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Обект и предмет на изследването 

 

Обект на настоящото изследване е руската философска традиция, 

като акцентът е поставен върху начина, по който тя тематизира проблема 

за езика.  

Предмет на изследването е философията на името в две нейни 

версии– тези на С. Булгаков и на А. Лосев. Изследването е съсредоточено 

върху произведенията на тези двама автори, защото възгледите на третия 

представител в това направление на руската философска мисъл – П. 

Флоренски не успяват да придобият характера на завършена концепция. 

Въпреки това, отчитаме важността на неговите идеи за формирането на 

фундаментални за философията на името положения, поради което те са 

представени и анализирани в първа глава. 

 

Цел и задачи на изследването 

 

Целта на дисертационния труд е 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” по 

отношение на концепцията за езика на двамата автори и да се изследва 

статутът на естествения език от гледна точка на философията на името. 

В съответствие с така поставената цел, пред изследването бяха 

поставени следните задачи: 

 

 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 контескта 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. 

 

Методология 

 

При реализирането на целта на изследването е използван методът на 

аналитичната историко-философска реконструкция на проблема за името 
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като културно-исторически, историко-философски, онтологичен, 

епистемологичен и философско-лингвистичен феномен. 

При установяването на фундиращите философията на името 

културно-исторически предпоставки и при проследяването на развитието 

на категорията „енергия” и разбирането за енергийно-есенциалното 

отношение при Аристотел, Григорий Палама, Антоний Булатович, Сергей 

Булгаков и Алексей Лосев е използван историческият и сравнителният 

метод. При реконструкцията на цялостните философски концепции на 

Булгаков и Лосев е изпозван системният анализ, който позволява да се 

разгледа проблемът за името в контекста на цялостната им философия. 

При аналитичната реконструкция на концепцията на Лосев са 

използвани диалектическият и диалектико-феноменологичният метод. 

Осъществен е критичен анализ на концепциите за името, чиято цел е 

да изследва границите на тяхната валидност.   

 

Тези 

 

В следствие на направеното изследване, се защитават следните тези: 

1) В историко-философски план 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 Вл. Соловьов. 

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

името Божие, разбирано като енергийна изява на божествената 

Първосъщност. Тя има онтологичен характер и е гранична категория, 

посредством която екстрасубективните и екстралингвистични 

универсалии-същности, които имат конститутивен характер спрямо 

действителността, се изразяват, феноменализират по достъпен за 

човешкото съзнание начин. Така „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. 
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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. Езикът е пределът на всичко, което може да бъде помислено и 

възприето. Разбирането се основава на езика, самият език е фундиращо 

основание за разбирането. Философията на името мисли света като 

текстуално пространство, поставено на онтологически основания, полага 

света и принципа на неговото разбиране и познаване в определеността на 

езика.  Същевременно езиковата природа на разбирането не поставя под 

съмнение екстралингивистичния характер на явяващите се чрез и в езика 

същности. Чрез езиковия израз предметът на познанието е даден в 

модифициран вид, но самият той не е по никакъв начин обусловен от 

езика.  

 

Кратко изложение на дисертационния труд 

 

Първа глава на изследването изяснява и анализира културно-

историческите и религиозно-философските предпоставки за възникването 

на философията на името. За целта в параграф 1.1. (Проблемът за езика в 

руската философско-лингвистична традиция) е разгледан широкият 

контекст на мисленето за езика в Русия. Анализирани са историческите, 

политическите и културните фактори за развитието на философско-

лингвистичните концепции. Представена и анализирана е ролята на 

славянофилите в мисленето за езика като поле на осъществяване на 

националния дух. С оглед на нейното развитие, от систематична гледна 

точка, могат да бъдат обособени три основни направления в руската 

философска традиция, експлициращи проблема за езика – формалистично, 

психологическо и онтологическо. Тези три направления в никакъв случай 

не са капсулирани, всяко в границите на собствените си изследвания и 

резултати, а си оказват несъмнено влияние едно на друго, вследствие на 

което можем да проследим основната линия на научния интерес на 

лингвистично-философските учения, чиито фокус е езика като феномен с 

богат и комплексен характер, който изисква интердисциплинарен подход 

при своето изучаване. Формалистичното и психологическото направление, 

използвайки различни научни методи, полагат като основна 

характеристика на езика неговата динамика, която отразява динамиката на 

„духа на народа”. Полагайки езика като „енергия”, или действие, тези 

направления го поставят в зависимост от конкретните езикови общности, 
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за които той се явява  своеобразно поле, в което се осъществява 

