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І. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

Актуалност  на  проблема.  С  парадигматичния  обрат  на  човешката  култура  от 

култура на духа в култура на образа и материята (но вече не непосредствената материя, а 

утаилата  в  себе  си  много  човешки  пластове  иматериалност),  съответно  и  с 

пространствения обрат, в който прогресистката представа за времето, устремено към едно 

многообещаващо  бъдеще,  бива  подменена  от  представата  за  всеобхватния  миг,  от 

значимостта  на  тук-и-сега,  -  излиза  на  преден  план  проблемът  за  естетизацията  на 

културата.  Тъй  като  обаче  културата  е  обективация  на  общочовешките  потребности, 

значимости  и  ценности,  това  неминуемо  е  и  проблем  за  естетизацията  на  човешкото 

съзнание; за този аспект на проблема свидетелства и т. нар. феномен на „себеестетизация” 

(Ч. Тейлър) в констекста на все по-широко разпростиращия се индивидуалистичен тип 

ценностна нагласа. Именно тук възниква въпросът какъв е естетическият дял в човешкото 

съзнание по принцип;  как  и  докъде този дял  добива прираст  в  цялостното  съзнание  в 

рамките на модерността и по-специално в нейната съвременна фаза.

Въведение  в  проблематиката.  Настоящата  работа  има  за  централен  обект  на 

разглеждане  естетическото  съзнание като  вид  ценностно  съзнание,  което  наред  с 

нравственото,  религиозното  и  познавателното  дава  единството  на  аксиологическото 

съзнание.  Предмет на изследване в този контекст е обговарянето и установяването на 

границите на  естетическото  съзнание  в  неговата  хетерономия  и  автономия  в 

индивидуален,  общностен и социокултурен  план. Тази обща схема се стреми да улови 

собствено-естетическия дял в цялостното съзнание на човека и съответстващата на този 

дял обособена сфера на културата и живота. На фона на константните характеристики на 

естетическото съзнание стават по-лесно проследими и вариациите в неговите граници в 

хода  на  подменящите  се  културно-исторически  периоди.  Действително  границите  на 

естетическото съзнание се разширяват все повече във всяка следваща фаза на модерността 

– преди всичко обаче в неговата общностна и социокултурна модалност. В модалността на 

индивидуалното и на равнището на възможното тези граници са принципно непроменливи 

и всеки опит за разширяването им или прекрачването им неизбежно е прехождане в друг, 

по-абстрактен  аксиологическия  порядък,  в  друг  тип  ценностно  съзнание.  В  името  на 
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обзора на границите на естетическото съзнание е обърнато внимание не само на неговия 

краен  субект  в  различните  негови  модалности  (индивидуална,  общностна, 

социокултурна), но и на онези крайни обекти, които то успява да сътвори в своята висока 

рефлексия и които съответстват на модалностите на естетическия субект: естетическите 

идеи, произведенията на изкуството, утопиите.

Степен на разработеност на проблема.  Самото понятие за естетическо съзнание 

получава  по-специално  внимание  в  монографията  на  Й.  Фолкелт  от  1920,  озаглавена 

Естетическото  съзнание:  принципни  въпроси  на  естетиката,  и  във  философско-

херменевтическия  труд  на  Гадамер  Истина  и  метод  (1960)  –  предварителен  ескиз 

Гадамеровото  понятие  получава  в  статията  от  1958  Относно  проблематичността  на 

естетическото съзнание. Що се отнася до българската философска мисъл, през 1984 Н. 

