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СТАНОВИЩЕ 
 

от доц. д-р Стефан Ненчев Стефанов 
Катедра Теология, Факултет по хуманитарни науки 

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ 
 

за дисертационния труд  

на 

 КОНСТАНТИН КРЪСТЕВ КОВАЧЕВ 
 

ХРИСТИЯНСКИЯТ ВЪЗГЛЕД ЗА СТРАДАНИЕТО И 

СЪВРЕМЕННИТЕ НРАВСТВЕНИ ПРОБЛЕМИ 
за придобиване на научната степен „доктор” 

 

Професионално направление: 2.4. РЕЛИГИЯ И ТЕОЛОГИЯ 

Научна специалност: НРАВСТВЕНО БОГОСЛОВИЕ 
 

   Дисертационният труд  е структуриран според научните изисквания за подобен вид 

разработки, като отделните основни части (глави) тематично са подчинени на заглавието 

и разработването им е в пряка връзка с общата тема. Съдържа общо 289 стандартни 

компютърни страници и се състои от предговор, списък на съкращенията, увод, три 

основни глави, заключение и списък на използваната литература (общо 213 заглавия). В 

дисертационното съчинение е приложен научен апарат, включващ 611 бележки под 

линия.  

          Актуалността на дисертационната тема за страданието е свързана от една страна с 

нейните практически аспекти, а от друга – със съвременното  теоретично разработване на 

някои идейни  концепции и тяхното асимилиране. В този смисъл обосновава 

актуалността и дисертантът. 

          Целта на научното съчинение е обусловена от главната тема и е формулирана по 

следния начин: „да разкрие и изясни християнския възглед за страданието, както и да 

очертае по-важните аспекти на темата в светлината на съвременните нравствени 

проблеми. Това включва систематично проучване, стилизиране и анализ на проблема в 

теологически аспект и обзор на периферната проблематика, свързана или имаща 

отношение към различни страни от темата за страданието. Също и теологически 

преглед на някои съвременни нравствени проблеми в областта на биоетиката и 

социалната етика, анализирани в светлината на християнската философия на морала“. 

В Увода, докторантът представя целите, задачите, предмета и обекта на 

изследването. Същевременно извършва преглед и кратък анализ на редица съчинения по 

темата. 

Първа глава е онасловена  „Измерения на страданието в  християнската 

философия на морала“. Отделните подтеми на тази глава задават параметрите на 

визираната и разработвана проблематика. Подтемите са: 1. Библейският възглед за 

страданието; 2. Тематични модели на страданието в Свещеното Писание на Стария 

Завет; 3. Християнският възглед за страданието в евангелската нравственост и 

Свещеното Писание на Новия Завет. Авторът представя библейския възглед за 
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страданието въз основа на конкретни цитати от Свещеното Писание на Стария и  Новия 

Завет, светоотеческата традиция и осмислянето на тази проблематика от съвременното 

богословие. 

Във Втора глава със заглавие „Проблемът за страданието в християнската 

етика  и религиозно-философските учения“ се извършва задълбочен анализ на 

страданието през призмата на християнската етика и редица религиозно-философски 

учения.  

В Трета глава акцентът е върху социалните и биоетични аспекти на страданието. 

Тя носи наименованието „Смисълът на страданието  и съвременните нравствени 

проблеми в измеренията на християнската етика“ и е конкретизирана посредством 

следните подтеми: 1.Социални аспекти на страданието в светлината на 

Християнската етика; 2. Психологически аспекти на страданието; 3. Християнският 

възглед за страданието и съвременните биоетични проблеми. В тази глава, 

християнските богословско-етически възгледи за страданието се обвързват с 

практическия им аспект и са във връзка със съвременните биоетични проблеми. 

Заключението съдържа генерално обобщение на резултатите от изследване на 

дисертационната теза в отделните три глави. Направен е опит за прецизно формулиране 

на изводите, вследствие на което те отразяват адекватно постиженията и приносите на 

научната разработка.  

          Публикациите по темата на дисертацията са общо три. Миниумът е спазен, но ако 

става въпрос за количествени характеристики, техният брой би могъл да бъде по-голям. 

