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Изборът на дисертационна тема в интердисциплинарна научна област е 

сериозно  предизвикателство,  което  поставя  на  изпитание  способностите  на 

докторанта  за  самостоятелно  изследване.  На  първо  място,  той  трябва  да  има 

достатъчна компетентност  в  граничните научни области. Също толкова  важно 

обаче  е  да  притежава  способност  за  балансирана  оценка,  непозволяваща 

субективизъм  и  крайни  твърдения,  водещи  до  размиване  на  една  от  тях  за 

сметка на другата. Всичко това в пълна сила се отнася и до темата на настоящия 

дисертационен  труд.  За  да  остане  в  рамките  на  християнската  философия, 

(каквато впрочем е научната специалност, по която е представен за защита) и да 

не се превърне в едностранно историко‐философско изследване, той трябва да 

отговаря  на  две  основни  условия.  Първо,  необходима  е  чувствителност  към 

контекста и анализът на философските понятия при християнския автор да не 

възприема  механично  техните  значения  от  текстовете  на  Аристотел  или  от 

вторичната  литература  върху  него,  а  да  разкрие  промените,  които  те 

претърпяват,  когато  с  тяхна  помощ  се  отстоява  християнският  догмат  за 

сътворението.  Второ,  необходима  е  гъвкавост  на  изследователската  нагласа, 

която  да  се  моделира  от  изучавания  предмет  и  да  не  налага  върху  него 

предзададени схеми. 

В общи черти дисертационният труд съответства на тези изисквания. Той 

е  с  общ  обем  от  278  машинописни  страници.  Съдържа  увод,  три  глави, 

заключение,  приложения  и  списък  на  ползваната  литература.  Последният 
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включва 96 заглавия, от които 13 са на изворовите текстове на старогръцки, 71 на 

английски, 1 на немски, 1 на френски, 2 на руски, 2 новогръцки и 6 на български 

език.  Научният  апарат  се  състои  от  414  бележки  под  линия.  Дисертантът 

прилага и превод на изследваната част от съчинението на Йоан Филопон. 

По отношение на  академичната компетентност на докторанта  трябва  да 

кажем,  че  той  е  положил  забележими  усилия  да  разшири  своите  знания  в 

интердисциплинарната  тематика  на  дисертацията,  включваща  наред  с 

богословието  античната  философия  и  класическата  филология.  Той  свободно 

работи  с  гръцките  извори  и  с  изследователската  литература,  правилно  и 

последователно оформя цитиранията и препратките към ползваните издания. 

Пренебрежимо  малкият  брой  грешки  в  изписването  на  гръцките  думи  е 

технически  въпрос  и  не  променя  това  впечатление.  Не  мога  да  не  отбележа 

също  добрия  стил  на  изложение.  Като  цяло  дисертантът  е  овладял 

академичните техники на писане и това е важна предпоставка за бъдещите му 

самостоятелни изследвания. 

Като всеки дисертационен труд и този показва пропуски и слабости. Ще 

посоча някои от тях: 

Първо,  на  места  докторантът  следва  една  съществуваща  в  литературата 

теза, че съчинението на Йоан Филопон срещу Прокъл няма богословски смисъл, 

а е насочено срещу езическите философи и е част от философските упражнения 

в Александрийската школа. Това е само частично вярно. В основата на тази теза 

е протестантската нагласа на нейния създател, че богословският дискурс почива 

единствено  на  езика  на  Писанието.  Следователно  употребата  на  философски 

език от страна на Йоан Филопон свидетелства, че той не насочва разсъжденията 

си към християните и те имат единствено философска стойност. Тук трябва да 

направя  две  забележки.  Първата  е  историческа.  В  александрийската 

философска школа християните присъстват и ние имаме записани диалози от 

предишното  столетие  между  тях  и  езичниците.  Прекрасен  пример  за  това  е 

диалогът  „Амонии“  на  Захария  от  Газа,  в  който  той  спори  с  езическия 

ръководител  на  школата  Амонии  по  въпроса  за  вечността  на  света.  На 
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споровете присъстват християни,  т.е. известно опростяване на ситуацията е да 

се  каже  че  записът  на  един  такъв  диалог  или  теоретичният  трактат,  както  е  в 

случая с Йоан Филопон, може да е насочен само към езическата страна в спора. 

Втората ми  забележка е  свързана  с  това наблюдение. Не  е  коректно езикът на 

високата  култура  да  бъде  изключван  от  богословието.  Това  противоречи  на 

традицията  на  православното  богословие,  в  което  т.нар.  „естествено 

съзерцание”, прибягващо   до понятията на науката и философията,  е  един от 

основните пътища на богопознанието. Ако се омаловажи богословският смисъл 

на  аргументацията  на  Филопон  и  тя  да  се  сведе  до  едно  „академично 

философско изследване, предназначено за специалисти“ (с. 28), това би довело 

до  загуба  на интердициплинарния  характер на  дисертационната  тематика.  За 

щастие дисертантът не е последователен в следването си на тази теза и говори 

също така за трансформиране на античната философия, при което тя става част 

от богословието (с. 22). 