Богомилова  защитава  дисертация  на  тема  Диалектиката  на  религиозното  и 

естетическото съзнание. Под руското нормативно-естетическо влияние до 1989 излизат 

редица  сборници  и  монографии  около  проблематиката  на  естетическото  съзнание  в 

социокултурен  (обществен)  аспект:  сред  тях  са  сборниците  на  секция  „Естетика”  към 

ИФИ,  БАН  Естетическо  съзнание  и  социалистическа  действителност,  1979,  и 

Естетическо  съзнание  и  художествено  творчество,  1986.  Накратко  теоретическият 

потенциал  на  това  пределно  общо  естетическо  понятие  действително  е  разработван  в 

различни  насоки  и  с  различни  мотиви;  но  когато  става  актуален  проблемът  за 

естетизацията на културното съзнание, нито едно от посочените понятия за естетическо 

съзнание,  колкото  и  разнородни  да  са,  не  е  способно  да  улови  самия  процес на 

естетизация.  Понятието на Фолкелт – поради отдалечеността на неговите теоретизации 

във  времето;  Гадамеровото  понятие  –  поради  фокусиране  изключително  върху 

иманентните граници и потенциал на естетическото съзнание; понятието за обществено 

естетическо съзнание – поради забулването на различията и дори противоположността на 

иманентната  и  нормативната  естетизация  на  съзнанието.  Изборът  на  тема  на 

дисертацията е провокиран тъкмо от тези пукнатини в теорията, от които естетическото 

съзнание  като  пределно  общо  философско-естетическо  понятие  е  белязано.  При 

наличното  понятие  преходите  и  взаимозависимостите  между  индивидуалната, 

общностната и общокултурната модалност на естетическото съзнание обикновено не са 
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ясно  артикулирани  или  пък  не  са  достатъчно  гъвкави,  което  затруднява  съответно 

удържането на кохерентност в понятието и едновременното обхващане на целия спектър 

от феномени на естетическото в човешкото съзнание и действителност. Тенденцията към 

гносеологизиране на понятието за естетическо съзнание до 1989 също води до задънени 

улици в стремежа към универсалност на неговата употреба във философската естетика. – 

Изходен  пункт  на  опита  за  по-нататъшно  разгръщане  и  систематизация  на  понятието 

обаче  е  общото,  което  концепциите  за  естетическото  съзнание  при  всичката  си 

разнородност споделят помежду си: появата на всички в историко-философския времеви 

отрязък на модерността, тоест на самоосмислянето на личностното човешко съзнание, в 

частност  естетическото.  По  отношение  на  отминали  културни  епохи  в  западния  свят 

(античност, средновековие) понятието естетическо съзнание остава неологизъм.

Методология. Опитът за логическо обвързване на основните проблеми и понятия, 

изграждащи  тялото  на  понятието  за  естетическо  съзнание,  изисква  систематико-

аналитична  методологическа  постановка.  Една  историко-философска  методологическа 

постановка  на  разглеждане  на  проблема  би  изисквала  реконструкция  на  понятието 

естетическо съзнание, отделна за всеки автор, който го  употребява, както и обговаряне на 

мотивите за неговата конкретна употреба, вплетени в цялостната философска ориентация 

на  съответния  автор  (философско-херменевтична,  философско-антропологическа, 

социологическа и пр.); в резултат на което обаче при дедукцията на едно общо понятие за 

естетическо съзнание би била твърде проблематична неговата хомогенност, би било по-

ограничено  и  набелязването  на  насоките,  в  които  понятието  може да  се  разгърне  по-

нататък – за да бъде работещо с оглед на промени и актуални проблеми в естетическата 

сфера  на  културата,  но  и  при  естетизацията  на  културата  в  цялост.  По  тези  причини 

настоящият  текст  се  придържа  преди  всичко  към  систематико-аналитичния  метод  за 

конструиране  на  понятието,  като  същевременно  взима  предвид  и  историята  на 

концепциите за естетическото съзнание.

