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               РЕЦЕНЗИЯ 

за дисертационния труд на магистър Константин Кръстев Ковачев 

на тема «ХРИСТИЯНСКИЯТ ВЪЗГЛЕД ЗА СТРАДАНИЕТО И 

СЪВРЕМЕННИТЕ НРАВСТВЕНИ ПРОБЛЕМИ»  

 

   Уважаеми колеги и гости, не мога да не подчертая прекрасното 

впечатление, което имам от прочита на дисертационния труд на 

магистър Константин Ковачев. Моята оценка на труда е много 

добра. Кои са основанията ми за нея?  

   Първо, още на prima vista дисертационния труд впечатлява със 

своя обем и широк обхват: 270 стандартни машинописни страници 

и се състои от предговор, увод, три основни глави, заключение и 

списък на иползваната литература. 

    Второ, фундаменталният нравствено-религиозен характер на 

феномените на страданието, се анализират пространно, много-

спектърно и многоаспектно, което говори за една завидна иеруди-

ция на докторанта. Той прави сполучлив опит да разкрие много-

пластовия характер на феноменологията на страданието от пози-

циите на библейските истини и на централните проблеми на хрис-

тиянската етика, по-конкретно въз основа на православната теоло-

гия, от рода на: смисъла на човешкия живот, за доброто и злото, за 

греха, за покаянието, изкуплението и спасението. Поради общочо-

вешкия характер този проблем се подлага на спекулации и осмисля-

не от различни религиозни системи, философски и етически учения 

като будизъм, йогизъм, стоицизъм, епикурейство, антропософия и 

биоетика, които в една или друга степен се вземат предвид и се 

осветляват  в дисертационния труд. Дисертантът осъществява сис-

темен богословско-етически обзор и синтез на редица религиозни, 

философски и нравствено-психически идеи и възгледи относно 

същността, смисъла и причините на страданието, от аспекта на 
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Православното християнско нравствено богословие.            

    Трето, не мога да не изтъкна актуалността на темата за страда-

нието, която се свързва: от една страна, с нейните практически 

аспекти; а, от друга страна,  става ясно нейното съзвучие с постиже-

нията на съвременната култура, етика, психология, екология, меди-

цина и биоетика. Темата за страданието е изключително злобо-

дневна за съвременното човечество с неговото модерно техно-

тронно и глобализиращо се общество, пораждащо все нови и нови 

екзистенциални проблеми. Страданията на съвременното човече-

ство вместо да намаляват, се увеличават: освен отрицателните пос-

ледици на научно-техническата революция, свързани със задъл-

бочаващата се екологическа криза, днес света е разтърсен от тотал-

на икономическа, идейна и нравствена криза, а напоследък се 

разгръща страхотна миграция от Афганистан, Сирия, Ирак и Близ-

кия изток към Европа, поради нестихващите военни конфликти. 

Народите са подложени на жестоки страдания от префинената екс-

плоатация на международните монополи: несметни богатства са 

съсредоточени в сметките на шепа милиардери,  а стотици милиони 

хора гладуват и мизерстват, безработицата нараства дори в развити-

те страни от Европа. Новите биотехнологии с ГМО – храните вме-

сто да намаляват, напротив увеличават сърдечно-съдовите болести, 

различните видове рак, диабет. При това се появяват все нови зло-

вещи болести, продуцирани в модерни биотехнологични лабора-

тории, от рода на спин, ебола, свински и птичи грип, и какви ли не 

още зарази ни дебнат отвсякъде. 

  Четвърто, за мен сериозен тест за качество на дисертационния 

труд е използваната литература. Освен Свещеното Писание като 

основен извор за християнския възглед за страданието, дисертантът 

се позовава и черпи от идеите на 213 труда (на кирилица и латин-

ски), с 611 позовавания. Освен Свещеното Писание, дисертантът се 
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позовава на постановките по този въпрос, развити в крупни съчи-

нения на широк изследователски кръг, а именно: Тома Аквински. 

