
   СТАНОВИЩЕ 

 

за дисертационния труд на главен асистент Стоян Асенов 

„Пространствено-времеви измерения на една гранична ситуация. 

Случаят Достоевски” 

 

 

 Текст от подобен тип трябва да преодолее най-малкото две 

затруднения. Първото е свързано с популярността на темата. „Случаят 

Достоевски” в най-общ смисъл е подробно и многостранно обговарян в 

литературата, върху великия руски писател е изписано толкова много, че 

най-първото и минимално условие за едно поредно изследване е 

намирането на собствен ракурс на анализа, който ракурс и единствен може 

да оправдае самото интелектуално начинание. Несъмнено Стоян Асенов се 

е справил блестящо с това предизвикателство. Той е избрал една уникална 

гранична ситуация в живота на писателя, рефлектирана в няколко 

сравнително пестеливи описания, за да анализира удивителната, 

неочаквана и същевременно натрапваща се „предметност” на самото 

„преживяване на предела”. В този смисъл авторът на представения текст е 

задал една интелектуална загадка, която интригува и прави изследването 

увлекателно и ангажиращо читателя. Избора на неповторима гледна точка 

към една достатъчно експлоатирана тема смятам да огромно достойнство 

на дисертационния труд, отличаващ го ярко от масата създавани в сферата 

на хуманитаристиката „редундантни” съчинения. При това този донякъде 

емоционален – според собственото автобиографично признание на Асенов 

– избор е намерил и подобаващата оправдаваща неговата значимост 

теоретична форма, с което е преодоляно и второто затруднение. 

 Работата е там, че нерядко обговарянията на подобна тематика 

остават чисто емотивни и, ако се изразим малко по-драстично, твърде 

сантиментални. „Граничната ситуация”, особено тази на безусловния край, 

естествено поражда от себе си екстремни чувства. Напълно естествено е, 

следователно, тези чувства да ни подтикват към съпреживяване и авторът 

на дисертацията оправдано апелира към нашата емоционална 

съпричастност. Проблемът в такъв случай обаче е този за именно научната 

споделимост, за възможността за верификация на казаното. Защото в едно 

изследване не по-малко съществена от емпатията е критичната дистанция, 

позволяваща проверимостта на казаното с оглед на неговата истинност или 

поне достоверност. Това е неотменимо предизвикателство пред всеки, 

включително пред приложения в настоящото изследване феноменолого-

екзистенциален анализ. От друга страна, в по-общ план, това е и 

изостреният особено в полето на съвременната хуманитаристика въпрос за 

легитимността и евристичния потенциал на философската рефлексия върху 

феномени на всекидневния живот. Философията, убеден съм, има своето 



законно място в осмислянето на въпросните феномени, философски, т.е. 

същностно, може да се говори за всичко, дори за най-нищожните (както ни 

уверява древният Парменид в едноименния Платонов диалог) и най-

смътните и неуловими от ясния разум неща. Та тъкмо в продуктивната 

интервенция на собствено философското разсъждение в избраната за 

обсъждане „житейска” материя е според мен второто голямо предимство 

на представения пред нас дисертационен труд. Стоян Асенов остава при 

всяка своя мисловна стъпка именно философ. Отчленявайки внимателно и 

детайлно елементите на времевите и пространствени структури, той нито 

за миг не се поддава безостатъчно на стихията на чистата събитийност или 

на условностите на литературните конвенции. Изследването му, без да 

бъде безчувствено-неутрално, има устойчива и убедителна аргументативна 

структура, представляваща своеобразна сплав между заимствани от една 

авторитетна традиция тези и напълно самостоятелни логически издържани 

размишления. В този смисъл представеният труд е напълно самостоятелно 

и оригинално творение, но не капсулирано в самото себе си, а свободно 

диалогизиращо с различни философски, исторически и литературни 

„реплики”. Текстът на дисертацията, казано с други думи, е включен в 

широко интертекстуално поле и тъкмо тази му откритост го прави не само 

споделим, но и „проверим” с оглед на неговата основателност. 

 Езиково и стилистично дисертационният труд е безукорен. Текстът е 

не само „четим”, но и доставящ истинска естетическа наслада. Четенето му 

оставя впечатлението, че той е много внимателно и фино композиран, че е 

богат като изказ и същевременно е само – както се изразява Радичков – 

„мускул и жила”, без излишъци и многословия, така че в него да бъде 

изразена същината на мисълта. 

 Казаното дотук ми позволява да заявя категорично подкрепата си за 

дисертационния труд на гл. ас. Стоян Асенов. Формалните изисквания по 

процедурата са спазени. Библиографията съдържа 132 заглавия на 

български, руски и английски език (прави впечатление отсъствието на 

„Геният и неговият наставник” на Цветан Стоянов). Авторефератът 

предава адекватно съдържанието на дисертацията. Приносните моменти са 

коректно формулирани. Налице са и повече от необходимите публикации. 

 Препоръчвам на почитаемото жури единодушно да присъди на 

главен асистент Стоян Иванов Асенов образователно-квалификационната 

степен „доктор”. 

 

       20.10.2013                                                            

        проф. дфн. Цочо Бояджиев  


