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Стоян Асенов завършва философия в СУ „Св. Кл. Охридски” през 1985 г. През 

1986 г. прави следдипломна специализация в СУ. През 1987 г. е назначен за 

асистент по философия във Философския факултет на СУ, от 1990 г. е ст. ас., а от 

1992 г. досега – гл. ас. Преподавал е философия в НГДЕК – София и Езиковата 

гимназия в Перник, бил е научен секретар на Катедра „Философия” във ФФ на СУ 

(2005-2008), Ръководител на студентски клуб Дебати към СУ (1997-2002). В 

специалност Философия на СУ е водил семинари по Въведение във философията, 

Увод във философията (за социолози), Систематична философия (за психолози). 

Има множество публикации, учебни помагала по философия за средния курс, бил е 

член на различни комисии (напр. за изработване на програми по психология и 

логика и етика и право за средния курс), има богата проектна дейност, участвал е с 

доклади на множество конференции. 

Дисертацията е в обем от 248 стр., вкл. библиография на български, руски и 

английски език. Дисертацията е придружена от автореферат и съпътстващи 

документи. Авторефератът в обем от 20 стр. стриктно следва структурата на 

дисертацията и напълно възпроизвежда нейното съдържание. В автореферата 

коректно са отразени приносните моменти на разработката и е приложен списък с 

публикациите на докторанта по проблематиката на дисертацията. Съпътстващите 

документи са пълни съгласно изискванията на закона и другите нормативни 



документи, които уреждат процедурата. Асенов има 4 публикации, които са пряко 

по темата на дисертацията или по близка до нея проблематика. 

Дисертацията е структурирана във въведение, две части с по 4 глави, които са 

подразделени на параграфи, заключение и библиография. Прави впечатление 

балансираната и хармонична архитектоника на дисертацията. Това говори за 

промисленост на проблематиката, обработеност на текста и, най-важното, 

дисциплинираност на мисленето. Очевиден, вкл. още от първата страница е 

екзистенциалният заряд на текста, който заряд получава специфично онтологично 

концептуализиране. Според мен в това се изразява първият приносен момент. 

Дисертантът не бяга от основната философска платформа – мисленето. Днес често 

сме свидетели на различни quasi философски вглеждания в чувства, визии, мнения, 

личностни преживявания, политически идеологеми, социални болести, космически 

патологии и какво ли не още. Напротив, Асенов задълбава в мисленето, за да може 

според собствените му думи поне да се ориентира (без напразни претенции за 

героични разкрития) в неговия потенциално и хипотетично безкраен опит с 

ограничения фактически човешки опит, при това досежно една гранична за 

човешкото съществуване ситуация – смъртта - и то по отношение на личния и 

художествения опит на може би най-великия философски прозаик Фьодор 

Михайлович Достоевски. Дори само тази характерно философска постановъчност е 

достатъчен принос за „малък” докторат на фона на преобладаващите преразкази с 

елемент на разсъждение, които обикновено получават оценката: надхвърляне на 

обичайното равнище за първа дисертация. 

Задълбаването в опита на мисленето с непосредствения опит на човека 

Асенов разбира като конституиране на самия човешки опит в неговото отминаване 

– като цялост, доминанти, възможност и пр. (с.6). В този пункт ми се искаше 

дисертантът да е малко по-смел в употребата на потенциално безкрайната 

конститутивна мощ на мисленето спрямо екзистенциализацията на опита, а не да 

заема позицията на описващ неговите онтологични форми и проекции. Струва ми 

се, че в случая има леко кокетиране с уюта на философската наблюдателна кула, но 

също и стопиращо резигниране, вкл. отдръпване от самодискредитиралите се 

напразни рационални светоустройствени амбиции на разума. Впрочем Асенов 



дефинира що е то философско описание и по този начин слага ясна граница спрямо 

всяка интерпретативно възможна рецензентска претенция. 

На този концептуален фон става ясно защо дисертацията се фокусира върху 

пространствено-времевите измерения на екзистенциалната граница на опита, как се 

разбира феноменът пределна ситуация и що е Миг (вкл. последен миг). В този 

контекст дисертантът обосновава своя феноменологично-екзистенциален подход 

към трансцендентализирането на граничната ситуация. В това виждам втория 

съществен приносен момент на дисертацията. Тя не се плъзга в описателство, не 

охка пред съдбата на Достоевски, не ахка пред гениалното пресъздаване на тези 

ситуации в романите и повестите, а търси методологизация на една екзистенциална 

феноменология, която е не просто философски наратив редом с многото подобни 

на него, а същински битиен разлом за всеки човек, или поне за този, който 

философира собствената си екзистенция откъм изпълнената пълнота на битието в 

последния миг. Тази пълнота е изпълнена, но не и запълнена. И то не поради 

искрицата надежда за следващия миг или следващия разкрач в пространствено-

времевия обтег, не и поради възможните културни продължения и метаморфози на 

човешките следи в историята (това днес е философски шлагер, вкл. в неговите 

етноезикови проекции), а поради превръщането на идното в Миг, във фатален удар 

„чело-в-чело” (Ницше), който заприщва безкрайната игра на философското 

трансцендентализиране откъм A priori с простичкия факт на окрайностяване на 

опита, ала не в неговата възможност, не и в неговата антропологична затвореност, а 