Сума на теологията, част 3; проф. Иван Марковски. Религиозно-

философски проблеми в книга Йов; д-р Ивелина Николова. 

Смисълът на страданията и провиденциалност на надеждата в кни-

га Йов; д-р Фьогеле. Христос-Великият Герой и Победител на света 

(Християнство и култура, ХХVIII,1948, кн. 3-4); Кристофър Морган 

и Робърт Петерсън. Страданието и добротата на Бога; д-р Кен 

Уйлямс. Към библейското богословие на страданието; проф. Дюлге-

ров и проф. Цоневски. Православно догматическо богословие; 

проф. Владимир Лоски. Мистическо богословие на източната 

църква; проф. Емил Трайчев. Проблемът за злото и страданията; 

проф. Калин Янакиев. Три екзистенциално-философски студии. 

Злото, Страданието, Възкресението; проф. Дечко Свиленов. Здраве, 

болести и страдания; проф. Дан Маккартни. Защо трябва да Боли? 

Смисълът на страданията на християнина; акад. Владета Йеротич. 

Християнството и психологическите проблеми на човек; проф. 

Димитър Киров. Измеренията на човека (2005§; Структура и грани-

ци на християнвската етика;  проф. Георгиос Мандзаридис. Христи-

янска етика. Т. 1; отец Джон Брек. Свещеният дар на живота; проф. 

Иван Слаников. Страданието и състраданието (като категории на 

философията на религията) и др. За мен този факт, че дисертантът 

се позовава и на съчинението на проф. Иван Слаников за страда-

нието и състраданието, на който бях рецензент, е израз на допълни-

телен тест за високо качество на дисертационния труд. 

    Пето, В първа глава на дисертацията, озаглавена «Измерения на 

страданието в християнската философия на морала» - Свещеното 

Писание на Стария и Новия завет се използва като основопалагащ и 

високоавторитетен източник, съдържащ ключови смислови еле-

менти за изграждане на богословския възглед за страданието. 
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Дисертантът чрез този фундаментален извор успешно рационали-

зира и разкрива не само екзистенциалните измерения на страдание-

то, но и произхода и зараждането му в руслото на човешкото битие 

още от времето на грехопаданието на Адам и Ева. В Старият завет 

се търси генеалогията на най-съществените идейни и структурни 

компоненти на християнския възглед за страданието, които се сис-

тематизират много интересно в тематични модели, както следва: 

физически и нравствено-емоционални аспекти на страданието;; 

«грехопадението на прародителите»; «страданието като последица 

от вина»; «страдания, притежаващи възпитателен характер»; «стра-

данията като част от Божествения план»; страданията, представля-

ващи изпитания»; «страданието на Бог», «страданието на човек» и 

«страданието на праведник». 

    В тази връзка дисертантът стига логически до разглеждане на 

идеите на Новия завет, които всъщност допълват и обогатяват биб-

лейските текстове. Така например в тематично отношение Новият 

завет осветлява идеите за страданието като служение, които в опре-

делен смисъл са продължение и утвърждаване на старозаветната 

постановка за страданието като педагогическо и възпитателно сред-

ство. Поконкретно става дума за обосновка на християнският въз-

глед относно страданието в евангелската нравственост, характерна 

за Новия завет, а именно: за многообразните нравствено-религиоз-

ни измерения на Христовите страдания, очертаващи месианските 

параметри на страданието и неговите богословски импликации в 

областта на христологията; аспектите на страданието при изкупле-

нието на човечеството; също така се изясняват сотириологическите 

и есхатологичните проекции на страданията.     