динамичната им и конструктивна рецепцията за действителността. 

Критерият за обективността на езиковите изрази при тези предпоставки е 

конвенционален, т.е. определен е от социални фактори. Думата „енергия”, 

или действие, тук, както и при Аристотел, характеризира осъществяването 

на определена възможност. Но тази възможност е присъща на човекът като 

субект в една културно обусловена във времето и пространството социална 

общност.  

Онтологическото направление в руската лингвистична философия 

усвоява някой от резултатите и приема някой от тезите на 

формалистичното и психологическото направление, но ги поставя на 

съвършено различни, онтологически основания, които черпят своите 

предпоставки от сферата на християнската философия. 

Непосредствената предпоставка за възникването на философията на 

името са събития с подчертано религиозен характер, случили се в самото 

начало на ХХ в. и известни като „атонски смут”, които придобиват широк 

обществен отзвук и дават началото на православното религиозно-

философско движение, наречено „имеславие”. Последвалата творческа 

активност на интелектуалния кръг, подкрепящ идеите на имеславието 

довежда до развитие на религиозно-философското мислене и реактивира 

интереса към онтологическите и екзистенциалните проблеми, свързани с 

човешката ситуация.  

Параграф 1.2. (Имеславието като културно-исторически и 

религиозно-философски феномен) разглежда детайлно ролята на 

имеславието за формирането на основните идеи на философията на името. 

В най-общ план тя се изразява в усвояването и интерпретирането на две 

основни онтологически категории – „същност” и „енергия”. Смисълът на 

тяхната употреба ни довежда до заключението, че в основната теза на 

имеславието – „В името Божие присъства Сам Бог – с цялото Си Същество 

и с всичките Си безкрайни качества” –  се забелязва отчетливото влияние на 

идеи от византийската философия и нейната интерпретация на енергийно-

есенциалния дискурс. Именно в анализа на културно-историческия 

контекст на имеславието, на чиято основа възниква и се разгръща 

философията на името, се намира и отговора на въпроса за спецификата на 

разбирането за езика в онтологичното направление на руската лингвистична 

философия. Това ни води до заключението, че в културно-исторически план 

предпоставките на имеславието са свързани с рецепцията на явления от 

византийското наследство върху руската философия и култура. В тази 

връзка е отделено  необходимото внимание на генезиса и развитието на 

категорията „енергия” от нейната постановка в Аристотеловата модална 

философия, през дефинирането ѝ в полемиката между Григорий Палама и 

неговите противници през византийския XIV в., до нейната интерпретация в 
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произведенията на монахът Иларион и Антоний Булатович. Разбира се, не 

можем да твърдим, че имеславието и паламизмът са напълно тъждествени, 

но можем да говорим за определено интерпретативно разгръщане на 

паламитските тези от страна на имесеславието в областта на философията 

на езика. Основният проблем в колизията за името се състои в това, дали 

името божие, в качеството си на езиков израз, има характера на човешко 

действие, т.е. на конвенционален знак, чиято връзка с обозначавания от 

него предмет е чисто условна или е божествена енергия, т.е. проявление на 

божествената същност. Представен е анализ на отношението на 

имеславието с платонизма, неоплатонизма и паламитските тези. 

Отделено е и специално внимание на възгледите на Павел 

Флоренски, които имат основополагащо значение за развитието на 

философията на името. Сред тях са структурата на думата и полагането ѝ 

като специфично разбиран символ – пресечна точка на две онтологически 

реалности, в която по-висшата се изразява чрез по-низшата.  