Поле  на  изследване  и  източници  (подходи  и  автори). Този  избор  на  метод 

позволява и дори изисква ползването на различни подходи в отделните глави и параграфи 

според различните разглеждани понятия и аспекти на естетическото съзнание; и съответно 

5



– ползването на разнородни автори във връзка с понятията и аспектите, употребявани от 

тях, със стремеж да се видят обаче при тях не различията, а тези пресечни точки, в които 

понятието за естетическо съзнание добива своята общност. Така например, ако първият 

раздел  си  служи  преди  всичко  със  системен  подход  в  търсенето  на  формалното 

определение  за  понятието  естетическо  съзнание,  то  втори  раздел,  имащ  за  предмет 

индивидуалното  естетическо  съзнание,  изисква  намесата  на  феноменологическия  и 

онтологическия подходи към неговата детайлизация; трети и четвърти раздел, обговарящи 

излаза  на  индивидуалното  естетическо  съзнание  в  общностното  (в  изкуството)  и  в 

общокултурното,  имат  необходимо  културологично  и  социологическо  тежнение,  като 

същевременно ползват  вече утвърдени понятия от такива  дисциплинарни области като 

история на философията и история на изкуството. Към библиографичните източници на 

дисертацията спадат както класически автори на модерната естетика и философия (и по-

специално представители на немската класическа естетика и немския романтизъм), така и 

съвременни  мислители.  Но  дори  в  тези  глави  и  параграфи,  в  които  анализът  има 

приоритетни  понятия  от  даден автор,  фокусът  пада  върху самите  понятия,  а  не  върху 

особеностите на по-общите концепции на този автор. Тоест: при опита за систематизация 

на едно по възможност по-пълно понятие за естетическо съзнание отпада търсенето на 

първостепенни и второстепенни източници, съответно и подходи – всеки автор и всеки 

подход  са  важни  именно  поради  своята  разнородност.  При  все  това  обединяващи 

разностранните източници, подходи и дисциплинарни полета са философската естетика 

като базисно поле на изследване на понятието и неговия излаз в конкретността на света, 

аксиологията  като  сфера,  в  която  естетическото  съзнание  намира  своята  понятийна 

легитимност; в известен смисъл и  прагматистката визия към света като визия, в която 

граничните  типове  естетическо  съзнание  (ироничното,  абсурдното,  трагичното  и  пр.) 

намират своята реализация като типове ценностна нагласа на всекидневно равнище. 

Цели  и  задачи.  Основна  цел на  настоящата  дисертация  е  систематичното 

извеждане на философско-естетическо понятие за естетическо съзнание. В съответствие с 

отделните глави текстът си поставя следните цели:

1)  преобразуването  на  метафората  естетическо  съзнание  в  понятие  чрез 

извеждането му от по-общите понятия за съзнание и за естетическо;

6



2)  формулиране  на  понятие  за  индивидуално  естетическо  съзнание  чрез 

разглеждане  на  етапите  на  развитие  на  интериоризиращата  функция  на  съзнанието  в 

естетическа и на обособяването й в автономно естетическо съзнание, оттам и в гранично 

естетическо съзнание;

3) изясняване на пътищата на обективация – и на степените на възможността за 

такава  –  на  индивидуалното  естетическо  съзнание  в  модуса  на  общностното  и 

общокултурното;

4) установяване на възможността за обективиране на индивидуалното естетическо 

съзнание като едновременна невъзможност то да се разшири в границите си до цялостното 

човешко съзнание на конкретния човек.

Оттук основните задачи на текста са следните: 

1)  във  формален  план  –  да  представи  едно  логически  кохерентно  понятие  за 

естетическо съзнание, изграждайки го посредством обвързване с други по-общи и частни 

естетически категории и понятия, като по този начин се стреми да открои неговия широк 

теоретически  потенциал  да  бъде  работещо  общо  понятие  във  философската  естетика, 

улавящо наред с това промените в социокултурния свят;

2) в съдържателен план – наред с придаването на логическа обемност, да покаже 

цялото богатство и разностранност в аспектите на естетическото съзнание посредством 

съсредоточаване върху неговите граници – докъде се простират и докъде е възможно да се 

разширяват  тези  граници,  претърпяват  ли  принципни  изменения  във  времето:  какъв  е 

възможният прираст на обособяване на естетическото съзнание.