   Шесто, във втора глава на дисертацията, озаглавена «Проблемът 

за страданието в християнската етика и религиозно-философските 

учения» се акцентира върху страданието като нравствен проблем, 
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заемащ централно място в историята на философската и християн-

ската етика. Дисертантът в контекста на conditio humana, т. е. в зави-

симост от условността на човешкото битие и човешката природа, 

прави систематичен преглед на библейскте истини за състоянието 

на човека преди и след грехопадението, чрез анализ на богослов-

ките позиции, взети в антропологически аспект. Според Стария 

завет, замисълът на Бога е човек да бъде съвършен, сътворен по 

Божи образ и подобие, да живее в рая в райско блаженство, без гре-

хове, познавайки само доброто, да не знае що е зло, скръб, мъки, 

тегла и страдания. Отправна точка  на дисертантът са основните по-

ложения на православната антропология, теология и християнска 

етика, – това че с греха, злото и свободната воля – страданията нав-

лизат в света на човека, като слагат отпечатък върху преживявания-

та на неговото сърце и неговата душа. Той успешно очертава основ-

ните религиозно-нравствени и смислови хоризонти на християн-

ското етическо учение, като визира смисловите аспекти на стра-

данията, като своего рода изпитания, имащи важно значение за 

духовно-нравственото възраждане, обновление и израстване на 

човека в един иманентен и трансцендентен план при правилното им 

възприемане и осъзнаване.  

    Наистина е вярна констатацията, че Западната теология разглеж-

да причинно-следствените взаимоотношения между страданието и 

злото в много по-ограничени параметри, отколкото източната, за 

която пледира дисертантът. В тази връзка той застъпва тезиса, че 

христологичните измерения на страданието имат фундаментално 

значение за новозаветния възглед, изхождайки от идеята, че «Стра-

данието е свързано екзистенциално с Иисус Христос и е важен 

елемент от неговото изкупително дело». Според него, страданието 

не може да се схваща само като наказание за греха, защото понякога 

то може да бъде по-скоро изява на Божията любов и правда. Напро-
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тив, положителните аспекти на новозаветния възглед за страданието 

помагат на човека да постигне истински катарзис, духовно обнов-

ление, нравствено прераждане и израстване по пътя на доброто и 

добродетелта. 

    В тази връзка дисертантът осветлява темата за страданието в 

контекста на справедливостта на Божието възмездие, която проду-

цира такива трудни въпроси от рода на: къде е Бог?; Бог не види ли 

злото и неправдите в живота и в този смисъл защо стои безучастен 

и не наказва престъпниците и злодеите, които причиняват безброй 

мъки, болки и страдания на невините и добрите хора? Те получават 

различни отговори от богословите и философите, които много често 

са правопротивоположни и взаимноизключващи се. Този въпрос 

остава неразбран без осмисляне на християнският есхаталогичен 

възглед относно Божествената справедливост и въздаяние. Още 

повече, че не само в миналото, но и днес човешката история е беля-

зана с безбройни и безкрайни нещастия, жертви и страдания на де-

сетки, стотици милиони и дори милиарди човешки същества. 

    За мен твърде интересни са изводите на дисертанта като обоб-

щение от направения анализ на основните философски идеи и ети-

чески принципи на стоицизма и епикурейството. Наистина антич-

ната философия, която се основава на по-отчетливо прокаран онто-

логически и антропологически дуализъм, разглежда в различна 

перспектива отношението между безсмъртната душа и смъртното 

тяло на човека. Така не само Сократ, Платон и Аристотел, Епикур и 

епикурейството, киренайците с техния хедонистичен принцип и 

стоиците със своя стоически морал, взет в границите на разума, 

изхождат от дихотомията на удоволоствието и страданието. Всички 

те, в една или друга степен прилагат принципа на асиметричност 

между удоволствието и страданието, в смисъл че последното се 

приема за по-силно и по-значимо за живота на човека и за неговото 
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морално-психическото състояние, не само в миналото, но особено 

днес в епохата на научно-техническата революция. Оттук произтича 

този безспорен факт, че материалистическите и натуралистичес-

ките идеи на тези етически учения намират почва и отзвук във въз-

гледите и нравствените нагласи на съвременните образовани хора.  