В текста се прокрадва и една друга крайна оценка, че е смехотворно да се 

смята, сякаш през времето на христологичните спорове християните могат да се 

интересуват  от  нещо  друго  освен  от  христологията  и  имат  нужда  от 

доказателство  на  догмата  за  сътворението  (с.  28).  Това  е  едно  изключително 

огрубяване.  Естествено  във  всяка  една  епоха  християните  имат  различни 

духовни търсения, богословства се по различни теми, и ако една е водеща, това 

не дава основания за учебникарски твърдения, че в епохата на христологичните 

спорове християните мислят само за христология.  

Второ,  в  тази  връзка,  след  като  приема  че  аргументите  на  Филопон  са 

изцяло  в  контекста  на  заниманията  в  школата,  дисертантът  отива  в  друга 

крайност,  като  противопоставя  Аристотел  на  Прокъл.  Понеже  тази  школа  е 

неоплатоническа,  в  дебата  си  срещу  нея  християнинът  търси  алтернатива  и  я 

намира в Аристотел. Основна теза на дисертацията е, че Филопон реабилитира 

Аристотеловата онтология и я противопоставя на хенологията на Прокъл. Това 

е една изключително спорна теза.  Първо – не е формулирана ясно и точно. Не 

може  да  се  твърди  че  е  реабилитирана Аристотеловата  онтология  изобщо  (с. 
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222). Част от нея е учението за вечността на света, срещу което всъщност спори 

Филопон. Да не забравяме, че той е автор на отделен трактат срещу Аристотел 

по  този  въпрос.  Ако  Филопон  използва  елементи  от  философския  език  на 

Аристотел,  това  не  означава  че  той  реабилитира  цялата  Аристотелова 

онтология.    На  второ  място,  радикалното  противопоставяне  на  Аристотел  и 

Прокъл в учението за движението и енергията не е коректно. То връща късния 

неоплатонизъм към автентичното Платоново учение.  

Трето,  тезата  за  пълната  несъвместимост  на  Прокловата  хенология  с 

християнската  философия  е  исторически  некоректна.  Към  времето,  когато 

Йоан  Филопон  написва  своето  съчинение  срещу  Прокъл,  вероятно  в  същия 

исторически  ареал  са  написани  съчиненията,  които  свързваме  с  името  на  св. 

Дионисий Ареопагит.  Разликата  е  около  двадесет  години.  Там  християнската 

истина  е  изразена  на  проклов  език,  не  малка  част  от  който  се  отнася  до 

хенологията. Това е до такава степен ясно на християните, че в схолиите си Иоан 

Скитополски специално обръща внимание на тази явна връзка между Прокъл 

и св. Дионисий и търси решение, като представя нещата в обърнат ред. Според 

него не св. Дионисий е заимствал от Прокъл, а обратното. Така самата история 

на християнското богословие от това време показва несъстоятелността на една 

подобна  теза,  че  хенологията  на  Прокъл  е  неприложима  за  християните,  а 

онтологията на Аристотел е приложима.  

Четвърто,  отчитайки  съществуването  на  изброените  проблемни  места, 

дисертантът  ги  възприема  не  като  недостатък  на  своята  интерпретация,  а  ги 

отнася  към  изследвания  предмет.  Така  се  получава,  че  направените  изводи  и 

заключения  нямат  общофилософска  или  общобогословска  валидност,  но  се 

отнасят  само  до  философската  система  на  Филопон  и  на  неговия  опонент 

Прокъл (с. 13). Това принизява изследвания дебат и го превръща в незначителен 

епизод от философската история. 

Търсенето на правилния баланс в едно интердисциплинарно изследване, 

каквото  е  настоящото,  е  изключително  трудна  задача.  Като  отчитам  тази 
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трудност  и  направените  усилия  от  страна  на  дисертанта,  смятам  че  неговият 

труд може да бъде защитен пред академичната общност. 

В  заключение:  отчитайки  съответствието  на  дисертационния  труд  на 

Росен  Милчев  Русев  на  изискванията  на  Закона  за  развитие  на  академичния 

състав в РБ, на Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и 

заемане на академични длъжности в СУ, както и спазването на всички процедури 

свързани  с  подготовката  на  докторанта  и  придвижването  на  труда  за  защита, 

препоръчвам  почитаемото  научно  жури  да  му  присъди  научната  степен 

„доктор”.  
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