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Рецензия 

на  

дисертационния труд на Росен Милчев Русев на тема: “Движение и енергия в 

дебата за вечността на света между Йоан Филопон и Прокъл“ за 

присъждане на образователната и научна степен „доктор“ 

Представеният за защита дисертационен труд е в обем от 224 стр., включващ увод, 

3 глави и заключение; литература, от която 13 изворови източници и 84 коментарни текста 

-  73 на латиница, 2 на новогръцки  и 9 на кирилица, както и собствен превод на четвъртия 

аргумент на Йоан Филопон – 44 стр. Вниманието на докторанта е привлечено от две 

значими теми с философско, космологическо, метафизическо или теологическо звучене: 

въпросът за вечността на света и тезата на Филопон за неговото (на света) начало във 

времето, както и проблемът за движението, така, както е представен в аристотеловата 

коментарна езическа (неоплатонически) и християнска традиции.  

Въпросът за крайността или безкрайността на Космоса има дълга история и е тясно 

свързан с един, дискутиран още в самото начало на историко-философската традиция 

феномен: проблемът за „безкрайните светове“. Още Левкип и Демокрит мислели, че 

универсумът е не само безкраен, но и че съществуват безкрайни по число светове (apeiroi 

kosmoi). От друга страна, осмислянето на подобен проблем е тясно свързано с още един 

принципен въпрос, който има космологически, натурфилософски или психологически 

характер – въпросът за природата и същността на времето.  В 8 книга, 1 на Физика ( 251b 

15) Аристотел твърди, че Платон бил първият, който говори за начало на времето, а 

според Халцидий (In Timaeum Commentarium, 23) и Боций (За утешението на 

философията, V, 6) Платон разглеждал света като съществуващ без начало във времето. 

Тези различни тълкувания са провокирали, векове по-късно, Роберт Гросетест да 

отбележи:“Изглежда Платон противоречи сам на себе си“ (Hexaemeron, 1. 11. 2). 

Всъщност, тук става въпрос за различни тълкувания и коментари на един и съши пасаж от 

Тимей – 28 А – 38 С, който - наред с някои текстове на Аристотел и Августин - е в 

основата на дискусията за вечността на света през цялото средновековие. В този пасаж 

Платон ясно  описва отликата в начина на неизменно съществуване на образеца (а това 

провокира средновековието да употребява различни понятия за да обозначи тази 
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неизменност: като вековечност – aion, aevum, sempitemitas или  вечност – aeternus) и 

сетивният свят, чиито основен модус на  съществуване е съществуване във времето.  

Платоновият диалог породил тълкуванията и коментарите на редица автори от 

втората половина на 5-ти  и началото на 6-ти век, които били провокирани от идеята за 

вечността на света, макар да я схващали по различен начин. Сред тях са 

неоплатоническият авторитет Прокъл  и четирима негови критици, като най-значимият от 

тях е Йоан  Филопон.  В края на 20-те години на 6 век Филопон пише своя трактат „За 

вечността на света срещу Прокъл“ с цел опровержение на неоплатоническата 

метафизична нагласа на неговата космология. Александрийският схолар бил вероятно 

първият, който комбинирал научната космология (изучаване природата на универсума) с 

монотеизма и християнското учение за творението. Всъщност, във времето между смъртта 

на Прокъл (485 г.) и текста на Филопон (529 г.)  ставаме свидетели на засилена критика на 

техни съвременници –християни -  срещу неоплатонистката космологична метафизика, 

която се опитвала да установи идеята за вечността на света. Тази традиция включва 

имената на автори като Захария от Митилена („Амоний“, „Разговор между християнин и 

иатрософист“), Еней от Газа („Теофраст“) и Прокопий от Газа.   

Именно с коментара на най-значимият критически текст от тази традиция и по-

специално: „За вечността на света срещу Прокъл“  е обвързана и главната задача на 

настоящата  дисертация, както е изказана на (с.8): „Предмет на нашето изследване е 

четвъртият аргумент (на Филопон), където се обговаря … фундаментална разлика между 

Елинските и Християнските философи. Въпросът за дистинкцията между движение и енергия 

заема централното място в четвъртия аргумент, защото именно чрез това разграничение се 

прокарва разделителната линия между езическата Неоплатоническа концепция за прошествието и 

Християнската концепция за сътворение по избор и свободна воля“. Така според докторанта:“ 

Оригиналният принос на Филопон е именно тук – като приравнява аналогично Божията свобода да 

