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ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

1. ПРЕДМЕТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

Предмет на изследване на дисертационния труд е граничната 

ситуация, свързана с преживяването на смъртта, и по-точно опитът в това 

отношение на Фьодор Достоевски. Това е опит, продиктуван от 

произнесената смъртна присъда и отразяващ субективната увереност от 

неизбежността на смъртта. Изследването е съсредоточено главно върху 

пространствено-времевите измерения на този опит, което позволява най-

добре да се опише спецификата на човешкото битие в граничната ситуация 

на умирането.  

 

2. ЦЕЛИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО  

Основен интерес на изследването е конституирането на опита, когато 

човекът е поставен в самата стихия на отминаващото време, структурите и 

формите, в които този опит е даден и доминантите, които изграждат 

неговата цялост. Т.е. въпросът е за неговата възможност такъв, какъвто той 

е. Това трябва да се разбира преди всичко екзистенциално-

феноменологически – като конкретните модуси, в които едно 

съществуване конституира и възприема себе си и света и в които те стават 

достъпни като негова собствена възможност. Така се надяваме да уловим 

конкретните измерения на това „битие-в-света”, като не се опитваме да го 

реконструираме или доизграждаме, а само коректно философски да го 

опишем, и с това да разберем по-добре решенията, които се е опитвало да 

вземе и спасението, което е търсило, да очертаем хоризонта, в който Аз-ът 

и светът се разтварят в модусите на надеждата и безнадеждността като 

екзистенциални форми. 
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3. МЕТОДОЛОГИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

Методологията е продиктувана от спецификата и уникалността на 

ситуацията, от една страна и от целите на изследването, от друга. 

Изследването на такъв опит не може да бъде свързано с дедуцирането му 

от някаква предварително зададена схема на разбиране и строго фиксиран 

метод на изследване. Това означава, че използваната методология трябва 

да служи за разкриване на смисъла, без да го предзадава. Тя се стреми да 

намери мярата между две свързани, но и противоположни посоки – от една 

страна философският анализ трябва коректно да опише или поне да има 

предвид феномените така, както те се появяват и са фиксирани в опита, т.е. 

да запази емпиричната цялост на това, което трябва да се разбере, а от 

друга страна да сведе това многообразие до базови категории, които 

пронизват и владеят всеки феномен и задават целостта и структурата на 

опита. Тези базови категории трябва да се разбират като начини, пределни 

хоризонти, в които човешкото съществуване полага своето онтологично 

отношение със себе си и света. Можем да кажем, че това са конкретните 

прояви на едни онтологически и екзистенциални структури на 

съществуването и са иманентни на самия опит. Следователно те трябва да 

бъдат открити и постигнати в самия него. Целостта на това философско 

усилие наричам философско описание. 

От тази гледна точка е използван преди всичко феноменологико-

екзистенциалния анализ, като с негова помощ на места се осъществява 

една херменевтична реконструкция на определени текстове. 
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ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

Дисертационния труд е в обем 248 стр. и се състои от въведение, две 

части, заключение и библиография. Библиографията съдържа 132 заглавия 

на български, руски и английски език. 

 

1. В увода се обсъждат проблеми, свързани със субективните подбуди 

за написването на този текст, очертава се предметът на изследване 

и спецификата на подхода към него и се обосновава уникалната 

възможност, която случаят „Достоевски” предоставя за изследване 

на човешкото битие в пределната ситуация на смъртта. Също така 

се очертават основните текстове и източници на информация, 

които ще служат за „автентичен” емпиричен материал, върху който 

ще бъде осъществен анализът. Посочени са и границите и 

пределите на употреба на тези текстове, свързани не толкова със 

съотнасянето им със други подобни текстове и опит, колкото с едно 

феноменологично проникване в тяхната собствена ейдетика. 

