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Дисертацията е в обем от 278 стр., вкл. превод и библиография. Чистият текст 

на дисертацията е 224 стр. Библиографията, която е подразделена на извори и 

вторична литература и съдържа източници на български, руски, гръцки, 

латински, английски, немски и френски език, е впечатляваща като обем, 

релевантна на съдържанието на дисертацията и достатъчна в изворово, 

информационно, херменевтично и интерпретативно отношение. Дисертацията е 

придружена от автореферат и съпътстващи документи. Авторефератът в обем 

от 38 стр. стриктно следва структурата на дисертацията и напълно 

възпроизвежда нейното съдържание. В автореферата коректно са отразени 

основните приносни моменти на дисертацията и публикациите на автора по 

нейната тематика. Съпътстващите документи са пълни според изискванията на 

закона и другите нормативни документи, които уреждат процедурата. 

Росен Русев завършва специалност Богословие с магистърска ОКС в СУ 

„Св. Кл. Охридски“ през 2007 г. През 2010 г. завършва магистърската програма 

Антична култура и литература към Факултета по класически и нови 

филологии на СУ. През 2011 г. е зачислен в редовна докторантура по научната 

специалност Християнска философия към Катедра „Историческо и 



систематическо богословие“ на Богословския факултет на СУ с научен 

ръководител доц. д-р Иван Христов. Понастоящем работи като библиотекар 

към БФ на СУ. 

Дисертацията е структурирана в пространен увод (който удовлетворява 

изискванията на жанра дисертация /включва докторска теза, цели, задачи, 

методология на дисертацията и пр./ и е своеобразен херменевтичен хоризонт за 

осмислено вписване на самия текст), 3 глави, заключение, превод на четвъртия 

аргумент от съчинението на Йоан Филопон За вечността на света срещу 

Прокъл и литература. Дисертацията е добре балансирана както в 

изследователски план, така и като изложение на основните идеи, а също като 

херменевтизиране, коментиране, методологизиране и интерпретиране. 

Едва ли има по-благодатна тема за дисертация от концептуалната 

дискусия между двама (в случая и повече) значими философи. Едновременно с 

това подобни теми подвеждат към изкушаващ „преразказ с елемент на 

разсъждение“, поради „наложителните“ методологически императиви за 

стриктно придържане към тезите, точно излагане на аргументите и недопускане 

на отклонения от линията на авторитетите (авторите). Русев не пада в този 

капан по две причини: първо „преразказът“ е заменен с превод на оригиналния 

текст и следователно е напълно излишен; второ, дисертантът теоретизира 

авто̀то на Европейската философия – осмислянето на Битието и 

онтологизирането на Единното и през тази „призма“ тематизира дебата между 

двама стойностни философи за вечността на света. Първото не следва да се 

включва в рубриката приноси на дисертацията, но е определено нейно 

достойнство и безусловно постижение на Русев, вкл. като квазинаучен и 

културен факт. Второто е според мен основното достойнство на дисертацията, 

което се мултиплицира в няколко пункта. 

Запазването и продължаването на традицията на изконната Европейска 

философия, която логически мисли единството на Битието и онтологически 

устройва света в противовес на различните постмодерни, аналитични, 

политически коректни, емпирично закотвени, културно хаотични и пр. 



идеологизации, се осъществява в дисертацията като принципирано 

историкофилософско изследване, целящо колкото проясняване, разбиране и 

осмисляне, толкова и интерпретиране и преинтерпретиране на основни 

смислови потоци, които впрочем съставляват битийния корпус на Стара 

Европа. Русев преднамерено навлиза, успешно се вписва, отстоява и провежда 

тази традиция. В това виждам първия принос на дисертацията. Не искам да се 

остава с впечатлението, че в случая става дума само за тематични откроявания, 

понятийни разграничения, историкофилософски диференциации, проблемни 

уточнения и пр. – те също са много важни и се включват в свършената работа. 

Става дума преди всичко за изследователската енергия, съвпадаща със своята 

цел (по стр.30). Дисертантът смело се впуска в дебатите между Атинския и 

Александрийския неоплатонизъм, дилемите при преплитането на 

задължителните тълкувания на Аристотел, Платоновата парадигмалност 

(неоплатонизъм) и нейните аристотелиански алтернативи, споровете между 

хенология и битийна метафизика, езическо и християнско философстване, 

несъизмеримостта между философската слава на Прокъл Диадох и 

противоречивата известност на анатемосания през 680-81 г. на Шестия 

Вселенски (Трети Константинополски) събор и затова силно пренебрегван през 

вековете Йоан Филопон, от-личен обаче от съвременниците му в порядъка на 

трудолюбието. 

Тази изследователска енергия търси и намира своеобразен „среден път“ по 

основополагащи за късната Античност и ранната християнска философия 

проблеми като битие и съществуващо, Едно и много, Творец и творение, 

естество и воля на Твореца, движение и енергия, случване и сътворение по 

избор, възможност/и/ и действителност/и/ и др. Русев не се бои да вземе страна 

и взема страна. Това не са тълкувателски компромиси, а изследователски 

решения. Тук виждам втория основен принос на дисертацията. Той се 

осъществява в множество конкретни решения, които са плод на коментар, но 

също и на обоснована интерпретация. Такива решения са напр.: оценката за 

необходимото напускане от страна на Филопон на платоническата хенология в 



полза на аристотелианската онтология, вкл. като спор с Прокъл и Плотин; 

тенденцията за християнско осмисляне на самия спор (с.74 сл. и мн.др.), вкл. в 

по-общите му платонистко-аристотелиански измерения и техните късноантични 

интерпретации, повечето от които имат компромисен и донякъде еклектичен 

характер (тук Русев в тон с Филопон (Филопон, с.252) оценява някои тези и 

постановки даже като богохулство /с.18, 25 и мн. др./), като отдава явно 

предпочитание на Аристотеловата онтология (онтотеология по Хайдегер) 

