
                                            

Р Е Ц Е Н З И Я

     За дисертацията на Силвия Емилова Борисова-Спасова на тема:

                    “Граници на естетическото съзнание”

                      Рецензент: проф. д.ф. н.  Иван Стефанов

        Предлаганата за разглеждане и оценка дисертация е солиден научен 

труд: 258 страници текст, сложно философско изложение, състоящо се от 

увод, четири глави и заключение, богата библиография.

        Замисълът  е  също  твърде  амбициозен.  Както  показва  и  самото 

заглавие  на   дисертацията,    тя  се  стреми  да  обхване  и  да  представи 

естетическото  съзнание  в  едно  пределно  общо  философско  понятие. 

Философската  естетика се  явява  базисно  поле  за  изследване  на 

понятието  и  неговия  излаз  в  конкретния  външен  свят.  Преследваната 

авторска  цел  е  да  се  формира  едно  логически  кохерентно  понятие  за 

естетическо съзнание, което да притежава широк теоретически потенциал, 

за да може да улавя промените в днешния социокултурен свят и в същото 

време  да  бъде  достатъчно  работещо,  именно  като  общо  философско-

естетическо понятие. 

        Тези заявени усилия на Силвия Борисова-Спасова за продължаване на 

изследователските традиции на философската естетика са вдъхновени от 

обстоятелството, че човешката култура сега се преобръща и от култура на 

духа се преобразува в култура на образа, тя става все повече култура, която 

иска да съществува като такава  в настоящето,   да бъде култура “тук и 

сега”.  Налице  е  активен  процес  на  естетизация  на  човешкото  съзнание, 



много  необходим  с  оглед  на  широко  разпространяващия  се 

индивидуалистичен  тип ценностна  нагласа.  Тъкмо поради това   Силвия 

Борисова-Спасова  иска да изследва какъв е естетическия дял в човешкото 

съзнание, какъв е неговия актуален прираст по отношение на цялостното 

съзнание в съвременната фаза на културното  развитие.

        Признавам, че съм впечатлен от самото намерение философската 

естетика  да  се  превърне  в  адекватно  средство  за  анализ  на  актуалните 

културни,  естетически  и  художествени  процеси.  Не  случайно  авторът 

намира за необходимо да забележи, че понятието за естетическо съзнание 

по  отношение  на  минали  културни  епохи  си  остава  един  истински 

неологизъм. Но работата още е и в това,  че от доста време се говори и 

пише за традиционната естетика като наука,  изпаднала в дълбока криза. 

На един от миналите естетически конгреси известният италиански естетик 

проф.  Марио  Перниола  даже  се  осмели  да  заяви,  че  отсега  нататък 

естетиката може да се развива само като история на естетическите теории 

и  учения.  У  нас  изследванията  на  проф.  Исак  Паси  блестящо  показаха 

възможностите  за  развитие  на  съвременната  естетика  като  история  на 

естетиката.  А  ето,  че  в  този  дисертационен  труд  се  търси   актуално 

приложение  на  философската  естетика,  разчита  се  на  аналитичните 

възможности, които тя притежава, за да може да определи границите на 

актуалното естетическо съзнание.

        Тази авторска нагласа да се работи в изследователското поле на 

старата философска естетика води и до още едно следствие, което искам да 

отбележа.  Става  дума  за  това,  че  разглежданият  текст  се  отличава  със 

своята висока степен на абстрактност. На редица места текстът е трудно 

разбираем.  Ето  ви  един  пример  от  48  стр.  на  дисертацията:  “Типовете 

интерпретации  на  естетическото могат  да  бъдат  обобщени  в  четири 

основни  варианта:  субективизъм,  обективизъм,  “нееднопосочен” 

субективизъм  и  “нееднопосочен”  обективизъм.    Последните  два  типа 
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интерпретации удържат в себе си диалектичността и взаимоотношението 

на  човек  и  свят  (както  и  на  вътрешно  и  външно  по  отношение  на 

индивидуалното  човешко  съзнание)  съответно  откъм  определени 

субективистки или обективистки структури на естетическия анализ.  Ако 

изострените форми на субективизъм и обективизъм не могат да стигнат до 

преодоляване на дуализма на свят и съзнание (реално и идеално; материя и 

дух; материя и интелект; феноменално и ноуменално; външно и вътрешно 

и  пр.)  то  интерпретациите  на  нееднопосочността  на  феномена  на 

естетическото  позволяват  обединяването  на  различните   естетически 

предметни  сфери  под  един  или  друг  диалектичен  или  монистичен 

принцип”. 

        Разбира се, веднага трябва да добавя, че сам по себе си абстрактният 

начин на изложение не е непременно някакъв философски порок, дори на 

повечето  места  смятам,  той  претендира  да  е  едно  от  достойнствата  на 

авторския  стил.  Става  дума,  по-скоро,  за  това,  че  абстрактният  стил на 

изложение  в  случая  е  свидетелство  още  и  за  консервативния  дух на 

традиционната философската естетика, който трябва, все пак, да се избягва 

с  оглед  на  досадата,  която  причинява  и  с  оглед  на  изискванията  на 

днешната  лингвистична  комуникация.  Тази  естетика,  изглежда,  дори  и 

когато иска да  бъде в крак  с  духа на времето,  неизбежно се стреми да 

запази някои свои атавистични особености. 