В съответствие с последователността на главите по-частните задачи се състоят в:

3) търсене на такъв тип теория на съзнанието, в която изразът естетическо съзнание 

намира своята понятийна легитимност; 

4)  формулиране  на  обща  теоретическа  схема,  обхващаща  различните  типове  и 

видове модалности на естетическото съзнание; 

5) преглед на обективистки, субективистки и интерсубективистки интерпретации 

на понятието естетическо в търсене на неговото приближение и съвпадение с понятието 

естетическо съзнание (към глава І);

6) проследяване на етапите на задълбочаване на интериоризиращата функция на 

съзнанието  в  естетическа  функция,  обособяваща  в  рефлексивността  си  собствен  тип 
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ценностно съзнание – въз основа на утвърдени във философската  мисъл концепции за 

естетическата  рефлексия,  особеното,  преживяването,  модалността  на  въплътеното 

съзнание;

7) установяване на разликата между автономно естетическо съзнание и гранично 

естетическо  съзнание  въз  основа  на  момента,  в  който  естетическата  рефлексия  става 

безсилна  да  интериоризира  и  твори  обекти  вътре  в  себе  си;  конкретизиране  на  тази 

разлика  по  отношение  на  различните  типове  гранично  естетическо  съзнание  – 

възвишеното,  пародийното,  гротескното,  сатиричното,  саркастичното,  абсурдното, 

безумното, ироничното, трагичното (към глава ІІ);

8) разграничаване на видовете общностно естетическо съзнание, посредством което 

и на съответните пътища, по които индивидуалното естетическо съзнание намира излаз в 

културната действителност;

9)  разглеждане  на  осевите  определения  за  общностно  естетическо  съзнание  – 

изкуството  и  вкуса,  художествено-естетическото  и  културно-естетическото;  на  тяхната 

опозиторност и тяхната конвергенция;

10)  установяване  на  взаимодействието  и  оразличаването  на  художествено-

естетическото  и  културно-естетическото  посредством  начина,  по  който  всяко  от  тях 

експлоатира социокултурното пространство (към глава ІІІ);

11) извеждане на различни типове естетизация на цялостното човешко съзнание, на 

техните особености и общото в тях; установяване на фактическия излаз в съвременната 

култура на структури на индивидуалното естетическо съзнание, включващи употребата на 

неговия  трансцендентален  (възможен)  модус,  встъпването  му в  синкретична  дейност  с 

архетипно-религиозното съзнание (в най-широк смисъл) в конструирането на митологията 

на  тази  култура,  разпростиране  на  граничните  типове  ценностна  нагласа  в  самото 

всекидневие и пр.; 

12)  разглеждане  на  утопичните  и  панестетическите  проекти  като  единствен 

възможен пункт на съвпадение на естетическото съзнание и цялостното съзнание в траен 

смисъл (към глава ІV).

Обем  и  структура  на  дисертацията.  Дисертацията  се  състои  от  аналитично 

съдържание,  увод,  четири  глави,  заключение  и  библиография  в  общ  обем  от  272 

8



машинописни  страници.  Списъкът  на  цитирана  и  използвана  литература  съдържа  189 

заглавия (?иска ли се брой  монографии, сборници, студии, статии в списания, интернет-

източници).
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ІІ. КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

Обща структура на изложението. Изложението се състои от увод, четири глави и 

заключение в обем от 258 страници;  всяка от главите съдържа два или три параграфа 

според тематичната насоченост и предследването на логическа последователност.

Първа глава в текста (І.  Определение на понятието за естетическо съзнание) се 

стреми да види условията, при които метафората естетическо съзнание е възможно да се 

преобразува  в  понятие,  чрез  извеждането  му  от  понятието  за  съзнание  и  паралел  на 

гносеологическия и аксиологическия порядък, до които се домогва съзнанието в своите 

отношения със света. Първият параграф (І.1. Отношението между понятието съзнание и  

понятието  естетическо  съзнание) разглежда  пътя,  по  който  базисните  функции  на 

човешкото  съзнание  –  познавателна  (адаптивна),  интенционална,  интериоризираща  и 

екстериоризираща, в напредване на отношенията на съзнанието със социокултурния свят 

се развиват в познавателна (в аксиологически план), нравствена, естетическа и религиозна 

(архетипно-религиозна) функция и намират своето крайно обособяване в съответния тип 

ценностно  съзнание:  познавателно,  нравствено,  естетическо  и  религиозно.  Тук са 

разгледани и модалностите на съзнанието (в частност на естетическото съзнание),  през 

които  се  случва  обособяването  на  различните  функции:  всекидневен,  въплътен  и 

трансцендентален модус; това разделение определя и предмета на следващите три глави. 