Акцентът на дисертационния труд е поставен върху втора и трета 

глави, в които са реконструирани и анализирани концепциите за името на 

Сергей Булгаков и Алексей Лосев. Целта на дисертанта е да бъде 

аргументирана връзката на двамата автори с идеите на имеславието като се 

проследи разгръщането на темата за „същността” и „енергията” в техните 

проекти за езика. По тази причина двете глави следват структура, която 

цели да представи възгледите им за езика в перпективата на тяхната 

онтология и гносеология.  

Втора глава е посветена на проблема за името във философията на С. 

Булгаков. Параграф 2.1. (Сергей Булгаков: биография и творчество) има за 

цел да представи философията на името в контекста на напрегнатите 

екзистенциални търсения на автора, а параграф 2.2. (Човекът и светът в 

концепта за „София”) – в контекста на неговата цялостна философия, 

доминирана от софиологичната му доктрина. Представена е еволюцията 

във възгледа на автора от т. нар. „Кримски период” на неговото творчество 

за „София” като онтологична структура, която представлява свръх-

физично основание на сътворения свят. Въпреки че липсва експлицитна 

теория по тази тема във „Философия на името”, имаме всички основания 

аргументирано да твърдим, че тази онтологическа структура фигурира под 

формата на идеи, или качества, които имат реалното си осъществяване в 

индивидуално съществуващи неща. По този начин действителността е 

континуум от качествено определени индивидуални вещи, които в своята 

първоначална неопределеност Булгаков нарича „онтологически точки”. 

Принципът на тяхната познаваемост от страна на познаващия субект е 

граматически обоснован. Първичният познавателен акт се осъществява в 

именуването, при което съществителното име е неразгърнато изречение от 

типа „това е „Х”(нещо определено), където местоимението посочва 
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неопределимото нещо-в-себе си, което енергийно се изразява чрез 

причастността си към определено качество, като по този начин от „битие 

във възможност” става „битие в действителност” със съответната 

качествена определеност. По-нататък неговата качествена определеност се 

разгръща в изречението, в което към така определилата се и именувана 

същност се предицират нови качества.  

Въпреки че използва подчертано Платонова терминология в своите 

онтологически рефлексии, концепцията на Булгаков може да бъде 

„разчетена” много по разбираемо в термините на Аристотеловата 

метафизика. Така това, което Булгаков нарича „идеи”, „смисли”, „чисти 

качества” се вписва изцяло и непротиворечиво в смисъла, който Аристотел 

влага в неговите „форма” и „втора същност”, обуславящи общото, което 

има своята реалност само в единичното, но въпреки това, може да бъде 

предмет на познанието. По всичко личи, че въпреки терминологичната 

неяснота при употребата на понятията „ипостас” и „същност”, собствено 

под „същност”, която се проявява енергийно в съществителното име и е 

субект в съждението, Булгаков има предвид Аристотеловата „първа 

същност”. „Местоименният жест”, „онтологическата точка” на Булгаков 

отговарят на „битие във възможност”, или неопределената материя, която 

подлежи на качествено определяне. С така положените условия за 

възможност на битието той успява да обоснове съществуването на 

индивидуални вещи, които са същинският предмет на познанието и 

тяхната качествена определеност. Според условията на своята възможност, 

битието представлява единство на неопределеността и качествата-смисли, 

дадено в континуум от качествено определени индивидуални биващи.  

В областта на възможността за познание изключително плодотворни 

се оказват антропологическите мотиви от „кримския период”, 

експлицирани най-вече в „Трагедията на философията”. Те са решаващи 

при постулирането на троичността на онтологическата структура. Има 

достатъчно основания да считаме, че самосъзнанието и себепознанието 

оказват значителна роля при постояването на гносеологическите 

рефлексии във „Философия на името”. Това се оказва продуктивен ход 

поради особеното положение на познаващия субект в тази ситуация. Той е 

едновременно субект и обект на познанието, едновременно действащо и 

познаващо себе си чрез своите действия, но освен това и съзнаващо, че не 

познава себе си докрай в своите действия. Себепознавателния акт се 

изразява в езика с простото изречение „Аз съм”, последвано от определено 

сказуемо, означаващо качество.  