   Що се отнася до будизма, дисертантът правилно изтъква карди-

налната разлика между учението на Буда и на Христос, изразена в 

идеята за самостотелния осмократен път, който човек трябва да 

измине, но без участието на Бог, за да се освободи от всякакво стра-

дание и да достигне до блаженото и безметежно състояние на нир-

вана. 

    Буди интерес анализът на понятието «теодицея». В него наистина 

се крие свеобразна метафизичност. Така още Епикур, Сократ, Пла-

тон и Аристотел изказват идеи по този въпрос. Обаче терминът 

«теодицея» е въведен най-напред от Блажени Августин, а Готфрид 

Лайбниц посвещава цяло съчинение на тази тема, в което изказва 

знаменателната фраза, че нашият свят, в който живеем е «най-пре-

красният свят от всички възможни светове», който би могъл да сът-

вори Бог. Но Франсоа Волтер написва своя философски роман 

«Кандид», в който с остър сарказъм се надсмива над Лайбниц. В 

тази връзка дисертантът прави преглед на редица съвременни 

интерпретации на тази тема в контекста на християнския възглед за 

Божия Промисъл, засягащ относителността на злото спрямо добро-

то, за греха и свободната воля на човека. 

    Седмо, в глава трета под надслов «Смисълът на страданието и 

съвременните нравствени проблеми в измеренията на християн-

ската етика», се актуализират и осмислят най-новите форми на 

страданието, свързани с жизнените условия на съвременната исто-

рическа епоха. Още в първи параграф на тази глава «Социални 

аспекти на страданието в светлината на християнската етика», 
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дисертантът прави вярна констатация, че христянските възгледи за 

произхода и екзистенциалните проявления на страданието се при-

лагат трудно в нашето модерно техницизирано и глобализиращо се 

общество. В този план той поставя необходимостта и потребността 

от задълбочени теологически изследвания, които да са по дух: акту-

ални, достъпни и съзвучни на социалната мисъл и на обществените 

нагласи и очаквания, за да бъдат по-близки на съвременния човек, 

който се нуждае от солидни познания по християнска религия и 

християнска теология. Също така, според дисертантът, в съвремен-

ната секуларна култура се наблюдава един определен социален сте-

реотип на живот, дейност и поведение, който се основава на хедо-

нистичното търсене на удоволствие и щастие чрез тенденциозно 

избягване на страданието. Във връзка с тази нравствено-психична 

проблематика се формулират два-три твърде интересни извода: 

това, че страданието за разлика от удоволствието и щастието, може 

да продуцира динамична нравствена духовна трансформация, в 

смисъл че човек може да се преобрази и да стане съпричастен, 

милостив, отстъпчив, услужлив и толерантен; също така, че стра-

данието пробужда нравствените заложби у човека; дори че то сбли-

жава хората много повече от щастието. 

    Във втори параграф на трета глава , озаглавен «Психологически 

аспекти на страданието» се обръща внимание върху качествената 

разлика между телесното и  и психологическото страдание в контек-

ста на съвременната култура, която запълва свободното време на 

човека с приятни развлечения и забавления. Налице е една нера-

достна картина, която разкрива парадоксалната ситуация, при която 

в един свят, пълен с модерни дигитални комуникационни системи, 

отделните индивиди контактуват виртуално, а не реално, изпадайки 

в самота, отчуждение един от друг, завладени от меланхолия, тре-

вожност, стрес, дистрес, неврози и депресия. За дисертантът този 
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факт е много тревожен, в смисъл, че съвременните хора, особено 