сътвори света със свободата на човека да упражнява по свободно желание своите сили и 

способности, той пренася една Аристотелова теория, която е органична част на психологията 

или антропологията, в областта на метафизиката“ (с.12). Този избор на докторанта не е 

случаен, защото именно четвъртият аргумент сякаш най-добре изразява смисъла на 

критиката на християнските автори – от Захария до Филопон - срещу неоплатониците: 

творческото дело на Твореца зависи от вътрешната (творчески) сила, а не от 

резултата на това дело. И докато езическата традиция прави Бог, в неговото вечно 
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биване, зависим от това, което създава, то критиците на този възглед твърдят, че Бог е 

Творец не заради това, което създава, а заради способността си да го прави с помощта на 

творческите логоси (demiourgikoi logoi), така, че Той твори по воля и свободно (thelein, 

eleutheros), а не според някаква необходимост. В този смисъл идва и актуалността на 

въпроса на Филопон, отбелязан от докторанта (с.9): Ако съществува директна и 

непосредствена връзка между вечната неизменяемост на творческата причина и вечното 

битие на причиненото творение, то защо тази непосредствена връзка важи само за 

цялостно разглежданото битие на света, а не и за битието на партикуларните неща? Или 

казано с други думи: ако вечността е една от характеристиките на образеца, то тя трябва 

да е валидна и за неговия образ: образец и из-ображение са тясно свързани и се пред-

полагат взаимно. По този повод александриецът обвинява Прокъл в неразбиране 

аргументите на Платон: Платон настоява, че идеите, които са вечни, са образеца, но той 

не казва, че това е единствената им характеристика, която ги прави образци. Така 

вечността на света не следва от вечността на идеите: вярно е, че в Космоса се разполагат 

идеите като образци, но това не прави от контингентния свят образец сам по себе си. 

Следователно, сетивният свят не е вечен, а сътворен. Неоплатоническата реакция на 

такова твърдение е, че ако това е така, то сътворението ще бъде осъществено в даден 

момент и ако Създателят е направил нещо, което не е правил преди това, то подобно 

действие ще е акциденциално за Него. Бог обаче е Творец от вечността и в Своето вечно 

умозрение има логосите на съществуващото, посредством което Той Е Творец по един и 

същи начин и никога не се променя, независимо дали твори или не, т.е. актът на 

творението по никакъв начин не предполага изменение в Твореца. Така Филопон защитава 

свободата на божественото творчество по отношение на способността и действията на 

Бога – те са едно и също, а различията възникват единствено по отношение на онова, 

което им е причастно.  

Лично аз оценявам като особен принос извършеният в тази глава анализ на 

различните видове преход от възможност към действителност, както и анализът, който 

представлява и приносен момент в дисертацията – на „аргументът от бъдещото 

съществуване на бъдещите неща“ (с него завършва и трета глава). Чрез него докторантът 

се опитва да проблематизира въпроса за това дали Единното е непосредствена причина за 

битието на единичните неща, както и защо всички неща не съществуват едновременно, 
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т.е. едни са сега, други вече ги няма, а трети още не са – те са само във възможност. (с.80-

82; 219 от дисертацията; с.258-261 от  превода).  

Изместването на интереса в посока на двоицата движение-изменение отговаря на 

въпроса защо втората част на дисертацията е посветена на движението и тя започва с 

„конкретизацията“ на това понятие, която докторантът приписва на Прокъл – че самият 

преход от едно състояние в друго представлява движение и изменение. Този интерес на 

Росен Русев е разбираем като се има предвид, че креационистката традиция може да 

получи своето оправдание чрез изясняване на това, дали при сътворяването на света в Бог 

се е осъществило изменение (движение) в посока от не-творене към творене. Като начало 

Росен Русев центрира идеята на Аристотел за движението около допускането, че то 

е:“именно преходът от възможност към действителност, изразяващ се в осъществяване на 

потенционалността“ (с.116). Тази работна хипотеза ще бъде изходна за докторанта, за да 

покаже по-късно, че в Бог няма движение. Големият въпрос тук, разбира се, е дали 

Аристотеловото определение е валидно за всеки преход от възможност към 

действителност и дали движението има отношение единствено към съществуващите неща.  