Най-голяма оригиналност и най-сериозен потенциал на Булгаковата 

философия на името представлява философията на граматиката и нейната 

гносеологическа функционалност. В онтологическия анализ на думата, 

чрез ретроспекция на историческото развитие на езика и свеждането до 
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абсурд на хипотезата за спонтанното му възникване, той формулира тезата 

за взаимната обусловеност на език и мислене, както и априорната природа 

на езика. Нещо повече, в анализа на структурата на думата, на 

съществителното име, той намира основанията на субект-предикатната 

форма на съждението и възможността на логиката, в чиято основа поставя 

граматическите категории „подлог” и „сказуемо” и така разглежда името 

като условие за възможност на познанието. Въпросът за възможността на 

познанието Булгаков разглежда като сведен то въпроса: „Как е възможно 

съждението?”. Субект-предикатната структура на съждението, в най-

елементарната му форма, представлява предициране на качество като 

налично за един субект. Следователно неговата възможност е поставена в 

зависимост на онтологическата възможност дадено съществуващо да се 

проявява като предмет на познанието чрез причастността си към качество 

или качества. Тази структура се корени в първоначалното различаване на 

име и качество, подлог и сказуемо и е налична в неразгърнат вид и в 

самата именна форма. Всяка именна форма съдържа в себе си елементарно 

изречение, в което за неопределен онтологически „Х”, битие във 

възможност, се изказва енергийната му изява чрез качество. Очевидно 

нейната структура е граматически аналог на онтологическата структура на 

„първата същност” и има същите условия за възможност, при което 

значението на думата е идеята-качество, чрез която е възможна 

качествената определеност на предмета на познанието, който е „първа 

същност”, или съществително име. Функцията на граматиката като 

структура на речта е пълното качествено определяне на предмета чрез 

разширение на сказуемото посредством различни граматически форми, 

които изразяват енергийното самоопределяне на същността, дадена „под 

името”. На тази основа Булгаков разработва една продуктивна философия 

на граматиката.  

От гледната точка на цялостната теория на познанието обаче, могат 

да се открият някои наясноти, които имат съществено значение. На първо 

място, не е достатъчно добре обоснована конституцията на познавателния 

акт. Налице са неговите условия за възможност – качествените 

определения, които са първичните, творчески божествени слова, априорно 

дадени на съзнанието на познаващия субект и индивидуалните биващи, 

които се феноменализират енергийно чрез тях в имената. Остава 

неразрешен въпроса за достоверността на акта на именуването. Как става 

„разпознаването” на феноменалните предметности, които са сетивно 

дадени, в светлината на качествата, чрез които се феноменализират? Каква 

е ролята на сетивността в това отношение?    

Другият важен въпрос, който остава неразрешен е този, за принципа 

на индивидуацията на феноменалните предметности. Очевидно за 

качествената определеност на даден предмет е необходима причастността 
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му към множество качества, които се подреждат йерархично по оста 

вътрешно-външно. Така едно от качествата го определя като същност, 

останалите – като акциденции. При положение, че самите качества нямат 

йерархични редове, как предметът се определя в светлината на 

същностното си качество? Ако имаме предвид първичната структура на 

именуването: „Това е „А”, което характеризира името и последващата 

предикация, която също е причастност към качество, ще се получи: „Това е 

„А”, а също и „В”. В едно хипотетично изречение това би звучало като: 

„Това е човек, който  е бял.”. Кое обуславя фактът че качеството 

„човешкост” е по-вътрешноприсъщо на въпросния индивид, отколкото е 

качеството „белота”? 