спрямо апофатизирания късно-античен атински неоплатонизъм (с.48 и др.); 

оценката на едновременното противопоставяне на Филопон срещу Платон и 

Аристотел по отношение на приоритета на съществуването в действителност 

пред съществуването във възможност и на актуалността пред потенциалността 

(с.72 и др.); търсенето на онтологически смислов контекст в постановките за 

движението, ентелехията, енергията, актуалността/активността/актуализацията, 

прехода от възможност/и/ към действителност/и/ и др., които постановки са в 

различна степен физицирани най-вече от Платон и неоплатониците; анализата 

на редица конкретни силогизми; представяне на Единното като първостепенна, 

но не и единствена причина за съществуването на нещата в променливия свят. 

На трето място, специално искам да отбележа споменатия от Русев като принос 

на неговата дисертация и именуван от самия него Филопонов „аргумент от 

бъдещето битие на бъдещите неща“ (с.80 сл., с.222), който в автореферата е 

записан като „аргумент от бъдещето съществуване на бъдещите неща“ 

(автореф. с.37). Според Русев това е „слабо известна и практически непозната 

аргументация на християнската вяра в сътвореността на света“. Аргументът 

може да се схване като донякъде носещ чертите на ad hoc хипотеза, но пък 

съдържа потенциала на великолепно интерпретиране на бъдното като идно 

именно заради неведомите пътища (Филопон, с.247). Физицирането на този 

аргумент е безперспективно и затова Филопон го свързва с промисляне на 

творческата причина и благостта на Бога, като Русев утвърждава това 

аргументиране. Четвърто, трябва да се споменат текстологическите анализи на 

аргумента; тук вероятно има още какво да се желае – както чисто 



филологически, така и откъм спецификите на Атинския и Александрийския 

неоплатонизъм. Пето, европейската философия е преди всичко онтологизиращо 

мислене – много силно впечатление в дисертацията прави акцентирането върху 

този фокус, който концептуално отличава онтологизирането от физицирането 

(и, разбира се, от всички видове едноплоскостно разсъждаване). 

Русев формулира приносните моменти на своята дисертация в 3 пункта. 

Те са реални и доказани. 

В рубриката „Препоръки” бих изразил желанието си да видя в една 

бъдеща публикация изчистване на някои формулировки. Напр. в първия ред на 

увода (с.6): „светът има начало на своето битие“. Има разлика между битие, 

биващо и съществуване; ако задействаме „бръснача на Окам“, тогава: 

„битиетата“ не бива да се умножават; светът ли има свое битие (т.е. към 

променливото спадат същността, изконността, претрайването, вечността и пр.) 

или битието се трансцендира в „свое“ особено и променливо съществуване; ако 

светът има свое битие, следва ли, че той носи определеностите на битие и пр.; 

въобще трябва да се внимава с двусмислието на предлога на при употребата на 

винителен и родителен падеж, а също и с подвеждащата синонимия между 

биващо, битие и съществуване (вж. справката за третия принос на дисертанта в 

автореферата /с.37/ и формулировката на приноса в дисертацията /с.80 сл., 

с.222/). На втората страница от увода на дисертацията (с.7) попадаме на 

двусмислието между естество и природа (не само отчитайки трансформирането 

на понятието природа след 17.-18. век, а и някои авторови термини като 

„природна необходимост“, „природа на Единното“ и др.), т.е. това синонимни 

термини ли са, или се различават по смисъл. Русизмът прошествие (с.8 и 

мн.др.; прошествам, с.53) вероятно е точен хенологичен термин, но е 

препоръчително да му се намери българският езиков еквивалент. Прието е (по 

много съображения) коментарната литература да започва с текстовете на 

кирилица, а не с тези на латиница. В Използвана литература има рубрика 

Модерна интерпретаторска литература и преводи; във философията 

терминът модерен има концептуално и епохално значение (от Декарт насетне 



до края на Просвещението), което е различно от смисъла на съвременен. 

Докторантът полага много усилия за херменевтизиране на Филопоновия текст 

откъм Платон, Аристотел, Плотин и, естествено, Прокъл (това е похвално); 

вероятно би било добре да обърне малко повече внимание и на съвременния на 

Филопон собствено Александрийски контекст, колкото заради неговата 

специфика, толкова и заради (отчетените, но все пак недостатъчно анализирани 

от Русев) противоречия между Атинския и Александрийския неоплатонизъм, 

вкл. по отношение на християнството. Искаше ми се специфична анализа на 

показателния псевдоним на Йоан (Филопон), чиято отнесеност е спорна в 

литературата. 

Дисертантът има 2 публикации по темата на дисертацията. 

Нямам принципни несъгласия с постановките на дисертацията. 

Нямам съвместни публикации с дисертанта. 

Заключение: Като имам предвид стриктното историкофилософско 

изследване, херменевтичното и понятийното прецизиране на текстовете и 

контекстите и реалните теоретични постижения на дисертацията, категорично 

предлагам на уважаемите членове на научното жури по защитата на 

дисертацията на Росен Милчев Русев на тема: Движение и енергия в дебата 

за вечността на света между Йоан Филопон и Прокъл да я гласуват за 

успешно защитена, като присъдят на дисертанта образователната и научна 

степен „доктор” по научната специалност Християнска философия в 

професионално направление 2.4. Религия и теология. 

 

София, 27. юли 2015 г. 

Св. Пантелеймон 

…………………………………… 

(проф. дфн Валентин Канавров) 