Изясняването на тези проблеми се разгръща на фона на идеята за движението във 

философията на Филопон. Така на стр.118 докторантът определя като „най-важна“ за 

своето изследване тезата на Филопон, че „способността на движещото да движи и на 

движеното да бъде движено са идентични, доколкото способността на движеното да бъде движено 

е сила, придадена от движещото“. Важното тук е и друго, а именно, че така движеното 

получава способност, според Филопон, за спонтанно и самостоятелно движение, 

непричинено от външното, напомня Росен Русев (с.119).   

На второ място се изследва движението като ентелехия на движеното, а не на 

съществуващото във възможност изобщо (с.126). Така според Филопон и Симплиций 

„движението е представено само в движеното, но не и в движещото, макар че не може да 

съществува без неговото действие“ (с.128). Този извод е важен, защото, когато Бог е 

пристъпил към сътворяването на света, дори и да допуснем наличието на някакво 

движение, то то се е поместило в сътворения свят, понеже движението е в движеното, а не 

в движещото, т.е. Бог (с.129). Което идва да покаже, че общата ентелехия не води след 

себе си и до общност по отношение на движението, защото тя (общата ентелехия) се 

реализира в движението, а не в движещото, нещо, което не изключва че в движещото няма 
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никаква енергия (т.е. осъществяване) (с.130). Така се оказва, че една и съща енергия 

(осъществяване) е енергия на две неща. Това пък е знак за някои изследователи, пише 

Росен Русев, че „сърцевината на каузалното учение на Аристотел се състои в това, че 

въздействащият принцип придава форма (eidos) на претърпяващия принцип и точно по тази 

причина въздействащият принцип не претърпява нищо, нито изменение, нито движение, защото 

не в него, а от него се случва предаването на форма“ (с.132). Вярно или не, подобно допускане 

насочва вниманието към идеята за разграничаване на енергия от движение, което ни 

помага по-добре да разграничим завършеното от незавършеното  действие: „енергиите за 

разлика от движенията нямат външен предел и имат целта в себе си“ (с.134). 

Интерес в тази посока представлява и коментарът на докторанта върху физическото 

движение във философията на Прокъл, който не го ограничава само до сетивния свят. 

Напротив, в демиургическия ум съществува съвършено движение (teleia kinesis), с което 

се бележи саморефлексията на ума и което е причина за ейдосите, формиращи света. Така 

съвършената и вечна творческа енергия на демиургическия ум представлява движение 

(с.139). За разлика от него Филопон настоява, че никоя активност, протичаща във вечните 

същности, не бива да се определя като физическо движение.  

Тези разсъждения са дали възможност на докторанта да съсредоточи анализа си в 

следващата част от дисертацията върху понятията енергия и движение по отношение на 

Аристотеловата визия за душата. Филопон, както и Симплиций смятат, че Аристотел е 

дефинирал деятелността на душата като енергия, а не като движение, понеже то се свързва 

единствено с физическите движения; бивайки неподвижна, душата е способна сама по 

себе си да прехожда от възможност към действителност (с.168). Което трябва да означава, 

че не всеки преход от възможност към действителност е движение.  

Тъкмо тази тема е предмет на действително задълбочено и промислено разискване 

в трета глава на дисертацията, наречена Двата прехода от възможност към 

действителност. Една от целите тук е да се покаже, че с понятието енергия се бележи 

такова битие, което е едновременно активно, но непроменящо се и пребиваващо в покой, 

без да остава инертно и неактивно (с.172). За да можем да схванем добре разликата между 

активностите (съвършените енергии) и движенията, трябва да имаме предвид разликата 

между вътрешна и външна цел (с.174). което позволява на Филопон, пише Росен Русев, да 

прокара основната разграничителна линия между движението и активността на основата 
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на т.нар. „сбраност“ (т.е. липсата на междинни състояния при прехода от възможност към 

действителност и като цяло атемпоралност) при актуализацията, характеризираща 

активността (175). Това, от своя страна, позволява да се анализира разделението между 

първа и втора актуализация при засилванe на вниманието към втория тип актуализация на 

прехода от възможност към действителност, на фона на изясняване на понятията 

движение, енергия и претърпяване. Така може да се осъществи преход към основния 

елемент в аргументацията на Филопон, че преходът от съзерцание към творене може да се 

осъществи като непосредствена актуализация, т.е. като протичаща извън времето 

актуализация и следователно актуализацията на творческата способност на Бога не е 

отнела никакво време, извършвайки се сбрано и непосредствено и така не може да бъде 

приета за движение, тъй като движението се извършва поетапно и във времето (с.193-194).  