Предлаганият текст е ограничил полето на изследването главно 

върху пространствено-времевите измерения на пределната 

ситуация. Основанията за това са няколко. На първо място, 

смъртното наказание е пределно изпитание именно за 

пространствено-времевите структури на човешкото съществуване, 

доколкото полага края като непосредствен и с това изостря 

преживяването на пространството и времето като базисни модуси 

на човешкото битие. На второ място, описанията на Достоевски 

представят свят с особена пространствено-времева структура и 

следователно разбирането на спецификата на този опит е 

непосредствено съотнесено с категориите на пространството и 

времето.  На трето място, подготовката и провеждането на самия 
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ритуал, замислен като изтезаваща процедура, са свързани със 

специфична организация на пространството и времето, така че те да 

функционират като хронотоп на „последния миг”.  

 

2. Първата част на текста се състои от три отделни глави. Като цяло 

целта на тази първа част е да очертае общото пространство на 

случващото се, да зададе един обективен контекст, в който да бъдат 

разположени разказите на Достоевски. Това общо пространство е 

наречено „базов пространствено-времеви континуум”, който се 

разгръща в две проекции. Първата може да бъде наречена 

„обективистична” и е свързана с няколко основни момента. Най-

напред се взема под внимание ритуалния характер на смъртното 

наказание. В този аспект смъртната присъда е преди всичко 

отношение между властта и подсъдимия, като е обърнато 

специално внимание на публичния характер на ритуала. Основен 

проблем тук е проблемът за заличаването, през който се 

експлицират определени властови отношения. Затова и 

пространството и времето притежават публичен характер и имат 

смисъл като разгръщане на публичността. Тук човекът се проявява 

главно чрез възможната си видимост – експресията на телесността 

в публичността, където тялото не явява индивидуални, частни 

значения, а публичните, общностно-социалните и политически 

измерения на индивидуалните постъпки. Пространството и времето 

тук се отнасят до включеността във общностно социално-

политически редове.  

 

Съществен момент от анализа в първата част е реконструкцията 

на характера на този обективен пространствено-времеви континуум 

чрез текстовете на проекта за ритуала на смъртното наказание и 
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спомените на един от осъдените Дмитрий Ахшарумов. 

Използвайки понятието за „ритъм” се анализира площадното 

пространство като целта е да се види типа пространство и 

движение, които ритуалът произвежда и в това конструктивно 

произведено пространство да се видят определени представи за 

съществуване и отношение към наличните в него реалии. Изводът 

е, че в света се оформя безкачествен пространствено-времеви 

континуум, в който движението е механична сила, в която 

съществуващите тела и предмети са дадени само в първичните си 

качества. По този начин за подсъдимия светът се конституира като 

механичен захват, в който той има обективността на света. Тези 

характеристики на пространството и времето го определят и като 

свят на предопределеността и фаталността, той е начинът, по който 

се съединяват обективния ход на нещата и идеалното битие.  

 

Втората проекция на този континуум може да бъде наречена 

екзистенциално-феноменологична и е разгледана в главата 

„Пространствен континуум и екзистенциално пространство”. Както 

личи от заглавието, тук се прави опит да се разкрият 

екзистенциално-феноменологичните измерения на този базов 

континуум чрез философска реконструкция главно на спомените 

Ахшарумов, които са преведени в текста на дисертацията, като 

едновременно с това са запазени и по-обективистични погледи 

върху разглеждането на пространството и времето, свързани с 

техния телеологизъм и граничност. 

 

Екзистенциалния смисъл на пространството и времето се 

показва чрез понятието за място, мислено като определен модус на 

човешкото съществуване. Тук човешкото съществуване се разкрива 
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като вместеност-в-място. Вместеността-в-място се явява 

основополагащо понятие за анализа в тази глава. Когато говорим 

тук за съществуване и място имаме предвид конкретния начин на 

имане на мястото, конкретния начин на неговото екзистиране. 

Мястото и съществуването са показани с понятия като 

„локализация”, „ограничаване”, „стесненост” и др., както и с 

определени аналогии. Освен това е анализирано отношението 

между място и тяло. Чрез това вместеността-в-място е разкрита 

именно като екзистенциална категория, чрез което съществуването 

осъществява себе си чрез пространствеността на тялото и мястото 

във техния специфичен синтез. Важна аспект на анализа е 

феномена на отсъствието, който се оказва и иманентна 

характеристика на вместеността-в-място.  