След което,  във втори параграф (І.2.  Отношението между понятието естетическо и  

понятието естетическо съзнание), вече конструираното понятие за естетическо съзнание 

подлежи  на  конкретизация  през  съпоставяне  с  понятието  естетическо  –  с  неговите 

обективистки,  субективистки  и  интерсубективистки  интерпретации,   и  обговаряне  на 

условията, при които двете понятия съвпадат.

Втора  глава има  за  предмет  обособяването  на  индивидуалното  естетическо  

съзнание (трансцендентален  модус)  през  етапите  на  развитие  на  интериоризиращата 

функция  в  естетическа  и  съответно  в  автономно  естетическо  съзнание  (ІІ.1.  От 

сетивното възприятие до естетическото съзнание); неговата организация и особености. 

Въплътеният модус на съзнанието се разглежда като удържащ момента на преобръщане на 

съзнанието „внезапно”, „изведнъж” от неговия всекидневен в неговия трансцендентален 
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модус, на нахлуване на особеното в него; прехода от феноменално към феноменологично 

като  изходен  пункт  на  автономното  ценностно  и  в  частност  естетическо  съзнание.  – 

Удоволствието, съзерцанието, творчеството като  par excellence дейности на автономното 

естетическо  съзнание доразгръщат,  разширяват  модуса  на  въплътеност.  В  този  първи 

параграф  на  втора  глава  е  проведено  разграничение  между  гносеологически  и 

аксиологически  трансцендентализъм  и  априоризъм;  тезата  тук  е,  че  границите  на 

обособеното  автономно естетическо съзнание  се  обуславят  от неговата  аксиологическа 

априорност от виртуален тип. 

Смисловият акцент на цялата работа е насочен върху по-нататъшното разгръщане 

на естетическата функция: върху пределната функционалност на естетическото съзнание, 

при която неговата автономия се разтваря (ІІ.2.  Могат ли светът и съществуването да 

имат  оправдание  единствено  като  естетически  феномен?).  При  това  естетическото 

съзнание  се  негативизира  и  прехожда  към  друг  по-абстрактен  тип  аксиологическо 

съзнание  (нравствено,  религиозно,  познавателно):  такъв  е  случаят  на  възвишеното, 

пародийното,  гротескното,  саркастичното,  сатиричното,  абсурдното,  ироничното, 

меланхоличното,  трагичното  като  типове  гранично  естетическо  съзнание.  Тази  обща 

типология на граничните естетически ценностни нагласи необходимо съдържа в себе си 

съпоставяне  на  аксиологическия  и  онтологическия  порядък,  до  които  се  домогва 

съзнанието.  –  По-конкретно  естетическото  съзнание,  вече  достигнало  автономност,  се 

изправя  пред  три  възможни  изхода:  1)  докато  съумява  да  интериоризира  чуждото, 

особеното в обекта си: да го запечата в образ, символ, естетическа идея, по какъвто и да е 

начин, - то запазва своята автономия, остава демиургът на своя ценностен порядък, т.е. 