подрастващите, прекарват значителна част от времето си пред ком- 

пютъра, таблета и други модерни джаги и играчки, като чрез 

Интернет са забавляват, информират и общуват.  Но доколко вирту-

алната комуникация може да се нарече истинско човешко общу-

ване? При това дисертантът прави преглед на редица възгледи от-

носно психологическия аспект на страданието на съзнателно и под-

съзнателно ниво, като в това отношение стига до следните изводи, а 

именно: че понякога хората сами търсят или провокират страда-

нието си на подсъзнателно равнище; това, че преживяването на 

страдание е просто изкривен поглед за случващото се; също така че 

някои хора предизвикват у себе си чувството на страдание, възпри-

емайки се мазохистично като негови жертви. В тази връзка се 

констатира, че душевните болести като неврози и депресия са също 

така и фактори на психични страдания, израз на вътрешен нрав-

ствен конфликт, които са обяснени от гледна точка на психоана-

лизата на Зигмунд Фройд и Алфред Адлер и на идеите на някои 

християнски богослови като Борис Висшеславцев и архим. 

Киприян Керн. 

    Осмо, специално внимание е отделено на духовно-аскетичните 

подходи към страданието в християнската етика и аскетичното уче-

ние на Църквата. В контекста на тази проблематика дисертантът 

анализира ползата от аскетичните практики, заради изкупителното 

и очистително действие на страданието в областта на християнската 

индивидуална етика и морал. Именно чрез християнската аскеза е 

напълно реално и възможно постигането на вътрешно равновесие и 

психофизична хармония на човешката личност. 

   В отделен параграф се разглежда задълбочено християнският 

възглед за страданието във връзка със съвременните био-етични 

проблеми. Най-напред се осветляват страданията, прчинени на 
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хората от съвременните екологични проблеми, а именно: това, че 

голяма част от болестите, масовите епидемии и голямата смъртност 

са в резултат от хищническата експлоатация на жизнените ресурси 

на майката Земя, имаща за ужасяващи последици: замърсените во-

ди, въздух, почва, засиленото вредно въздействие на космическото и 

ултравиолетовото слънчево лъчение. 

   На второ, място, дисертантът се спира на злободневния въпрос, 

осмисляйки го критически – за човешкото страдание, като резултат 

от бурното развитие на медицината, чиито възможности вече са 

безгранични, които започват повече да вредят, вместо да помагат на 

човешкото здраве. Наистина с дешифрирането на човешкия геном, с 

клонирането на бозайници, дори и на хора, с методите на асисти-

раната репродукция, със стволовите клетки – човечеството надскача 

допустимите морално-етични граници, като грубо се намесва в 

зададените Божествени планове относно начина на зачеването, на 

отнемането живота на човешкия ембрион и човешката смърт чрез 

аборт и евтаназия. Той стига до основателния извод, че биоетичните 

проблеми и дилеми, пораждащи нови нерешени морални въпроси, 

са истинското предизвикателство пред богословието и Църквата 

днес. 

   Накаря само мимоходом ще отбележа две-три бележки. П ърво, че 

в дисертацията са допуснати незначителни повторения, които лесно 

биха могли да бъдат отстранени. Второ, според мен, във втори пара-

граф, «Философски възгледи за страданието», подпараграфа «Стра-

данието във философията и етиката на Будизма» би следвало да е в 

началото, преди възгледите за страданието от страна на стоицизма и 

епикурейството. Защото същността на будизма изцяло се гради вър-

ху проблема за страданието, много преди християнството, а за ан-

тичната философия той е само един фрагмент. Трето, с оглед пуб-

ликуването на дисертационния труд, което би било едно плодо-
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творно дело, моята препоръка се отнася до използването на капи-

талния труд на съвременният британски изследовател Ричард 

Докинс «Делюзията Бог» от издателство «Изток-Запад», който може 

да се нарече в кавички «библия» на съвременния атеизъм.    

    В заключение, за мен настоящият дисертационен труд представ-

лява своего рода компендиум по проблема за страданието от гледна 

точка на християнската етика и теология. Затова заявявам, че 

магистър Константин Кръстев Ковачев заслужава по достойнство: 

да му бъде присъдена научната и образователна степен «доктор» по 

теология в съответствие с професионално направелние 2.4. «Рели-

гия и теология». 

 

7 октомври 2015 година   Рецензент: проф. дфн Димитър Станков                                                                                                                          
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