Концепцията за езика на Сергей Булгаков, с всичките си слабости, 

остава конструктивна в рамките на религиозно-философския дискурс, 

чийто основни предпоставки определят и периметъра на нейната 

валидност. Обосноваването на онтологическия статут на езика тъкмо от 

гледна точка на този дискурс е и негова експлицитна цел. Вероятно част от 

причините за нейните слабости се коренят в препятствията, които среща 

авторът ѝ в житейски план и не му позволяват да публикува своята 

„Философия на името” приживе. Това, от своя страна, предопределя 

липсата на критична гледна точка към произведението, която би довела до 

корекция на част от слабите му страни.  Друга причина за липса на 

развитие на идеите му във философското осмисляне на езика е отказа на 

Булгаков от по-нататъшни философски занимания и съсредоточаването му 

в областта на богословието.   

От друга страна, идеите за условията на възможност на граматиката, 

предопределящи нейната структура, както и за гносеологическата ѝ 

функция, в определен план биха могли да намерят своя отзвук и днес, 

доколкото обсъждането на възможността за априорна структура на 

граматиката е важна част от дискусиите в областта на съвременната 

лингвистика.  

И така, във философията на езика на Сергей Булгаков, думите са 

граница на антропокосмическото съ-действие, чрез тях в нас се изговарят 

самите неща и това е тяхната софийна природа, причастността им към 

мъдростта на цялото и истината, но в същото време, те се изговарят от нас, 

техният онтологически потенциал се реализира в нашето говорене-

действие и в този акт се намесват факторите на субективността, които в 

крайна сметка обуславят възможността на заблудата. От гледна точка на 

християнската метафизика на словото, несъвършенството на човешките 

думи подлежи на етическо обяснение – затъмняването на възможността за 

разбиране от извършеното престъпване на божествената повеля в 

първородния грях. Така думите остават причастни на Словото, но не са 

негови чисти ликове, а са затъмнени и потопени в психологизъм. Това е и 
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източникът на относителността на знанието.  Езикът съществува на две 

нива: думите, идващи от самите дълбини на битието, в които се изговарят 

самите вещи и в които връзката на всичко с всичко е запазена и актуалното 

състояние на историческия и психологизиран език, в който гласът на 

битието се пречупва през призмите на човешката субективност в резултат 

на това, че човек е започнал да се прислушва повече в тази своя 

субективност и разединеност с космоса.  Така речта придобива 

относителност и замъгленост. Но логосната същност на езика присъства в 

неговото актуално и практико-утилитарно състояние, макар и само като 

основа.  

Третата глава изследва проблема за името в творчеството на А. 

Лосев.  

Първият параграф („Философия на името” в контекста на живота и 

произведенията на А. Ф. Лосев) е посветен на житейския и творческия път 

на автора, а във втория (Методът на Лосев: феноменология, диалектика, 

символизъм) са разгледани специфичните методологически основания на 

Лосевия диалектико-феноменологичен анализ и централната роля на 

понятието „смисъл” в ранните му произведения. Концепцията за смисъла 

има фундаментална роля за Лосевото разбиране за език и се основава на 

диалектическото съотнасяне на смисъла с неговото „друго”. 

Диалектическото разгръщане на смисъла до неговата комуникативна 

структура – символът, или името, е онтологически „гарант” за изявата му 

„за другото” и, заедно с това, е условие за възможност на езика. Ако 

приемем често използваната от Лосев метафора за светлината, можем да 

кажем, че смисълът се пречупва като през призма, за да даде различните 

нюанси на смисловата структура на света. Емпирично дадената на 

познаващия субект действителност е състояние на дисперсия на смисъла в 

неговото „друго”, или „меон”. Доколкото преминаването на смисъла в 

другото е опосредено от неговата енергия, т.е. име, структурата на главата 

реконструира и анализира Лосевия проект за името в три основни 

йерархични плана: ейдетически, логически и планът на естествения език. 

Всеки един от тях е разгледан в отделен параграф.   