естетическият  порядък  тук  съвпада  с  онтологичния  порядък  на  съзнанието;  2)  при 

изплъзване  на  нещо  в  чуждостта  на  обекта,  при  частична  несъизмеримост  с  него 

естетическото  съзнание  вече  не  е  способно  на  реакция  през  позитивно  презентиране, 

разбира,  че  не  е  демиургът  на  случващото  се  –  че  естетическият  и  онтологическият 

порядък  (в  случай,  че  допуска  такъв)  се  разминават  помежду  си;  3)  при  тотална 

несъизмеримост  с  обекта  си  естетическото  съзнание  изпуска  неговата  актуалност, 

особеното в него, би могло да я реконструира само следсъбитийно: този случай отразява 

дисонанса на естетическия и онтологичния порядък (или сляпата съдба в случай, че такъв 

не  се  допуска).  Именно  вторият  и  третият  случай  отключват  граничното  естетическо 
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съзнание;  неговите  вариации  подлежат  на  типологизиране  тъкмо  според  1)  изхода  за 

естетическото  съзнание,  губещо  своята  автономност  –  този  на  частичната  и  тоталната 

несъизмеримост с обекта и съответно на прикрепянето към друг тип ценностно съзнание; 

2) според това приема ли се тогава порядък на битието или само сляпа съдба, както и 3) 

според  наличието  или  липсата  на  онтологичната  отговорност  в  случай,  че  се  приема 

битиен порядък.

Предмет  на  трета  глава е  обективацията на  индивидуалното в  общностното 

естетическо съзнание (въплътен модус): и по-конкретно трудностите и възможностите за 

подобна обективация през различните  видове общностно естетическо съзнание (ІІІ.1.). 

Отделено  е  внимание  на  основните  видове  художествено-естетическо  съзнание  и 

художествени направления в модерността – тъй като изкуството е собствената сфера на 

обективация на естетическото; както и на начините, по които те съумяват да дадат външен 

израз  на  индивидуалните  достижения  на  естетическото  съзнание  въпреки  насрещното 

упорство на закостенелите вече структури на обективираното културно-естетическо: през 

внедряването  на  граничните  естетически  ценности  в  художествени  творби  (ІІІ.2. 

Художествено-естетическо и културно-естетическо). Тук става експлицитен проблемът 

за конфронтацията при срещата на все още неовъншненото естетическо съзнание с плана 

на вече овъншненото такова: но и за неизменната диалектичност на двете; съответно на 

това  и  проблемът  за  успоредните  процеси  на  естетизация  на  социокултурното 

пространство  и  „деестетизация”  на  изкуството:  и  в  крайна  сметка  за  самата 

разграничимост  на  художествено-естетическото  от  културно-естетическото  съзнание 

(ІІІ.3. Пространства, отредени за изкуство). 

От  втория  параграф  на  тази  глава  нататък  своеобразна  прелюдия  към 

заключителната глава – и намираща продължение в нея – е темата за внедряването на 

граничните естетически ценности, актуализирани по различен начин в различните фази на 

авангарда  (обобщаващ  тип  художествено-естетическо  наред  с  модернизма  и 

концептуализма), като тяхно внедряване в модерния и постмодерния тип светогледи или 

ценностни нагласи. 

Четвърта  глава (ІV.  Граници  на  естетизираното  съзнание)  разглежда 

невъзможността  на  естетическото  съзнание  да  бъде  цялостното  съзнание  (всекидневен 

модус),  неговата  автономия  в  индивидуалното  да  съумее  да  се  разпростре  върху 
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аксиологическото съзнание в цялост, още повече в екстериорността на последното; това е 

възможно единствено на цената на навлизане на съзнанието в имагинерни проекции на 

естетическото:  на  цената  на  роене  на  културни  симулакруми  в  проектирането  на 

съвременната  митология  на  масовата  култура.  Безспорно  от  една  страна  роенето  на 

симулакруми  е  факт на  съвременната  културна  действителност;  от  друга  страна  обаче 

една  реална  хегемония  на  естетическото  съзнание  би  означавала  редукцията  или 

закърняването на останалите функции на съзнанието за сметка на интериоризиращата – 

която възможност няма никаква състоятелност. Фактическата естетизация на съзнанието 

има други следствия: в тази насока са разгледани видовете естетизация на съзнанието и 

нейното експлоатиране отвън (ІV.1. Проблемът за естетизацията на съзнанието).

