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Р Е Ц Е Н З И Я 

 

от доц. д-р Мариян Стоядинов 

Православен богословски факултет, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” 

 

относно дисертационен труд за присъждане на научна и образователна 

степен „доктор“ на РОСЕН МИЛЧИВ РУСЕВ, 

Богословски факултет на СУ „Св. Климент Охридски” 

 

Тема на предложения труд: 

 

 

ДВИЖЕНИЕ И ЕНЕРГИЯ В ДЕБАТА ЗА ВЕЧНОСТТА НА СВЕТА 

МЕЖДУ ЙОАН ФИЛОПОН И ПРОКЪЛ 

 

Предложеният за рецензия труд е ценен принос в богословската 

изследователска традиция, посветена на съотношението антична 

философия - християнско богословие. Предметът на изследването е избран 

и формулиран удачно и провокира интерес както сам по себе си, така и 

заради концентричните кръгове от проблеми, които засяга. 

Текстът е в обем 278 (стандартни) страници и включва увод, изложение в 

три глави и заключение. Приложен е и превод на изследвания текст (от с. 

226 до с. 269. Използваната литература е организирана в два раздела – 

извори и модерна интерпретаторска литература и преводи. В 

организацията на втория раздел би било по-добре (без да е условие без 

което не може) съчиненията на кирилица да предшестват останалите. 



2 
 

 

Уводът е пространен (с. 6-48), включващ дванадесет отделни параграфа 

(осем основни и четири подточки на последния). Добро впечатление прави 

заявената в самото начало фокусираност на изследването върху един 

конкретен фрагмент от дебата на Йоан Филопон с Прокъл. Филопон е един 

от най-провокативните мислители от късната античност и немалко аспекти 

от неговия живот и творчества са интересни изследователски територии. В 

този смисъл, въпреки че предмет на изследването е само четвъртият 

аргумент в задочния му дебат с Прокъл, би било добре, струва ми се, да се 

отдели повече място за биографията му. Особено важно е това с оглед 

очертаването на линията на развитие у Филопон, който преминава през 

различни стадии – от граматик (както самият той се титулува) и 

коментатор на Аристотел до богословски авторитет на монофизитите. В 

прегледа на интерпретаторската литература би било добре също да се 

включат значими автори и изследвания, в които визираният мислител е 

централен обект. Това би очертало още по-ясно липсата на изследване, 

което „да съвпада” с това на докторанта. Би било добре също да се 

прокоментират изворите, а защо не и съвременните критични издания и 

преводи на неговите аргументи против Прокъл, примерно серията: 

Philoponus: Against Proclus On the Eternity of the World (1-5, 6-8, 9-11, 12-

18) на издателство Bloomsbury (2014). Би било добре също да се намери 

място и за кратко описание на живота на Прокъл. Все пак става дума за 

дебат, макар и задочен, но в изследването още в началото би трябвало да 

стане ясно кой, кога, къде и как „присъства” в дебата. 

В Първа глава (Четвъртият аргумент),  докторантът анализира 

доказателството на Филопон в два конкретни дискурса: първият – 

приложимостта на Аристотеловата онтология в християнски контекст и 

вторият – защитимостта на вярата с логико-философски аргументи. 
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Приносът на Филопон и в двата случая е безспорен. Аргументът е 

разглеждан от докторанта контекстуално, предвид влиянията, които  

Филопон и Прокъл изпитват в контекста на опозицията Платон 

(неоплатонизъм)-Аристотел. Докторантът подхожда с необходимата 

взискателност към детайла, задължителна при анализа, и синтезира своите 

изводи аргументирано и последователно.  

Втора глава (Движението) започва с акцент върху учението на 

Аристотел за движението, за да може да се разбере какво всъщност 

използва Филопон, опонирайки на Прокловото учение за движението. 

Връзката между Аристотеловото (с. 112-118) и Филопоновото учение за 

движението (с. 118-135) е изложена аргументирано. Съответно на това е 

анализирана Плотиновата критика на Аристотеловото разграничение 

между движение и енергия (с. 135-144) и неподвижното движение в 

метафизиката на Прокъл (с. 144-152). Във връзка с всичко това е и 

коментарът на Аристотеловото учение за душат като ентелехия или ейдос 

на тялото и като същност, отделима от тялото. Връзката между движението 

и душата и разномислието между Платон и Аристотел по темата също е 

предмет на анализ в контекста на полемиката на Филопон с Прокъл. Въз 

основа на критичния прочит на тезата на Филопон докторантът е в правото 

си да каже, че „разгърнатата в четвъртия аргумент Аристотелианска 

аргументация не е опит за изкуствено „християнизиране” на 

Аристотеловото учение, но по-скоро е съзнателно възприемане и 

усвояване на онези елементи от античната философия, които се оказват 

полезни и съвместими с Евангелието” (с. 223). 