 

В частта „Вместеност-в-място и отсъствие” се анализира 

феномена на отсъствието при опита да се разбере мястото като 

парадоксално единство на присъствие и отсъствие. Основен обект 

на разглеждане е гроба като такова парадоксално единство на 

присъствие и отсъствие. От своя страна той е мислен през опита за 

отсъствието на другия, през уникалността на загубата, като основен 

момент е разкриването на онтологичния смисъл и измерения на  

отсъствието. Това се постига главно чрез анализ на тъгата, на 

нейния смисъл и структура, на начините, чрез които конституира 

времето и пространството.  

 

Така вместеността-в-място събира отсъствието и присъствието в 

себе си по един парадоксален начин, което задава и нейната 

качествена определеност. Текстът показва овременяването на 

мястото, където съществуването е застигнато от своето отсъствие. 
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Това застигане е дадено чрез конституиране на пространствената 

динамика като захват (обективна пространственост) на мястото 

като вместеност и на времето като край. Синтезът на тези три 

конструкта задава качествената определеност на това единство, 

което се нарича „битие-в-света” – възможността на съществуването 

и неговия свят.  

 

В края на тази част са показани две форми на трансцендиране на 

тази ситуация, чрез анализ на хронотопната структура на два 

кратки текста от спомените на Ахшарумов.  

 

В следващата част на тази глава – „Пространството-граница” – е 

проследено конструирането на пространството и времето като 

граница, най-вече чрез предметност, която символно изразява 

граничност и преход. Екзистенциалният смисъл на тази 

предметност е показан чрез анализ на чернотата, мислена като 

субстанциален изразител на споменатата предметност. Чрез 

феноменологичен анализ чернотата се разкрива както в своята 

трансцендентност, така и в измеренията на човешкото 

съществуване. Там тя е максимално изпитание за съществуването, 

защото отваря непосредствено отвъдността и я прави възможна, без 

обаче да я прояснява. Така тя подвежда съществуването под себе си 

и го поставя в обсега на абсолютните категории, деформирайки 

пространствено-времевите му измерения.  

 

Частта „Пространството на предизвестената смърт” анализира 

ситуацията от гледна точка на известяването и узнаването на 

смъртта, каквато и е крайната цел на ритуала. Именно това 

узнаване ще бъде ключов момент в следващите анализи. Тук е 
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обърнато внимание на формите на известяване, чрез които смъртта 

се персонализира и интериоризира, а не толкова на публичния й 

резонанс. Проследени са начините, по които пространството и 

неговите материални съдържания конституират и кондензират мига 

като последен и го съобщават като такъв, задавайки по този начин 

субстанциалната му монотонност.  

 

Първата част на дисертационния труд завършва със темата 

„Присъда и съдба”. Направен е опит присъдата да не бъде мислена 

като специфичен израз на определен тип обществени отношения, 

където тя има преди всичко правно-етически характер и като такава 

е външно, посредническо отношение между човека и властта. 

Присъдата е разгледана от гледна точка на нейния онтологико-

екзистенциален смисъл, като специфично проникване между един 

външен, обективен ред и порядъка на субективния живот. В този 

смисъл тя е разбрана като събитие, което прекъсва континуитета на 

съществуващото и има непосредствени времеви последици, като 

закон, по който започва да функционира едно съществуване и 

следователно като лична история. Специално внимание е обърнато 

на отражението на присъдата върху времевата структура на 

човешкото съществуване и възможността й да се преживява като 

съдба.  

 

3. Втората част на дисертацията се състои от четири глави. Тя е 

посветена на опита на самия Достоевски, на изследване на 

„хронотопа на последния миг”. Тук размишлението се отнася 

главно до доминантите на този опит, неговата пространствено-

времева структура, до съдържанията на съзнанието и начинът на 

неговото функциониране. Тази проблематика е поставена в 



 14 

хоризонта на проблема за човешкото съществуване, като е 

направен опит да се опишат основните модуси на човешкото битие 

в тази пределна, гранична ситуация.  