в неговата подръчна наличност. Това не е битийно отдръпване в променливо 

съществуващото – това е онтологически невъзможно, - а факт на събиране ведно на 

минало, настояще и бъдеще в една гранична точка на всички протяжности и всички 

времена. Ето тази изпълнена непълнота на биващото е факт на съществуващото, 

без да е битие на Dasein, защото битието на съществуващото е тази устойчива 

твърд, която като край на философията отваря пространство на самата философия. 

Затова малко ме смущава думата случай в заглавието. Тя е неприятна дума, 

контингентна дума, нефилософска дума, хаотична дума, безлична дума. С една 

дума: неекзистенциална дума. Дори да става дума за понятието случай, то пак е 

неподходящо за този тип философска методологизация. Ще поясня: случаят не е 



феномен, а прост елемент от просто емпирично множество. Случката е 

прекъснатост, в най-възвишения случай – приказност. Във философската анализа 

няма случки. Отвъд нея всичко е случай, „игра” на съществуващото, което няма как 

да знае що е то игра, защото тя е „най-малкото” екзистенциал, т.е. битийна 

захвърленост в Dasein „на” (във винителен, а не в родителен падеж) 

съществуващото. Но нека се върна на пояснението на втория според мен основен 

принос на дисертацията. Методологизирането на пространството и времето във 

феноменолого-херменевтичен контекст задава възможност за екзистенциализиране 

на опита на мисленето с непосредствения опит на човека. По този начин 

пространството и времето надхвърлят обективистките и физикалистките трактовки 

за тях и по един човешки начин се представят ако не като априорни субективни 

условия на нагледа (Кант), то в една близка парадигмалност като чисти 

познавателни форми на непосредствения опит. В непосредствения опит и откъм 

него има случаи и случки, има случайности. Откъм опосредствания през мощта на 

мисленето екзистенциален опит „има” прозрения, които също може да са случайни, 

ала не откъм невъзможната подредба на даденото съществуващо, а откъм 

феноменологичното проясняването на битието в биващото. Ако това проясняване 

се тълкува като случай, а в онтологичната постановка на Асенов има достатъчно 

аргументи за подобна трактовка, чувствителното рецензентско небце може да 

пропусне за последващо преглътване третирания като екзистенциал случай. 

В този контекст се открояват тематизациите: заличаване и тяло, онтологичен 

статус на присъдата, присъдата като знание, пространство на предизвестената 

смърт, отвъдност и време, отвъдност и пространство, видове отвъдност и пр. Те 

показват теоретичното надскачане на антропологическия момент и 

антропологическата вкорененост на изследването. Вероятно то би било много по-

релефно и много по-картинно, но все пак не толкова философично, ако се 

позиционира антропологически. Именно в удържането на онтолого-

екзистенциалната анализа на тези феномени фиксирам третия съществен принос на 

дисертацията. Подчертавам онтологическото парадигмализиране на 

екзистенциалното изследване в неговия същински (фундаментален, вероятно 

дисертантът няма да сподели този тангенс) характер, за разлика от случайните 



екзистенциализации като своего рода Lichtungen в Dasein, които обаче имат спорна 

идентификация, или такава, която е прокарана по нерационализируем път – напр. 

поетически. Асенов удържа онтологичната анализа като феноменологична 

настроеност за надскачане на антропологичната ограниченост. Последната е 

изкушаваща редукция (с.26), която има редица сугестивни предимства, вкл. в 

обхвата на художествеността, но все пак е концептуално недостатъчна. А 

удържането на равнището на концептуализация (вероятно и самата идеализация 

„равнище на концептуализация”) е именно резултат на открояването на силата на 

опита на мисленето с непосредствения опит на човека. Крачката към чистото 

мислене е малка, но дисертантът не пристъпва натам. Това не е рецензентски 

упрек, а пожелание за взор отвъд случката на случайния откъм непосредственото 

съществуване случай, т.е. за същинска трансцендентална интерпретация на случая 

(във втората част този проблем се тематизира донякъде). Впрочем дисертантът 

много ясно и точно описва своята позиция (автореф. с.7, а и цялата първа част на 

дисертацията). 

В обхвата на тази методологизация бих желал да откроя втората част на 

дисертацията. Но преди това една дребна забележка с оглед публикуването на 

дисертацията, което настойчиво препоръчвам след лека езикова корекция: добре би 

било двете части да носят заглавия. Така текстът би спечелил, защото сега неговото 

водещо диференциране остава неясно - авторовият пътеводител е 

неекзистенциално пространство, ако ми е позволено дословно да повторя 

заглавието на един от параграфите. Според мен втората глава в цялостния й вид 

представя четвъртия приносен момент на дисертацията. Пространствено-времевата 

анализа прескача ограничено феноменологичното тематизиране и се 

херменевтизира в подчертан ек-зистенциален ракурс откъм и накъм отвъдността. 

