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СУ“Св.Климент Охридски“ 

Богословски факултет 

СТАНОВИЩЕ  

От Доц. Костадин Кирилов Нушев 

за дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ 

във връзка с процедура за публична защита  

(Заповед № РД 38-432 /06.07.2015) 

 

Тема на дисертацията: „ХРИСТИЯНСКИЯТ ВЪЗГЛЕД ЗА СТРАДАНИЕТО И 

СЪВРЕМЕННИТЕ НРАВСТВЕНИ ПРОБЛЕМИ” 

Автор на дисертационния труд: Константин Кръстев Ковачев 

 

Представеният за публична защита дисертационен труд на Константин Ковачев 

обхваща обем от 289 машинописни страници,  от които 270 съдържат основния корпус 

на текста, а останалите - подробна библиография по темата на изследването. 

Изследователската работа и основните проучвания в дисертационния труд са проведени 

в рамките на редовна докторантура по научната дисциплина Нравствено богословие в 

Катедра “Практическо богословие“ на Богословския факултет към Софийския 

университет „Св. Климент Охридски“. 

1.Обща характеристика на дисертационния труд 

Дисертационният труд е посветен на актуална за Нравственото богословие и 

въобще за съвременната богословска и етическа наука тема и е разработен в научната 

област на християнската етика. Дисертантът е поставил в центъра на своите 

изследвания етическата проблематика за страданието в светлината на християнското 

нравствено учение и някои свързани с нея съвременни нравствени проблеми. Във 

фокуса на изследователската работа на дисертационното съчинение са поставени 

класическите библейски и богословски аспекти на темата за страданието и някои 

съвременни приложно-етически проблеми, които са свързани с философията на морала, 

приложната етика и актуални биомедецински въпроси, които разгледани в светлината 

на православната християнска етика.  

В структурно и композиционно отношение дисертацията се състои от увод, 

основно съдържание, разпределено в три отделни глави, заключение и списък на 

използваната литература. В увода са формулирани проблемната област, целта, предмета 

и задачите на изследването като религиозно-философската проблематика на 

християнското учение за страданието е поставена за изследване в рамките на 

методологията на християнската богословска етика.  
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В изложението на дисертационния труд, и при изграждане на концепцията и 

структурата на изследването, дисертантът се е придържал към едно стандартно и 

утвърдено в нашата християнска етическа наука систематично разпределение на 

основните аспекти на проблематиката, което следва логиката и методологията на 

Православното нравствено богословие. Религиозните и етически проблеми, свързани с 

темата за страданието, са разгледани в перспективата на християнската философия на 

морала, на индивидуалната нравственост и на съвременната социална етика. 

Първата глава е посветена на библейските и богословски основания на 

християнския възглед за страданието като в нея подробно се анализират различни 

аспекти на темата в рамките на Свещеното Писание на Стария и Новия Завет. 

Разгледани са различни библейски идеи и истини за човешкото страдание в светлината 

на вярата в Бога и човешката религиозна нравственост, а така също са анализирани и и 

представени основни богословски принципи и концепции на старозаветното 

благочестие и новозаветната християнскта благодатна нравственост. Въз основа на 

библейските идеи, и на богословската рефлексия върху различните форми на 

човешкото страдание в рамките на светоотеческата мисъл и християнското етическо 

учение на Църквата, е аргументирана ясно спецификата на християнското учение за 

страданието в перспективата на учението за грехопадението и изкупителното дело на 

Сина Божий Иисус Христос. Християнският възглед за страданието е разгледан 

богословско-етически и систематично във връзка с проявите на греха и в светлината на 

Христовите изкупителни страдания като основа за спасението на човека. Тези 

основополагащи догматически аспекти на християнското нравствено учение и на 

християнския възглед за страданието са разгледани в етическа и сравнителна 

богословска перспектива по-подробно и във втората глава, която е посветена на 

сравнителен богословски и религиозно-философски анализ на изследваната 

проблематика. Тук дисертантът е направил важно сравнително изследване на проблема 

за страданието в християнството и будизма и е разгледал християнския възглед в 

съпоставка с множество философско-етически възгледи и концепции. 

Важен момент от дисертационната работа в тази част представляват  

богословските и философски анализи на проблемите за страданието във връзка с темата 

за теодицеята. Този кръг от религиозно-философски и богословски въпроси са 

представени задълбочено и сериозно, както в чисто библейска и богословска 

перспектива, така и в рамките на тяхната класическа философска и етическа насока. В 

тази част от своето изследване дисертантът ясно и убедително аргументира и представя 

християнския възглед за страданието и показва неговата принципна отлика от 

философските възгледи и идеи на песимизма, нихилизма и фатализма. 

Темата за страданието в християнската етика е разгледана в третата глава от 

дисертационния труд предимно в една практическа насока и приложно-етическа 

перспектива. Християнската рефлексия върху съвременните нравствени измерения на 

страданието е разгърната и представена през призмата на психологическите и 

богословски проблеми на менталните болести и душевни страдания като критичният 

анилз на тази съвременна биоетична и биомедицинска проблематика е разкрит през 
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призмата на християнската приложна етика и православната духовно-аскетична 

традиция на Църквата. В тази глава основните християнски богословско-етически 

възгледи за страданието са конкретизирани и контекстуализирани в една приложна и 

практическа насока чрез сравнителен и съпоставителен анализ с водещи философски и 

социално-психологически възгледи и концепции, които определят до голяма степен 

нравствените нагласи и оформят съзнанието на нашите съвременници. Тук в една 

предимно практическа и приложна насока са разгледани актуални въпроси за болестта 

и страданието и други теми от областта биоетиката, които в днешно време определят до 

голяма степен етическите възгледи на съвременния човек.  