Ако последните възможни собствени обекти на естетическото съзнание – обекти, 

които то произвежда в своята пределна рефлексивност вътре в себе си – са естетическите 

идеи на индивидуално равнище и художествените произведения на общностно равнище; 

то  последните  такива  обекти  в  социокултурен  план  са  утопиите,  най-мащабното 

въплъщение  на  стремежа  аксиологическият  порядък  на  човешкото  съзнание  да  бъде 

онтологическият порядък:  човешкият свят да бъде тяло на един метачовешки порядък. 

Разминаването  между  двата  порядъка  необходимо  отключва  ироничното,  абсурдното, 

изобщо  всички  онези  ценностни  нагласи  на  граничното  естетическо  съзнание  –  и  на 

всекидневно  равнище  (ІV.2.  В  търсене  на  естетическия  максимум:  съдба  на 

панестетическите проекти).

Тоест:  ако  в  първите  два  раздела  е  осъществено  движението  от  понятието  за 

съзнание  в  неговата  цялостност  към  понятието  за  естетическо  съзнание  в  неговата 

оптимална  жизненост  и  пълнота,  то  във  вторите  два  раздела  е  реализиран  обратният 

преход,  завръщането  на  обособеното  естетическо  съзнание  обратно  в  цялостта  на 

човешкото  съзнание.  Логиката  на  разгръщане  на  текста е  продиктувана от 

съсредоточаването  върху  самите  граници  на  естетическото  съзнание  като  централен 

предмет на дисертацията: 

Първа глава има за предмет на анализа границите на естетическото отвън: най-

общите,  формалните граници на естетическото съзнание.  Предмет на втора глава са 

възможните граници на  индивидуалното естетическо  съзнание без  оглед на  неговата 
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обективируемост  в  света.  Трета  глава  се  стреми  да  придаде  по-завършен  облик  на 

естетическото  съзнание  през  очертаването  на  границите  на  индивидуалното  и 

общностното  естетическо  съзнание  в  тяхното  взаимно  обуславяне.  Предмет  на 

последната глава са границите на естетизираното съзнание.
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ІІІ.  ИЗВОДИ  ОТ  ИЗСЛЕДВАНЕТО  И  ПРИНОСНИ  МОМЕНТИ  В 

ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

Основни изводи

Главната трудност при извеждането на понятие за съзнание, независимо в коя научна 

област, се състои в неговото неминуемо убягване към метафоричност. Затова и решението 

на настоящата дисертация е следното: за да „тежи” понятието за естетическо съзнание на 

мястото си,  то се нуждае от такава типология на съзнанието,  обхващаща го в себе си, 

която  също  да  притежава  това  свойство  на  убягване  към  метафоричност. 

Аксиологическата  теория  на  съзнанието  със  субективистка  насоченост  най-плътно 

приляга  на  това  определение  на  естетическото  съзнание,  в  което  то  в  развитие  на 

интериоризиращата функция преследва дълбините си: дори когато няма възможност за по-

непосредствен излаз навън, то продължава да дълбае своето негативно измерение. Това е 

начинът,  по  който,  дори  когато  възможностите  за  обективация  на  индивидуалното 

естетическо  съзнание  започват  да  се  изчерпват  и  повтарят,  то  продължава  да  оказва 

влияние на общокултурното съзнание чрез посредничеството на общността,  която дава 

изкуството. Негативното измерение на съзнанието в цялост е обречено на метафоричност 

–  тъкмо  тя  обаче  пренася  опорните  точки  на  граничните  ценности  в  екстериора  на 

съзнанието, в социокултурния свят. Аналогично на външния човешки свят, вътрешните 

човешки  светове  също  имат  своята  функционална  организация,  подредбата  си  според 

потребности и ценности; тяхната метафоричност също има своята дискретност за всеки 

отделен  човек,  но  същевременно  и  само  чрез  нея  индивидуалните  вътрешни  светове 

намират  своите  пресечни  точки.  Нещо  повече,  метафоричността  е  неизменна  част  от 

природата на самото естетическо съзнание.