 

Първата част на първа глава – „Лице срещу лице” – разглежда 

преди всичко методологически проблеми и трудности, свързани с 

текстовете на Достоевски. Те произтичат от факта, че липсват 

отделни, самостоятелни спомени за случилото се, а това, с което 

разполагаме като „разкази”, е включено в литературните му 

произведения и е иманентна част от тяхното съдържание. Това 

налага обсъждането на редица въпроси, свързани с независимостта 

на тези описания от конкретния и цялостен контекст на 

произведенията, времевата отдалеченост на описанията от момента 

на случващото се и др. Също така се налага и едно разграничение 

между проблема за пространството и времето в произведенията на 

Достоевски, сам по себе си огромен проблем, и пространствено-

времевите измерения на опита в граничните ситуации.  

 

Като основополагащи текстове на Достоевски се приемат трите 

разказа на княз Мишкин от романа „Идиот”, които в основната си 

част са включени в дисертацията с цел читателят да разполага с тях 

непосредствено. Техния анализ от гледна точка на споменатите 

проблеми показва, че Достоевски се стреми да пресъздаде своите 

преживявания в тяхната автентичност и затова не се налагат 

специални процедури за тяхното отделяне от цялото на 

произведенията, в които са включени. Чрез проблема за лицето се 

обсъждат въпросите за разбирането на този опит чрез разгръщане 

интериорността на съзнанието.  
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Втората част на първа глава „Часът на смъртта” обхваща 

основополагащ момент за опита в граничната ситуация, зададен от 

смъртното наказание – узнаването на часа на смъртта. Анализът се 

движи в няколко посоки: най-напред изясняване на онтологичния 

смисъл на узнаването на часа на смъртта;  след това променения 

характер на знанието за смъртта. В този смисъл се обсъжда 

проблемът за „моята смърт”, за индивидуализирането и 

образуването на специфична „точка на знанието” като централна за 

опита. Тя е характеризирана във втората част като трансцедентален 

хоризонт на опита, бидейки негов смислов център, начало и 

притежаваща конституиращи функции по отношение на човека и 

неговия свят. Тъй като точката на знанието полага съществуването 

като възможно, то въпросите опират до голяма степен до неговите 

пространствено-времеви структури. Това определя следващата 

посока на анализ на часа на смъртта – точката на знанието и 

нейната времевост. Изяснява се сложната темпорална структура на 

„последния миг” и смисъла, в който може да се говори за него.  

 

Във втора глава от втора част – „ Отвъдност и съществуване” – 

се проследяват екзистенциалните измерения на постигнатите 

досега резултати. Основополагаща за осмислянето на 

съществуването се оказва категорията „отвъдност”, схваната като 

основен модус на човешкото съществуване в граничната ситуация. 

Разгледани са различни форми на отвъдността – пространствени, 

времеви, отвъдност и минал опит, отвъдност и тяло. Като резултат 

се достига до извода, че отвъдността като топос, спрямо който има 

пространствени и времеви отвъдности, е всъщност външната 

проява на отвъдността на самото съществуване. То е „отвъд” и 

следователно отвъдността е битийна по същността си. В този 
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контекст са разгледани две от проявите на опита, които представя 

Достоевски – сбогуването и математизацията, чрез които се 

повдига въпросът за това, дали може да се тотализира опита отвъд 

тотализацията, зададена от часа на смъртта. Това е въпросът за 

възможността за трансцендирането на отвъдността. Този отговор се 

търси чрез структурата и функционирането на съзнанието, които са 

разгледани в трета глава „Отвъдност и трансцендиране”. 

Структурата на съзнанието показва две ясно обособени зони – 

точката на знанието на часа на смъртта като центробежно място, 

отвъд което се наблюдава поле от атомизирани точки със собствено 

съдържание, трансцендиращи точката на знанието. Разглеждайки 

статута и начина на проява на религиозното в ситуацията се правят 

изводи относно деидеологизацията на опита. Това разрушава 

йерархичната структура на съзнанието чрез редукция на 

значенията, свеждайки го до тяхната предметност. В този смисъл 

на подробен анализ са подложени т.нар. „прозаични предмети”, 

което показва, че можем да говорим за тотализация на отделното и 

атомизация на опита в отделни, несвързани помежду си 

съдържания. „Сега” става поредица несвързани помежду си 

„светове”, а времето: поредица от „сега”, с което полето на опита се 

разкрива като атомистична темпоралност. Необходимостта от 

появата й се свързва не само с точката на знанието, а преди всичко 

с потенцията на времевия момент да се конституира като миг в 

смисъла на Киркегор. Анализът показва, че нито един момент не се 

конституира като миг, което означава, че нито една възможност не 

се  превръща в необходимост и следователно в действителност. 