Представляват отделни аспектни изследвания (статии),  осветляващи част от 

дисертационно дискутираната проблематика. Визираните публикации придават 

значимост и научна тeжест на третираните въпроси и нагледно свидетелстват за редица 

предварително набелязаните приоритети  и акценти от страна на автора в 

дисертационния труд. Разработената дисертационна теза с нейната многоаспектност, 

както и споменатите три статии, в тематично отношение откриват поле за последващи 

разработки и публикации както от автора, така и от други богослови. За това става дума в 

текста на дисертацията на с. 18: „изследването няма за цел да изчерпи темата в един 

абсолютен аспект, а да предложи опит за съвременно богословско проучване и 

очертаване на една систематична позиция и аргументирана отправна точка по 

проблема,  която да стимулира работата и на бъдещи изследователи“.  

За отбелязване е, че дисертантът се е постарал да изпълни немногобройните 

препоръки при предварителното обсъждане в първичното научно звено, което 

свидетелства за зачитане мнението на специалистите, за настояща и евентуално бъдеща 

прецизност и добросъвестност при богословско-научното изследване. Такъв е случаят 

например с изпълнената препоръка, отправена по време на разширеното катедрено 

заседание от 10.06.2015 г., за включването и използването на труда на проф. Иван 

Панчовски „Животът и щастието в християнско осветление“ (София, 1957) във връзка 

с богословската аргументацията по изследваните проблеми. Съчинението представлява 

ключово изследване по темата за християнския възглед за страданието в нашата 

специализирана литература по Нравствено богословие. 

Налице е добра библиографска осведоменост от страна на дисертанта, умело 

боравене с източниците, включително и електронни, ползване на значителен брой   

съвременни чуждоезични изследвания, от които преобладават тези на немски език. 

Всичко това повишава научната стойност и сериозност на труда.  
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По мое мнение, някои от цитатите в текста на дисертацията биха могли да бъдат 

съкратени по обем, други - перифразирани и пресъздадени по смисъл и по такъв начин 

отразени  в Бележки под линия. Сравнително голямата е честотността на бележките под 

линия. Проличава умелата употреба на „цит. по“, „срв.“ и „виж“. Наличните цитати 

удачно са дадени в  курсив, което ги откроява от останалия текст. 

Проявена е лична и активна авторова позиция при засягането на редица 

дискусионни теми 

          Авторефератът (26 стр.) е структуриран според съдържанието на дисертацията и 

акуратно отразява нейните характеристики и аспекти като: актуалност на темата, 

предмет, цели, задачи, основни методи на изследването,  структура, съдържание, изводи 

и приноси. Компетентно и професионално е осъществено от доц.  Костадин Нушев 

научното ръководство за разработването на дисертационния труд. В разработката се 

проявява творческия континуитет между различните поколения от нашата академична 

богословска школа по Нравствено богословие. Приносите и добрите основи, положени в 

предходните десетилетия, творчески се надграждат. 

          Една от поставените цели на изследването в Увода е да бъде извършен 

систематичен обзор на проблема за страданието в границите на православното 

нравствено богословие. Наистина, налице е последователно осъществена трактовка на 

проблематиката от православни позиции и това положение би могло да бъде отразено и в 

приносните моменти. В този смисъл, по-удачната формулировка на дисертационното 

заглавие би била „Православният възглед за страданието и съвременните нравствени 

проблеми“. При евентуално издаване на дисертационния труд във вид на монография, 

което силно препоръчвам, би могла да се осъществи предложената промяна на 

заглавието.  

Също така, в полза на пълнотата и обективността, би могъл да се направи критичен 

анализ на разпространени съвременни богословски концепции за страданието  на Запад, 

където секуларизмът и разривът със светоотеческата традиция са благоприятствали  

установяването като теория и практика  на т. нар. „розово“, „комфортно“  християнство - 

без кръст, без борба с греха и страстите, без лична  духовно-нравствена аскеза и без 

страдание. В крайна сметка – християнство без Христос, прекроено според критериите 

на грехопадналия свят.  

Декларирам, че не притежавам съвместни публикации с докторант Константин 

Кръстев Ковачев. 

Предвид достойнствата на представения за оценяване дисертационен труд, както и 

предвид факта, че той представлява значителен и оригинален принос в областта на 

Нравственото богословие, респективно в областта на Систематическото богословие, 

декларирам моето положително становище и оценка.  Затова убедено апелирам 

членовете на уважаемото научно жури да гласуват дисертацията за успешно защитена, 

като присъдят на дисертанта образователната и научна степен „доктор” по научната 

специалност Нравствено богословие, професионално направление: 2.4. Религия и 

Теология.  

 

 

гр. Шумен 

30.09.2015 г.                                                Изготвил становището:  

                                                                                                        (доц. д-р Стефан Стефанов) 


