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                                          С Т А Н О В И Щ Е 

         ЗА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД НА РОСЕН РУСЕВ 

 „ДВИЖЕНИЕ И ЕНЕРГИЯ В ДЕБАТА ЗА ВЕЧНОСТТА НА СВЕТА 

                      МЕЖДУ ЙОАН ФИЛОПОН И ПРОКЪЛ“ 

          ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН 

                    „ДОКТОР“ ПО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 2.4. –  

                     РЕЛИГИЯ И ТЕОЛОГИЯ (ХРИСТИЯНСКА ФИЛОСОФИЯ) 

                              от проф. дфн Нина Димитрова 

 

Предлаганата на вниманието ни дисертация реконструира два типа 

аргументация относно вечността или крайността на света, изложени съответно от 

Прокъл и Йоан Филопон. Обемната разработка е прицелена да възстанови детайлите в 

разминаването между езическия неоплатонизъм и християнското богословие в този 

конкретен исторически план. В труда се преплитат и наслагват интерпретации както на 

Платон и Аристотел (конкретно по темата на дисертацията), така и на „прескачащия“ 

(по израза на автора, с. 15) между тях Прокъл, последвани от анализ на аргументацията 

на опровергаващия го Филопон, а паралелно е привеждана експертна коментарна 

литература както върху древногръцката философия, така и върху основните фигури в 

изследвания дебат. При това във всеки момент е налице и ясно изразено собствено 

гледище. Представено по този начин, начинанието изглежда доста трудно, но веднага 

ще отбележа, че дисертантът успешно се е справил с избраното предизвикателство и 

ясно е извел и съпоставил позициите, откроявайки намерената разлика. 

В емоционално написаното Предисловие Росен Русев посочва, че е бил движен 

от желанието да бъде причастен на подетото от Георгий Флоровски дело по 

възстановяването и актуализацията на византийската патристична традиция – на идеята 

за „неопатристичния синтез“. Това обаче не противоречи ли със самооценката, дадена 

малко по-късно, при формулирането на тезата – че представеният труд имал значение 

само за историята на различните християнски богословски течения? Що се отнася до 

философския аспект, авторът смята, че направените от него изводи и заключения не 

могат да претендират за общофилософска валидност, тъй като изследователските 

усилия са концентрирани върху конкретно съчинение на конкретен автор. Но такъв вид 

разработки са типични за научното поле история на философията и това авторово 

твърдение просто трябва да отпадне. 
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Трудът включва увод, три глави, заключение, цитирана литература и 

приложение – собствен превод от старогръцки на една част (44 стр.) от труда на Йоан 

Филопон „За вечността на света срещу Прокъл“, за първи път на български език.  

Уводът е доста обширен, с обем на самостоятелна глава, но според мен са 

основателни съображенията на дисертанта това да е така, доколкото в него амбициозно 

са поставени и разрешени множество изследователски задачи. Най-важна, разбира се, е 

формулировката на тезата, която организира привежданата аргументация да представи 

защитата на християнската вяра от Филопон като предназначена да въздейства главно 

върху езическата школа на неоплатониците и актуализираща поради това тези на 

Аристотел за движението и изменението.  

Първата глава е посветена на опровержението на четвъртия аргумент в 

съчинението на Прокъл „За вечността на света“ от страна на Йоан Филопон (чийто 

превод именно е приложен към дисертацията). Изложена в детайли е структурата както 

на този аргумент, така и тази на оспорването му от Филопон и позоваването на 

последния на съчинения на Аристотел. Водещата идея е да се изтъква постоянно 

несъвместимостта между представите за битието на света като дело на природата на 

Твореца и като дело на Неговата свободна воля – несъвместимост, водеща и до 

основното различие в схващанията за вечността или крайността на света.  

В тази част на дисертацията е предложено и едно наименование на 

доказателство, лансирано от Филопон, а именно – „От бъдещото битие на бъдещите 

неща“, на чието изследване авторът е посветил специални усилия, предвид значимостта 

на проблема като категорично свидетелство в подкрепа на тезата, че Божествената 

мисъл за нещата не извиква автоматично битието им, т.е. че светът не е резултат от 

природата на Бога, а от свободната Му воля. 

Втората и третата глави се занимават съответно с движението и с двата 

прехода от възможност към действителност. Поместеният в тях текст изявява 

познанията на дисертанта по отношение на гръцката класика, на „спора“ между Прокъл 

и Филопон, както и на различни днешни експертни мнения. За този диапазон на 

ерудицията на дисертанта се доверявам на преценката на научния ръководител. 

Доколкото областта на научните ми интереси е далеч от тази на Росен Русев, ще 

споделя общите си впечатления от неговата дисертация, които ми дават основание да 

предложа на научното жури да гласува с „да“. Първо, самият избор на тема е 

респектиращ, а от прочита на нейната разработка се убеждавам в прецизността и 

задълбочеността като изследователски качества на Росен Русев. На множество 
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страници и предложено едно ясно отчленяване на пластовете тълкувания, започвайки с 

указването на първичното твърдение, последвано от анализ на вторичните значения, с 

които то „обраства“ в по-късните коментари, при постоянното присъствие на 

собствената гледна точка. Впечатляващата работа с изворовия материал намира израз и 

в предоставения на читателите превод на част от труда на Йоан Филопон – превод, 

чиято реализация основателно е посочена като приносен за дисертацията момент (вж. 

справката). 

Езикът е ясен, а за написаното от Росен Русев твърде плодотворен се е оказал 

фактът на неговата магистратура по програма „Антична култура и литература“. 

 

Имам и някои бележки, по-скоро от техническо или редакторско естество. На 

различни места вместо „част“, раздел“ или „параграф“ е употребено „глава“, така че се 

говори за различни глави в първа или втора глава. Неясно е защо „християни“, 

„неоплатоници“ и др. са написани с главни букви – някакъв специален акцент ли иде да 

отбележи това? Трябва да отпадне и титулуването пред имената на автори, чиито 

трудове са привеждани и коментирани в дисертацията. Налага се да се изчистят и някои 

недомислия от рода на това на с. 116, където е казано, че „Симплиций споделя нашата 

интерпретация“. Но справедливо е да изтъкна, че такива места са рядкост на фона на 

многото страници, където темата е последователно и логично изложена.  

 

Авторефератът синтетично и точно представя дисертационния труд. 

Публикациите по неговата тема са две, като и двете са с обем на студии.  

 

Нямам общи публикации с докторанта. 

 

В заключение: предлаганият дисертационен труд свидетелства, че у неговия 

автор са трайно изградени необходимите качества на изследовател и специалист. Затова 

аз убедено ще гласувам на Росен Милчев Русев да бъде дадена исканата образователна 

и научна степен доктор (в научната специалност християнска философия). 

 

27. 07. 2015                                                                               Подпис: 

 

 

 