Ейдетическият план разглежда диалектическото разгръщане на 

смисъла, взет сам по себе си, в неговата вътрешна динамика. Категорията, 

която се отнася до този модус на смисъла е „същността”, или „ейдосът”. 

Като се основава на енергийно-есенциалния принцип на паламитския 

синтез, Лосев гради своята онтологическа структура на базата на 

отношението между същност и енергии у Бога, без да следва дословно 

положенията на паламизма. Божествената Троица, изразила Себе Си във 

факта, или софийния момент, и явила се в символа е онтологически модел, 

прототип на всяка сътворена същност, която е причастна на божествената 

Първосъщност и има идентична диалектическа структура. 
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Първосъщността притежава обаче тази диалектическа структура изначално 

и по природа. Всички останали същности са инобитийни по отношение на 

Първосъщността и черпят своята онтологическа мощ от нея. Така в 

рамките на същността смисълът се разгръща диалектически в две 

измерения. Първото е категориалното оформяне на ейдоса в пет 

диалектически дадени момента: „единичност”, „битие”, „ставане” и 

„станало” (факт), които конструират неговото единство, изразено за себе 

си и за другото в петия момент – този на символа, или името. Втората 

пентада: „единичност”, „подвижност”, „покой”, „тъждество”, „движение”, 

„различие” характеризира окончателната диференцираност на всяка от 

структурите на първата. По този твърде сложен и пределно схематичен 

начин Лосев показва диалектически как апофатическата същност проявява 

себе си в ейдоса с всичките му диалектични моменти. В своето име 

ейдосът получава изразеност за другото. Действието на същността в меона 

се характеризира с това, че неделимият ейдос, срещайки абсолютния меон, 

се конструира отново в него, но вече като фрагментиран образ, който 

предполага сложност и съставност на неговите дискретно дадени, 

меонални моменти. Така всеки предмет на познанието, чиято същност 

почива на диалектически основания, получава своята логическа структура, 

т.е. има смисъл, който обаче е вече меонално ознаменуван. Това е планът 

на формално-логическото мислене, логиката на името. И ейдосът, и 

логосът са смисъл, изразеност на същността, но смисъл, даден по различен 

начин. Логосът е смисловата структура на абсолютния меон. Логиката е 

причинно-целеви принцип на търсенето на ейдетическата цялост на 

смисъла, който се изразява във формирането на формално-логически 

понятия. По отношение на същността логосът е метод за доближаване до 

нея, инструмент за постигането ѝ. Така, макар и ейдосът, и логосът да са 

смисъл, в ейдоса смисълът е даден цялостно, а в логоса е абстрактен метод. 

Поради тази причина формалната логика има характер на условен момент 

на феноменологическата диалектика. Логосът е принцип на осмисляне, 

който има основанията си само и единствено в ейдоса. С ейдетиката и 

логиката на името приключва неговото оформяне като структура в сферата 

на самия смисъл, на същността и започва нейното енергийно 

осъществяване в абсолютния меон, в тази другост, която е вече изцяло 

извън-смислова, започват „меоналните съдби” на името.  Съотнасянето на 

същността с другото резултира в различни степени на неговата смислова 

оформеност. Феноменалният свят е резултат (енергема) от дисперсията на 

смисъла, потопен в меона, който интегрира в себе си всяка другост на 

смисъла.  Действителността е тоталност от факти, които имат смисъл. 

