което неявно е проникната исихастката практика, а съвсем явно – 

православното богословие на енергиите. Ако продължим неговата логика на 

разсъждение и стигнем до философско-богословските импликации от това 

разграничение между неоплатонисткия и паламитския тип енергетизъм, очевидни ни се 

представят мотивите на критика на имеславието от страна на видни руски богослови 

(имам предвид Флоровски например, но и други). Веднага ще отбележа, че дисертантът 

е потърсил и намерил посоченото съчинение и на няколко страници (62 – 65) е изразил 

своето ясно отношение, убедително опонирайки на руския философ. Предоставената 

аргументация е удовлетворителна и е валидна особено за представянето впоследствие 

на идеите на Алексей Лосев в третата глава. 

 

Втората глава е посветена на проблема за името във философията на С. Булгаков 

– „философската транскрибция на имеславието“, ако използваме определението, което 

Лео Зандер дава на последната част от Булгаковото съчинение „Философия на името“. 

Неговата първа част, останало като цяло неотпечатано приживе на руския философ и 

богослов, е публикувана на немски език в един познат и на българската публика 

сборник, поради участието в него на Димитър Михалчев – в сборника, посветен на 

юбилея на Томаш Масарик през 1930 г. 
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В тази част на дисертацията е изтъкната и съществената прилика между двамата 

имеславци Булгаков и Лосев – увереността им в онтологичната значимост на думите, в 

представата, че последните са енергийни лъчи, излъчвани от Божествения Логос. 

Показано е как целите и мотивацията в двата едноименни труда са общи, независимо от 

различния маниер на философстване.  

Останах с много добри впечатления от написаното за Булгаков, от внимателно 

проследените етапи в разгръщането на неговата софиология, от изтъкването на важния 

за руския мислител паралел между името и иконата, от прецизния компаративистки 

анализ между Кантовия трансцендентализъм и Булгаковите опити за „критика на 

религиозния разум“ в Кантов маниер. Авторът основателно изтъква като централна 

светогледната разлика между Кант и Булгаков (претърпял, както мнозина руски 

философи от това време, силното въздействие на критичната философия), т.е. – става 

дума именно за изначална светогледна разлика, която впоследствие определя и 

останалите различия. Може би колоритното определение на Кантовия критицизъм от 

страна на Флоренски – като „Стълб на злобата богопротивна“, показва разминаването в 

първичната мотивация на изследователските интереси. 

Трансцендентализмът е неприемлив за руския мислител именно с оглед на 

пропастта между сетивност и разум, между иманентно и трансцендентно – пропаст, 

която толкова критикуваните софиологични конструкции у Булгаков са призвани да 

преодолеят. Тъкмо Името Божие е пресечната точка на двата свята, а имеславието – 

основата на опита за иманентизиране на трансцендентното. Дисертантът поставя 

специален акцент върху възможностите на граматиката, на които Булгаков възлага 

надеждите за осъществяването на познавателния акт въз основа на онтологичния 

принцип за съотношението между същност и енергия. Добро впечатление прави 

обоснованата критика към Булгаковата гносеология. 

 

Следващата глава, трета, се занимава с проблема за името във философията на 

Алексей Лосев. Излишно е да се казва, че заниманията с Лосев са предизвикателство 

пред историка на философията, както и че у нас традиция в това отношение липсва. А 

също и че ранните съчинения на Лосев, към които спада и неговата „Философия на 

името“, са трудно разбираеми по собствената му преценка – писана по времето 

непосредствено след завършването на университета, когато е „преял с Хегел“. Веднага 

трябва да отбележа, че Стефан Петров успешно се е справил с категориалните триади, 

тетрактиди и пентади у младия руски следовник на Хегел. 
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След внимателното представяне на биографичните бележки, както и на общата 

нагласа у него за онтологизация на езика, дисертантът заслужено отделя специално 

внимание на метода у Лосев – съчетанието на диалектика и феноменология. Съответно 

авторът прокарва прецизни паралели както с Хегел, доказвайки голямата близост на 

Лосев до разбиранията на немския философ за диалектическата логика в качеството ù 

на мислене на битието като смислово обусловено, така и с феноменологията на Хусерл, 

изявявайки различията му с нея. 

Отделни параграфи от тази част са посветени на ейдетиката на името у Лосев, 

проследяваща интимния живот на същността откъм неговата крайна оформеност и 

изразеност, и на логиката на името, отличаваща се от ейдетиката по степента си на 

абстрактност. По-натам се разгръщат собствено имеславските схващания у Лосев, 

анализът акцентира върху неговия тезис за името на вещта като самата вещ. 

Представено е как според Лосев името е комуникативната структура на вещта, но и 

нейният смислен лик – именуваната вещ е познатата вещ, т.е. имената са начинът на 

разбиране и познаване на нещата. Доколкото, според изходната позиция, енергията 

изразява същността, то тя е символ на предмета, тъкмо така той е познаваем. Особено е 

значението на собственото име, и, разбира се, на Името Божие – чрез обръщането към 

Името е направен опит не само да се отхвърли агностицизмът (от Кантов тип), но да се 

утвърди Богопознанието и Богоединението. Впрочем, стремежът да се „сближи“ 

тукашното с отвъдното, земното с небесното, иманентното с трансцендентното, е една 

от ярко открояващите се тенденции на философско-религиозната мисъл на Сребърния 

век и философската интерпретация на имеславието се вписва изцяло в нея. 

Обобщавайки, Стефан Петров казва, че  „макар да се старае да се придържа към 

стриктното прилагане на строго философски методи, философията на името на Алексей 

Лосев имплицитно предпоставя концепцията за енергийно-есенциалното отношение 

между „същност“ и „име“ и в този смисъл, валидността на нейните заключения остава в 

границите на религиозно-философските предпоставки“ (с. 192).  

 

Заключението е много добре направено – то още веднъж накратко представя 

основните резултати на изследването, отнасящи се до онтологията на езика във 

вариантите, в които я намираме у Булгаков и Лосев.  

 

Авторефератът е изготвен според изискванията; в него са посочени 

задължителните по процедура публикации по темата на дисертацията, както и 
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основните приносни моменти – те са обособени в пет пункта, с кратка и ясна 

формулировка. Претенциите им са реалистични. 

Нямам общи публикации с кандидата. 

Въз основа на всичко казано дотук, логично е, че ще гласувам с „да“ и ще 

апелирам към уважаемото научно жури да присъди на Стефан Стефанов Петров 

исканата образователна и научна степен „доктор“. 
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