2. Положителни страни и приносни моменти 

В дисертационния труд Константин Ковачев е дефинирал ясно предмета на 

своето богословско-систематическо изследване като обосновано и точно формулира и 

характеризира християнския възглед за страданието, който се отличава от други 

религиозно-философски възгледи, подходи и етически концепции. При разработването 

на своето изследване той се е ръководел от добре конструиран и подробен план на 

изложението, в рамките на който са разгледани детайлно и задълбочено различните 

аспекти на темата. Сложната и многопластова етическа проблематика за страданието е 

представена в задоволителна степен в нейната религиозно-философска, богословска и 

социално-етическа светлина.  

Дисертантът се спира на богатството и многообразието на християнското 

нравствено учение и прави критичен анализ на различните религиозно-философски и 

етически концепции, свързани с темата за страданието като изпитание, житейска участ 

и труден кръст в живота на човека. Той изследва в систематичен и сравнително-

съпоставителен план основополагащи новозаветни, философски, духовно-аскетически 

и социално-психологически аспекти на проблема за страданието и показва значението 

на идеите за Божия промисъл и изпитанието, спира се на проблема за смисъла на 

Божието наказание и нравственото поправяне на човека, които откроява като централни 

етически концепции при християнския подход за осмисляне, възприемане и разбиране 

на положителния смисъл на страданието. Налице е добра библиографска осведоменост 

на автора по основните аспекти и компоненти на темата като в неговото съчинение са 

използвани важни първоизвори за християнската етика и голям обем съвременни 

англоезични автори и немскоезични научни изследвания. Тези съвременни научни, 

библеистични и богословски изследвания и специализирани публикации по темата са 

привлечени и включени от автора по подходящ начин при изясняване на някои от по-

новите, актуални и трудни за изследване проблеми в съответните глави.  

В работата на Константин Ковачев е налице самостоятелност, критичен подход и 

добра библиографска осведоменост по темата на дисертационния труд. Класическите 

християнски първоизвори и съвременната критична литература във връзка с 

изследвания проблем са използвани като добра научна и документална основа за 

изграждане на богословските тези на автора и това обстоятелство придава съответната 

сериозност и дълбочина на неговия анализ.  
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3. Заключителна оценка 

Като научен ръководител познавам работата на Константин Ковачев и трудния 

път, който той извървя от началото на своето изследване до окончателното оформяне 

на неговия дисертационен труд. Във връзка с много от засегнатите в съчинението 

въпроси бяха отправяни многократно и съответните концептуални, технически, езикови 

и редакционни забележки и препоръки, които той е възприел и съобразил до голяма 

степен, което доведе и до чувствителното подобряване на финалния текст.  

Като критична забележка и препоръка, която е останала неотчетена, е 

необходимостта от включване още в увода, и при някои основни места от изложението, 

на идеите и християнската аргументацията по изследваните проблеми от  богословския 

труд на проф. д-р Иван Панчовски „Животът и щастието в християнско осветление“ 

(София, 1957). Това е важно и ключово изследване по темата за християнския възглед 

за страданието в нашата специализирана литература по Нравствено богословие. 

Включването на този труд може чувствително да обогати съдържанието и критичния 

анализ при изследването  и интерпретацията на ключови проблеми, свързани с 

въпросите за вярата и надеждата, радостите и скърбите в живота, духовните аспекти на 

отчаянието и страданието и въобще по темата за смисъла на човешкото съществуване в 

светлината на християнската етика и на философските идеи на песимизма, фатализма и 

нихилизма. 

Като цяло в своето изследване Константин Ковачев се е постарал да се запознае 

отблизо с основните богословски и философски трудове по темата за страданието в 

българската научна литература, които е използвал критично в своята работа. Също така 

той е положил усилия да разшири и осъвремени чувствително необходимата 

аргументация, подкрепяща неговите тези, като се позовава на нови богословски и 

философски изследвания, което придава и съответната научна стойност на неговите 

изводи. Необходимият брой научни публикации по темата на дисертационното 

изследване са налице и техният опис е приложен към документацията на процедурата. 

Представеният автореферат отразява коректно съдържанието и основните тези на 

дисертационното изследване. 

Въз основа на посочените положителни страни и характеристики на 

предложения за публична защита дисертационен труд, и на направените критични 

забележки и препоръки, считам че той отговаря на академичните критерии и 

изисквания на закона за докторска дисертация и притежава необходимите качества като 

научно изследване. Посочените аргументи, критични забележки и препоръки ми дават 

основание да изразя подкрепа за представения дисертационен труд и да гласувам 

положително за присъждане на кандидата Константин Кръстев Ковачев на 

образователната и научна степен „доктор“ по научно направление 2.4. Религия и 

теология. 

София, 28.09.2015 