Така хронотопът престава да бъде определено неопределен хоризонт на абстрактни 

релации и се полага в един екстремен процес на трансцендиране на самата ек-

зистенция при това досежно граничната ситуация смърт. Това безспорно са най-

добрите страници на дисертацията, които за Асенов започват с точката на знанието 

като „смислов център” (с.183 в курсив). За мен това е малко неочаквано, макар и 

горещо споделяно решение, което преследва тотализиране на опита накъм неговото 



единство и цялост. По този начин докторантът експлицира вътрешното настроение 

и вътрешната страст на опита при това в подчертано действен вариант, разкриващ 

„непрекъснатото времево единство на момента и целостта на времето като траещо 

„сега”” (с.183). Казвам, че решението е неочаквано, защото предполагах, че Асенов 

херменевтически ще заложи на хронотопния обтег, а той всъщност 

фундаментализира точката на знанието като трансцендентален хоризонт на опита в 

смисъла на „всеприсъствие”. Това малко наподобява Кантовата трансцендентална 

аперцепция в положението „Аз мисля” (с.184). Определено докторантът избира по-

силното, макар днес и не толкова използвано решение. Не мога да се съглася обаче 

с непосредственото преливане към Хайдегеровата парадигмалност и по никакъв 

начин не мога да приема забежката към екзистенциалната психология. Тази 

забежка е лишена от философичност, въпреки че е антропологично изкушаваща. 

Добре е, че остава само като „къс ръкав” с аксесоарен характер. Концептуалното 

решение на докторанта е по посока на трансценденталната категория, макар 

терминът, зает от Ludwig Binswanger, да съдържа повторение. Категорията е сама 

по себе си трансцендентална, защото има чист априорен произход, но е насочена 

към опита и работи в него, т.е. трансцендентална е парадигмата, в която се 

философират категориите, а те просто са модуси на трансценденталното. 

Категориите обаче могат да имат и друга философска същностност – в историята 

на философията има множество примери за това. 

Според мен последните две глави на втората част са концептуалната 

кулминация на дисертацията. Те разкриват философския смисъл на 

трансцендирането, а оттам – на трансцендентното (Асенов предпочита в по-

абстрактен вариант да говори за отвъдност, а не за отвъдно или трансцендентно). 

Тематизациите на мига, момента, крайността и обезкрайностяването са наистина 

запомнящи се. „Самата” отвъдност е подразделена на първа – 

трансцендентализираща, отнасяща, страстна, бунтовна и втора – иманентна, 

самозатворена, равнодушна, безразлична. Все пак не мога да премълча, че 

изпитвам съпротива срещу постановката за отвъдността на времето и 

пространството както от гледище на тяхното трансцендентално форматиране по 

отношение на чистата форма на опита, така и от гледище на една (Хайдегерова) 



история на битието в херменевтично-феноменологичен обтег. Отвъдността има 

преди всичко метафизичен характер, като нейното деметафизиране може да се 

осъществи по различни философски начини. 

Дисертацията е написана на ясен философски език. Това показва добра 

промисленост на проблематиката, която в „случая Асенов” води до открояване на 

достатъчно наситена и прецизирана философска позиция – онтологично 

парадигмализиране на една характерна феноменолого-екзистенциална анализа. 

Дисертантът скромно и пестеливо резюмира приносите на своя труд в 5 

пункта. Те са реални и с определена теоретична и преподавателска стойност. Но 

редом с тях могат да се отбележат още множество интерпретативни детайли, които 

имат значение за философското разбиране на специфичната гранична ситуация на 

смъртта – както в нейната екстремна ек-зистенциална битност, така и в процеса на 

нейното осмисляне в онтолого-хронотопен контекст. 

Нямам принципни, а само интерпретативни бележки към постановките на 

дисертацията. 

Нямам съвместни публикации с колегата Асенов. 

Заключение: като имам предвид фундаменталната типика на теоретизираната 

философска проблематика, приносните теоретични резултати на докторанта в 

хоризонта на континенталното философстване и подчертаната релевантност на 

текста за университетски четения по онтология, екзистенциална философия и 

херменевтика, предлагам на уважаемите колеги от научното жури по защитата на 

дисертацията на Стоян Иванов Асенов на тема: Пространствено-времеви 

измерения на една гранична ситуация. Случаят „Достоевски” да я гласуват за 

успешно защитена и да му присъдят образователната и научна степен „Доктор” по 

научната специалност Онтология в професионалното направление Философия. 

 

София, 23. 10. 2013 г. 

Св. Яков 

………………………….. 

(проф. дфн В. Канавров) 