Невъзможността на мига е възможността на отделното и 

моментното. Анализирайки иманентната му времевост, се достига 

до извода, че моментът „сега” се конституира като 
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обезкрайностяване на крайността. Така поривът към потенцията на 

времевия момент като миг, утвърден чрез вечността и 

безкрайността, се реализира като самотъждествено траене на 

самоутвърждаващата се крайност, което от себе си излъчва 

условията за собствената си безкрайност като безкрайно траене на 

крайността. Времето се снема и има смисъл като живот в 

продължителността на всеки момент, в отделното, което за миг 

обема света. Съществуването заживява самозатворения живот на 

отделното, като съпровождане на неговото траене. Тук отново е 

поставен въпросът за безнадеждността в контекста на едно 

движение на вярата и лековерието. Накрая на тази глава 

трансцендирането се разглежда през призмата на разказа и 

неговите възможности. Разказът, идващ от а-топичната точка на 

отвъдността в опита за нейното трансцендиране се реализира като 

разпадане на разказа, като множество истории, но без една история.  

 

Последната, четвърта глава разглежда а-топичната точка на 

отвъдността, този базов модус на човешкото съществуване, в две 

проекции. В първата, наречена „първа отвъдност”, отвъдността е 

съотнесена с обективността на света и субективността на опита, със 

самото битие в различните възможности за нейното 

трансцендиране. Тук човешкото съзнание е положено в отношение 

и отвъдността е топоса на страстта, тя се реализира като движение 

от отделност в отделност, от момент в момент, оставайки никъде.  

 

Във втората проекция – „втората отвъдност” – тя е съотнесена 

със самата себе си, има иманентен характер. Така тя е модус на 

равнодушието и безразличието, където съществуването се намира в 

някакъв предел на отсъствието, в пределна самота, но съвпадайки с 
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отвъдността, за него трудно би могло да се каже, че е останало само 

по себе си, защото е и пределно обхванато. Движението сега се 

осъществява не от отвъдността, а в самата нея. С всичко това 

„втората отвъдност” се разкрива като пределно безмълвна, тя е 

топос на тишината и мълчанието и така се самопоказва. С това тя е 

недостъпна за разказа и може да бъде мислена и като тишината на 

нищото, и като мястото, в което, по израза на Ясперс, „се усеща 

битието на трансценденцията”.  

 

Във „Вместо заключение” се обсъждат стандартните очаквания 

към заключението и тяхната ползотворност и възможност от гледна 

точка на уникалността и екстремалността на опита в граничната 

ситуация на смъртното наказание. Достига се до извода за „криза 

на заключението” и неговата възможност се свързва с ролята на 

размишлението, което трябва да направи свидетелството на този 

смъртен опит още веднъж налично със средствата на философията.  

Тогава заключението се оказва възможно по мярата на собствения 

опит, по мярата на чувствителността и екзистенциалната 

въвлеченост на четящия.  
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ПРИНОСНИ МОМЕНТИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 

І. Детайлно философско осмисляне на конкретна гранична ситуация 

на смъртта чрез анализ на опита на Достоевски, предоставящ уникални 

възможности в това отношение.  

 

ІІ. Пресъздаване на цялостния смислов контекст на опита на 

Достоевски чрез изработване на феноменологико-екзистенциален 

инструментариум за реконструкция на хронотопната структура на този 

контекст. 

 

ІІІ. Детайлно изясняване на пространствено времевите и смислови 

измерения на опита, неговите доминанти, съдържанието на съзнанието и 

неговото функциониране в контекста на проблема за човешкото 

съществуване.  

 

ІV. Прилагане на екзистенциално-феноменологичния метод в 

изследване на феномените на битието в граничната ситуация на смъртта.  

 

V. Показани са определени възможности за философско разбиране и 

споделяне на конкретен граничен опит, превъзмогващ всекидневния, чрез 

конструирането на определени понятия, като „общи места” на опита, с 

което се очертава и границата на разбирането. 
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