Всеки факт е смислово обусловен, продукт е на някакъв изразил се в него 

смисъл. Познавателното отношение, в което се „срещат” съответния факт и 

познаващия субект е присъствието на същия смисъл, обуславящ факта, в 
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познаващия субект. По същия начин, по който завършеният израз на 

смисъла изобщо е името, завършеният израз на разбираемия смисъл в 

предела на познаващия субект, е думата от естествения език. В своето 

въплъщаване в човешкия субект смисълът продължава да има различни 

степени и форми на проявление, т.е. да варира във формите на разбиране 

от страна на субекта. По този начин стигаме и до основната теза на 

имеславието: думата е арена на срещата на две енергии – тази на смисъла и 

тази на субекта, човешката личност. Физико-физиолого-психолого-

ноетичният факт на думата е носител на разбирането на оформения 

смисъл. Разбирането е арена на срещата на двете енергии – обективно-

смисловата и субективно-човешката. Взаимното определяне на смисъла и 

„другия” нему субект вече дава всяко следващо „така и така”, субективно 

оформено разбиране, т.е. определена ноема. Езикът, в културния план на 

своето осъществяване, е ноематична интерпретация на смисъла и, като 

такава, е плод и на дейността на субекта на езика, който е и субект на 

културата.  

По този начин Лосевата философия на името продължава 

интерпретацията на езика като среда, в която се осъществява разумното 

взаимодействие между обекта и субекта, между действителността и 

човека. Модусът на разбирането, на разбраната действителност следва да 

„удържи” в себе си характеристиките и на обекта, и на субекта, които се 

явяват негови необходими условия.  

Във впечатляващата диалектическа система, която изгражда Лосев 

има няколко обстоятелства, които остават неясни и проблематични. В 

методологическо отношение, освен проблематичността, която крият 

феноменологическият метод и диалектиката, взети сами по себе си, остава 

под въпрос и възможността за интегрираното им прилагане, доколкото 

целта на феноменологията е да въведе смисъла, ейдоса като нещо просто и 

по-нататък неразложимо, неподлежащо на извеждане от вътрешни за него 

и динамично определящи го елементи и структури. Следователно, от 

гледна точка на последователното провеждане на Хусерловия метод, 

построенията на Лосев не изпълняват условието за непосредствена 

даденост.   

В прилагането на диалектическия метод Лосев не следва стриктно и 

хода на Хегеловия диалектически модел, но основава своята диалектика на 

предицираната от Хегел необходимост в дедуктивното извеждане на 

категориите от първата тетрактида, заедно с петата – на името – една от 

друга. При това остава отворен въпросът, как от първата безграничност се 

преминава към първата ограниченост, каква е природата на акта на 

преминаването на „едното” в „едно-при-условие-на-другото”? Как е 

възможно първото различаване на битие и небитие, т.е. как е възможно 

битието? За разлика от Хегел, Лосев не остава безкритичен към въпросът 
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за „първото полагане”, за възможността на категорията битие. В 

останалото недовършено произведение „Самото само”, което излиза от 

печат след неговата смърт, той се изказва подчертано песимистично по 

отношение на възможността за логическо обосноваване на първото начало 

на битието и мисленето. При извеждането на категориите от пентадата 

„единичност”, „тъждество”, „различие”, „покой” и „движение” не са 

спазени изискванията на диалектиката.  

Можем само да гадаем как би изглеждала в завършен вид 

оригиналната философия на Лосев, ако беше останала незасегната от 

политическата цензура. Имаме всички основания да считаме, че тя би 

претърпяла продуктивни изменения както в съдържателен план, така и в 

методологическо отношение. Можем да предположим, също така, че това, 

което във „Философия на името” е пределно абстрактен „логически 

скелет” на езиковата стихия, би получило значително по-детайлно и 

конкретно разглеждане.  

Акцентът, който Лосев поставя върху онтологията е разбираем с 

оглед на основната цел, която той си поставя с „Философия на името” – 

онтологическото обосноваване на езика, съгласувано с основните 

имеславски тези. Това обаче на практика оставя без обстойно разглеждане 

реалното функциониране на езика. Затова можем да разглеждаме 

концепцията от „Осмокнижието” като онтологическа основа, която 

подлежи на осмисляне в полето на по-конкретни изследвания на езика.  

