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СТАНОВИЩЕ 

за дисертационен труд на Стоян Иванов Асенов „Пространствено-времеви измерения на 

една гранична ситуация. Случаят „Достоевски”” за присъждане на образователната и 

научна степен „доктор“  

 

от проф. дфн Димитър Цацов, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“  

 

 

Архитектониката на представения дисертационен труд от обща логическа гледна точка е ясно 

очертана. Условно казано тя се състои от феноменологична и аналитична част, които се намират 

в отношение на преливащи отделности. В първата част  се описва  феномена на изследването. 

Това е смъртното наказание и по-специално неговите екзистенциални измерения, рамкирани от 

пространствено-времеви координати, като вниманието е насочено към конкретните камерни 

нюанси. За целта се използват преживяванията и описанията на Достоевски. Във втората част, 

наречена от мен аналитична, се прави опит за теоретичен разказ, като тук, както отбелязва и 

дисертантът, не се дедуцират и налагат някакви предварителни концептуални схеми. Може да се 

каже, че се използва отворена изследователска техника, което е адекватна на предмета. В нея се 

разчита на различни инструменти и затова разработката не е жанрово определена – тя не е 

стандартно онтологизиране, нито екзистенциална феноменология, културна антропология, не е и 

някакъв културологичен анализ, най–накрая не е и литературно–историческо изследване. 

Вероятно могат да се изкажат още отрицателни предикации. Положителното твърдение е, че тя е 

в определен смисъл всичко изброено, но организирано по един систематичен начин. Общият 

термин, с който най-адекватно може да се определи характера й е херменевтична онтология.  

Основните приноси са следните, но преди това, според изискванията, искам да ги определя не 

просто и само като обогатяване на съществуващите знания, но и като новост в съответната 

област: 

Първо: използваният подход ми напомня на Хартмановата апоретика, но без втората стъпка, 

където се описват апориите в анализирания феномен. В случая в началото се описва феномена, 

чрез спомени, разкази, а след това се прави теорията, която не е някаква едномерна систематика, 

а комбинация от подходи, схеми, концептуализации, като целта е постигането на максимална 
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конкретизация. Феноменът се сканира от различни страни и с различни понятийни средства, за да 

се постигне пълна  реконструкция на  ужаса от последния момент. Евристичността на подобен 

изследователски маниер е в близостта до  наличното. Обикновенната практика е   самата 

теоретична  конструкция да имплицира релефността на предмета на изследване, което означава 

привнасяне на идеализационни моменти, родени от познаващия субект, и така се минимизра 

онова, което може да се нарече реалност.  

Второ: Реализирането на горния подход води и до една по-конкретна форма на философстване, 

която може да се нарече и философско изследване на случай (case study). Тъй като изхождам от 

разбирането, че се намираме в постметафизично време,  предложената дисертация задава една 

възможна насока на стилистика за философстване, доколкото е разгръщане на една богата 

конкретика.  Според мен умората от правенето на големи или средни по обхват (ако използваме 

вехтия вече израз на Мъртън) теории, заниманията с онези теми, които, както Рорти ги 

характеризира, определят пътя на най-дългата лъжа в историята на западните интелектуалци, е 

очевидна. Интуицията ме насочва към констатирането на наличието на някаква тенденция, която 

най-общо може да се определи като отказ от едрите платна на абстракциите и придвижване към 

една предметна или херменевтична онтология. Дисертацията на Стоян Асенов е положена в тази 

плоскост. 

Трето: Анализът е проведен с много тънко диференцираща оптика, умения, които съчетават 

философското с художеството като се „отхвърля” пласт след пласт в изследваното събитие - 

„последният миг”. На места дисертантът дори ненужно демонстрира богатата си философка 

култура и способността да се вглежда и откроява детайли в една затворена екзистенциална 

ситуация.  

Тъй като текстът заслужава да има по-широка публика бих си позволил и някои препоръки преди 

да бъде даден за печат: 

При четенето на дисертация, особено в първите сто страници, долових на места, условно казано, 

известно словесно излишество, което излиза извън обещанието в увода анализът да не напуска 

границите и да се движи в пределите, зададени от феномена. Ето защо при подготовката на 

дисертацията за издаване като книга е необходимо всичко онова, което е нерелевантно към 

изследвания проблем да отпадне. Получава се така, че вместо да се понятизира конкретното 

явление, се осъществява  рефлексия, вярно богата, комлексна, но все пак по повод този феномен, 

а не за него. По този начин на моменти в разработката се губят ясните очертания на центъра, 
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концептуалното ядно. Това не означава, че „излизанията” извън въплътения смисъл на 

изследваната ситуация не са интересни, напротив в тях има редица плодотворни попадения. Едно 

такова за мен, например, е разгръщането на Сартровото екзистенциране на мястото (с.76). Според 

мен тук се крие един не толкова тематизиран вектор в дисертацията – срещата с другия, в случая 

с другарите, както го описва Ахшарумов (с.39). Тук забравата  на смъртта не се компенсира с 

втренчване в брадавицата или копчето, а в другия, което не е забрава, а отхвърляне. Защото 

забравата е инстинктивно, а отхвърлянето е съзнателно действие, то е  мъжеството да бъдеш. 

Срещата с другия е надеждата, сякаш едно малко мечтание, едно изживяване на все-още не-

битие.  

Според мен е нужно още едно по-дистанцирано редакторско четене, целта на което е да се 

намали, малко грубо казано, „отскока” на претенциите. Например, освен че цитатът на Хайдегер 

на с.72 е абсолютно смислово херметичен,  не е ясно  как в него се задава „основополагащото от 

теоретична гледна точка схващане за  пространството на Хайдегер” (с.3), най-малкото защото 

темата за пространството в „Битие и време” е предимно по–повод на нещо друго. Много по-

близко до изследвания феномен, според мен,  е по-късната статия на Хайдегер „Изкуството и 

пространството”, защото ритуалът, свързан с екзекуцията, може да се разгледа като форма на 

изкуство, пространствен дизайн, вид инсталация. Преди години Юлия Кръстева направи изложба 

в Париж на видовете обезглавявания.   

 

Заключение:  

След запознаване с представения дисертационен труд на тема „Пространствено-времеви 

измерения на една гранична ситуация. Случаят „Достоевски” – давам своята категорично 

положителна оценка и препоръчвам на Научното жури да присъди на Стоян Иванов 

Асенов образователната и научна степен „доктор“. 
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