Трета глава (Двата подхода от възможност към действителност) е 

посветена на общите положения във възгледите на Прокъл, и Йоан 

Филопон – различаването на два вида възможност и действителност и на 

два вида преход от възможност към действителност, но също и на 



4 
 

разминаването им – в приложимостта на това различаване. 

Аристотеловото разграничение между възможност и действителност, и 

съответно преходите от възможност към действителност, са отправни 

точки в анализа на докторанта. Съпоставянето на Филопоновите 

разяснения на „разликата между енергия, движение и претърпяване в 

контекста на Аристотеловото разграничаване между възможност и 

действителност” (с. 178) ни помага да разберем не само как конкретно 

Йоан Филопон чете Аристотел, но и начинът, по който Аристотеловата 

онтология бива вграждана в една християнска аргументация. Филопон не 

„рецитира” Аристотел, а творчески заимства необходимото му именно за 

„целите на неговата аргументация” (с. 187). 

   

Заключението е скромно по обем, което, съпоставено с пространния увод 

е твърде лаконичен отговор на въпросите, които по дефиниция уводът 

поставя. Заключението във всички случаи би могло не просто да обобщи 

съдържанието на предходните глади, но и да отговори на въпроса за 

богословския контекст на Филопоновите аргументи. Има ли отглас 

Филопоновата аргументация у съвременниците му или рецепция у по-

късни църковни автори (примерно Йоан Екзарх), или дебатът между него и 

Прокъл остава изолирано от богословския мисловен контекст явление? 

Има ли значение изобщо тази аргументация в богословското обяснение за 

естеството на творението, и не на последно място в учението за Божието 

действие като нетварна енергия? 

 

Накрая, в няколко изречения ще коментирам нещо, което веднага прави 

впечатление при непосредственото запознаване с текста. Спорадичното 

ползване на главна буква при определени прилагателни и съществителни 

се разминава не само с правописната норма на българския книжовен език, 

но и с приетото като допустимо в българската православно-академична 



5 
 

книжовна норма. Основа за последното имаме в библейската норма за 

изписване на имена и понятия – визирам изданието на Свещеното Писание 

на Стария и Новия Завет на съвременен български (Св. Синод, 1982) – а 

също и в трудовете на няколко поколения труженици на богословското 

поприще. Докторантът изглежда частично повлиян от немската 

правописна традиция (където всяко съществително е с главна буква), но в 

случая това се отнася само за някои съществителни и то непоследователно. 

Стига се до там, че „Свети Апостол” се изписва с главни букви, а името 

„павел” – с малка, вместо да е обратно (с. 1). На една и съща страница 

срещаме „Византийска Патристика” и „византийски автор”, „Патристрична 

традиция” и „патристично наследство”, “християнското Богословие” и 

„християнското богословие” (с. 7). Осезаемо е разминаването и с 

приложените публикации на докторанта, където текстове (вж. Движение и 

енергия в дебата за вечността между Йоан Филопон и Прокъл // 

Богословска мисъл 1/2013, с. 139-156), идентични с фрагменти от 

дисертацията, са публикувани с различен правопис. Последното не е 

същностен, а поправим проблем на дисертацията, но във всички случаи 

стилът на докторанта търпи редакторска намеса. Главните букви няма да 

направят християнина повече християнин, светите отците – повече свети 

отци, нито богословието – повече богословие. Когато аргументът е силен, 

формата не бива да пречи. 

 

В края на краищата, особеностите в правописа не намаляват стойността на 

изследването, което, ще повторя, считам за ценен принос както в нашия 

локален богословски контекст, така и в по-широкия европейски и световен 

изследователски хоризонт, в който, сигурен съм, подобен текст ще бъде 

оценен по достойнство.  
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Въз основа на изложеното до тук имам всички основания да дам 

положителна оценка за докторската дисертация на Росен Милчев Русев и 

при успешно проведена защита бих гласувал с „ДА“ за присъждането му 

на ОНС „доктор“ по научната специалност „Теология”. 

 

Велико Търново                                 Доц. д-р Мариян Стоядинов 

11.09.2015 г.                                                     ............................................... 

 

 