Настоящата  дисертация  се  стреми  да  обоснове  такова  понятие  за  естетическо 

съзнание, посредством което:

1)  да  бъде  снета  метафоричната  употреба  на  израза  естетическо  съзнание  във 

философско-естетически рамки;

2) което да улавя класически и актуални проблеми и процеси в естетическата сфера и 

в съвременната култура като цяло и във връзка с това
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3) което да даде алтернативен мост – изсред много други възможни такива – между 

самостоятелните проблемни полета на естетиката като философия на красивото (теория за 

естетическите  ценности,  теория  за  естетическото  възприятие)  и  естетиката  като 

философия на изкуството (обща теория на изкуството).

Основни тези:

1. Естетическото съзнание има своето понятийно оправдание в аксиологическата 

теория на съзнанието; в гносеологията губи това оправдание.

2. По-широко понятие за естетическо съзнание може да бъде изведено в рамките на 

един нееднопосочен субективизъм.

3.  Базисните  функции  на  човешкото  съзнание  –  познавателна  (адаптивна), 

интенционална, интериоризираща и екстериоризираща, в напредване на отношенията на 

съзнанието със социокултурния свят се развиват в познавателна (в аксиологически план), 

нравствена, естетическа и религиозна (архетипно-религиозна) функция и намират своето 

крайно  обособяване  в  съответния  тип  ценностно  съзнание:  познавателно,  нравствено, 

естетическо и религиозно.

4. Най-широките и непроменливи граници на естетическото съзнание – границите 

на обособеното автономно естетическо съзнание, се обуславят от неговата аксиологическа 

априорност от виртуален тип.

5.  В  своя  естествен  стремеж  към  преодоляване  на  тези  граници  естетическата 

рефлексия  обособява  гранично  естетическо  съзнание,  прехождащо  обаче  в  друг  тип 

ценностно  съзнание  (нравствено,  религиозно,  познавателно).  Така  тя  осъществява 

връзката  между  естетическото  и  друг  по-абстрактен  тип  ценностно  съзнание,  като 

същевременно  търси  мост  между  аксиологическия  и  онтологическия  порядък  на 

съзнанието.

6. Границите на естетическото съзнание в неговия общностен модус се променят и 

разширяват според степента и насоките, в които се развиват и разширяват рефлексиите в 

художествената сфера и в човешкия вкус; макар тези граници да не могат да дадат изцяло 

излаз на индивидуалните естетически съзнания, то те улавят посоките и тенденциите на 

последните в материя и в естетическия дискурс.
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7. Границите на естетизираното съзнание съвпадат с границите на индивидуалното 

естетическо  съзнание  единствено  в  случая  на  изцяло  иманентна  естетизация  на 

съзнанието. Във всеки друг случай това съвпадение е отложено в порядъка на утопиите.

Приносни моменти

1. Предлага се комплексна схема за извеждане и анализ на логически хомогенно 

понятие за естетическо съзнание.

2. За целта е очертана концепция за базисните функции на радикалното човешко 

съзнание,  развиващи  се  в  културни  функции  на  съзнанието  в  ценностен  план,  -  като 

въведение  в  обосноваването  на  понятието на  полето  на  аксиологията  и  философската 

естетика.

3. Прави се систематичен опит за извеждане и обосноваване на по-частни понятия, 

вплетени в структурата на понятието естетическо съзнание, като функция на ценностното 

съзнание,  виртуална  априорност  на  естетическата  функция,  въплътено  съзнание, 

естетически аскетизъм, гранично естетическо съзнание.

4.  Прави  се  опит  за  типологизация  на  ироничното,  възвишеното,  абсурдното, 

гротескното, пародийното, сатиричното, саркастичното, трагичното като видове гранично 

естетическо съзнание – въз основа на начина, по който автономното естетическо съзнание 

се разтваря в граничното, допускането или отхвърлянето на битиен порядък от страна на 

това негативизиращо се естетическо съзнание и липсата или наличието на онтологична 

отговорност в случай, че то приема такъв порядък. 
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