Крайният извод се налага от само себе си: :“ако  Единното твори по самото си битие, то 

Бог твори по своята Блага Воля“ (с224). Естествено, на Бог не бива да се приписва свобода 

на избора, подобно на човешката, което ще означава, че Бог, както и човек може да 

извърши и нещо зло. Неговото действие е актуализация на вечното творческо състояние, 

която изглежда като движение от страна на творението. 

Разбира се, въпреки впечатляващият и изчерпателен анализ на докторанта, в 

процеса на четене се оформиха няколко въпроса, които бих искал да задам: 

1. Мисля, че докторантът неоснователно е оставил без внимание един въпрос, 

който е предмет на дискусия сред авторите от тази епоха. Това са различните значения на 

genêtоs – може, възможно е, би могло (Калвин Тавр, Порфирий), които дават, например, 

повод на Симплиций да се присмива на Филопон, че не е разбрал разликата между 

породен и сътворен, нещо, което  би позволило да се разбере по-добре да се разбере 

спецификата на божествения творчески акт, т.е. да се изяснят още по-добре понятията 

възможност и действителност. 

2. Защо докторантът се е спрял единствено на Физика, а не е използвал и За 

небето, доколкото там също се обсъждат въпросите за движението и 

безкрайността/крайността на космоса? Липсва и анализ на За вечността на света против 

Аристотел? 

3. Можем ли да приемем за меродавно твърдението на Хелън Ланг в Proclus. On the 

Eternity of the World (de Aeternitate Mundi) / Greek text with Introduction, Translation, and 

Commentary by H. S. Lang and A. D. Macro. Berkeley, 2001., че Филопон използва срещу 

Прокъл преимуществено философски, а не теологически аргументи и че За вечността на 

света против Прокъл  е типично философски текст, доколкото Прокъл е отправил това 

съчинение не срещу християните, а за да дискутира с Плутарх и Атик. 

4. И накрая, в рамките на едно по-свободно тълкуване: нужно ли е да се дебатира 

философски идеята за вечността на света като имаме предвид казаното от Аристотел в  

Топика (104b 10), че: “Съществуват проблеми… които… имат важно значение, но за 



7 
 

доказателството на които ние не притежаваме аргументи, защото трудно бихме назовали 

причината защо това  е така, например, вечен ли е светът или не“. 

В заключение бих искал да кажа, че представената за защита дисертация на Росен 

Русев прави изключително добро впечатление с ерудираността на автора и 

задълбочеността (и прецизността) на неговите разсъждения. В този смисъл мога да 

отбележа, че този текст е философски в най-добрия смисъл на тази дума. Но той е и точно 

толкова богословски, доколкото показва цялата трудност по утвърждаването на станалите 

днес учебникарски теологеми (като въпроса за сътворението от „нищо“ или проблема за 

отношението едно/много) във времената, когато сред противниците на християнството се 

срещат образовани езичници като Прокъл.  

Преди да разгърна за първи път тази дисертация си мислех, че тя ще следва 

утвърдените в последните години пътища, по които се обговарят понятия като „същност“ 

и „енергии“, на фона, на също толкова станалата традиционна критика на Варлаам или 

Акиндин при използване авторитета на Палама и паламитите. Росен Русев обаче е останал 

верен на епохата, в която се развива въпросния дебат и стриктно, съвсем в духа на 

Аристотеловите коментатори от късната Античност, следва текстове на основните автори. 

Това придава на дисертацията характерната за повечето коментатори на Стагирит 

задълбоченост и субтилност на тематичния анализ, в който е постигнато много високо 

ниво на авторова саморефлексия. Като изключим характерните за всяко изследване 

неизбежни тематични повторения – например, честото напомняне за това, че Платон не е 

разполагал с понятие като „енергия“ и затова употребява понятието „движение“, видимият 

дисбаланс между анализа на Четвъртият аргумент в първа глава, посветен на идеята за 

вечността на света и останалите две глави, както и малкото печатни и стилистични грешки 

– не е необходимо например всички съществителни нарицателни имена (елеати, 

неоплатоници, християни) да са с главна буква, то в дисертацията не се откриват 

съществени пропуски.  

Авторът има необходимите публикации. 

Като имам предвид казаното по-горе искам убедено да препоръчам да бъде 

присъдена образователно-научната степен доктор на Росен Милчев Русев. 

 

4.09.2015 

София                                                                                 проф. дфн Олег Георгиев  