 

Заключение 

 

В резултат на проведеното изследване имаме достатъчно основания 

да заключим, че интересът към езика в Русия има устойчива традиция, 

свързанa с осъзнаването на неговата важна роля за човешкото 

съществуване във всичките му измерения. Съчиненията на Булгаков и 

Лосев, касаещи проблема за името преследват една и съща цел – 

основавайки се на предпоставките на паламизма и имеславието, да 

обосноват онтологическия статут на езика. Това ни дава основание да 

определим двете произведения, носещи заглавието „Философия на името” 

като част от  едно обособено, но неосъществило се докрай онтологическо 

направление във философията на езика в Русия. Характерните черти, които 

обуславят единството на това лингво-философско направление са няколко. 

На първо място сред тях е полагането на Бог като безусловно условие за 

възможността на битието в концепциите на двамата автори. От тази 

перспектива се ръзгръщат отговорите на по-сетнешните питания за 

възможността на познанието и езика. Тази предпоставка имплицира 

линейното, еднопосочно разгръщане на обусловеността на нещата в света 

след първото онтологическо събитие – сътворението. Възможността за 
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познание и език не са безпроблемни от този хоризонт и тяхната радикална 

възможност е питането за познаваемостта на самото безусловно условие. 

Това питане е, по-нататък, определящо за последващия познавателен 

песимизъм или оптимизъм. Проблемът за името Божие има характера на 

такова питане. 

Характерна и за Лосевото, и за Булгаковото разбиране за езика е 

разглеждането му в два плана – онтологически план и планът на 

естествения език. И при двамата автори езиковият факт, разбиран в 

широки смислови граници е част от онтологическата структура на 

реалността. Гносеологическият потенциал на езика е свързан с това негово 

онтологическо измерение и се реализира в естествения език. Затова 

достоверността на познанието е поставена в зависимост от възможността 

на езика да говори за действителността. 

В заключение можем да кажем, че онтологическото направление в 

руската философия на езика фокусира своето внимание върху областта на 

семантиката, утвърждавайки обективността на значението на думите като 

посредник между онтологическата сфера, феноменалния свят и субекта. 

Онтологическата възможност за обективността на значението е 

категорията „име”, която представлява енергийна, смислово 

модифицирана изява на същността на даден предмет на познанието. Сред 

основните проблеми в областта на гносеологията в тази връзка е 

удържането на инвариантността на значението при вариативността на 

естесвените езици.  

Езикът и познанието не могат да достигнат до последните основания 

на битието, до неговата апофатическа тайна, защото тя е отвъд модуса на 

разбирането, единствено възможно като език. Апофатичността на битието 

е не-логична, над-логична, нейното осъзнаване е възможно само като 

достигане на присъствието ѝ в модифицирания вид на разбирането за нея, 

т.е. в езика. Това разбиране, от своя страна, е винаги частично и замъглено, 

поради случайните условия на съзнанието на субекта, което е среда на 

неговата реализация. Въпреки това, апофатиката на същността не дава 

основания да се правят песимистични констатации относно възможността 

за действително именуване и познаване на екстрасубективната реалност. 

Макар че познанието винаги има и ситуитивни условия, чрез 

определеността на езика ние винаги познаваме обективна действителност, 

феноменализирала своите най-дълбоки онтологически основания.   

 

Приносни моменти на изследването 

 

1. Осъществена е историко-философска реконструкция на проблема за 

името в контекста на руската философия и по-специално във 

философията на С. Булгаков и А. Лосев, изяснени са културно-



18 

 

историческите, религиозните и философските предпоставки за 

възникването на философията на името. 

2. Анализирана е връзката на философията на името с енергийно-

есенциалния дискурс на паламизма и категорията „енергия” е 

разгърната във философско-лингвистичен план. 

3. Анализиран е проблемът за езика в перспективата на онтологията и 

гносеологията и е представена възможността за една валидна 

онтологическа интерпретация на езика. 

4. Реконструирани и анализирани са проблеми от произведения на С. 

Булгаков и А. Лосев, непознати на български език.  

5. Реконструирана е методологията на А. Лосев за диалектико-

феноменологичен анализ на езика и са анализирани диалектическите 

основания на разбирането. 
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