        Но в дисертацията авторската ориентация към философската естетика 

не  води  до  теоретическо  безсилие,  защото  в  случая  тази  ориентация 

приемливо  е  актуализирана  и  обновена  чрез  приобщаване  към  някои 

методологически  предимства  на   херменевтиката.  Както  е  известно  в 

последно  време  херменевтиката  се  развива  успешно  от  “изкуство  на 

интерпретацията”  в по-общ философски подход,  в  средство  за  анализ и 

познание  на  сложните  човешки  реалности.   Всъщност  това  фактически 

означава  един  културологически  обрат  във  философията  и 
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хуманитаристиката, от който по своеобразен творчески начин се възползва 

и  С.  Борисова-Спасова.  В  съгласие  с  философската  херменевтика  тя 

интерпретира  съзнанието  като  демиург,  а   естетическото  съзнание 

разглежда като автономно, като обособяващо се в себе си и същевременно 

разкрива, че то търси изход  извън себе си, то се променя, негативизира, 

преобразува  се  в  друг,  по-абстрактен  тип  аксиологическо  съзнание, 

формира гранични типове естетическо  съзнание и пр. Имаме движение от 

понятие за съзнание към понятие за естетическо съзнание и оттам – към 

граничните  форми  на  естетическото  съзнание.  На  основата  на  по-

съвременната  философска  методология  се  стига  до  раздвижване  на 

застиналата естетическа “материя”  и до нови актуални обобщения. Този 

начин на разсъждение, колкото и да изглежда преднамерен, същевременно 

има  и  този  голям  плюс,  че  разглежда  съзнанието,  в  това  число  и 

естетическото  съзнание,  като  активна  и  самоосъществяваща  се  

автономна  сфера. По  този  начин  се  избягва  и  дори  отрича 

гносеологическото  третиране  на  естетическото  в  духа  на  теорията  на 

отражението, добре познато отпреди 1989 г.

        Като  имам  предвид  току-що  казаното,  независимо  от  моите 

предварителни  съмнения  относно  възможностите  на  философската 

естетика, трябва да изтъкна, че приемам разглежданата дисертация, взета в 

нейната  цялостност,  като  успешен експеримент на  нашата  философска 

естетика. 

        А успехът, в последна сметка, се дължи още и на това, че  Силвия 

Борисова-Спасова  има  ясна  представа,  че  естетическото като 

метакатегория вече не може да бъде определено чрез системата на понятия 

от самата естетика, а се налага да се заеме обяснителен принцип от по-

универсалната система на философията. Значението и ролята на понятието 

естетическо нараства  от  обстоятелството,  че  през  ХХ  век  понятието 

“красиво”  девалвира,  то  е  изчерпило  своята  актуалност  и  универсално 
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значение поради развитието на изкуството, което става все по-некрасиво, 

все  по-грозно,  все  по-ужасно,  все  по-шокиращо.  Със  своя  по-широк  и 

универсален смисъл понятието естетическо идва да замести красивото и 

то е свързано с новото, неочакваното, провокиращото. Обезценяването на 

красивото всъщност открива път към едно задълбочаване на философско-

естетическия  анализ.  Естетическото  се  определя  като  пределното 

понятие на естетиката, то явно включва в себе си не само естетическия и 

художествен опит, а се проявява и във всеки отрязък,  във всяка част на 

човешкия житейски опит.  

        В първата и втората глава от дисертацията се конструира  понятието 

за естетическо съзнание и се разглежда неговото сложно преобразуване и 

развитие. Казвам “конструира”, защото фактически то се извежда от по-

общото  понятие  за  съзнание.  Последното,  в  своите  отношения  със 

социокултурния свят, развива в аксиологически план своята познавателна, 

нравствена, естетическа и религиозна функция;  така се формира и сферата 

на  естетическото  ценностно  съзнание.  В  своето  функциониране 

естетическото съзнание се негативизира и може да се преобразува в друг 

тип  аксиологическо  съзнание  (религиозно,  нравствено).  Типовите 

гранично естетическо съзнание се определят като възвишено, пародийно, 

гротескно,  саркастично,  сатирично,  абсурдно,  иронично,  меланхолично, 

трагично  естетическо  съзнание.  Посочвам всичко това,  за  да  покажа по 

какъв начин тук се интерпретира самоактивността на съзнанието,  което, 

след  сблъсъка  със  социокултурната  действителност,  започва  да  се 

моделира и самоопределя и като естетическо. 

       В третата и четвъртата глава на дисертацията се изследват излазите и 

обективациите навън на естетическото съзнание, очертават се границите на 

индивидуалното  и  общностното  естетическо  съзнание,  както  и 

невъзможността  на  самото  естетическо  съзнание  да  се  трансформира  в 

цялостно  съзнание.  Този  анализ,  на  външно  обособеното  естетическо 
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съзнание и на неговото отношение към целостта на човешкото съзнание, 

обаче  е  плътно  приближен  до  естетическите  реалности  и  до 

художествените  процеси,  до  развитието  на  изкуството;  достига  се  до 

разглеждане ролята и значението на художествения авангард през ХХ век. 

Тъкмо  поради  това  в  тези  части  на  дисертацията  най-добре  проличава 

ефективността  и  продуктивността  на  възприетата  философска 

методология. В тези части текстът е  много по-разбираем и много по-малко 

спекулативен; на места заразителен с навлизането в редица  подробности 

на  естетическите  и  художествените  процеси,  с  приближаването  до 

естетическите и художествените факти и тяхната обновена интерпретация. 

Тук например се разглеждат като неразделимо свързани двата полюса: на 

гледището на изкуството и на субективните пристрастия на естетиката на 

вкуса,  прави  се  много  подробен  анализ  на  естетическото  преживяване, 

обяснява  се  отживяването  и  остаряването  на  естетиката  на  гения,  а 

естетическото  съзнание  аналитично  се  разделя  на  творческо, 

художествено,  гениално,  медииращо-художествено,  рецeптивно, 

критическо, художествено-критическо, отрича се гениалността като осева 

линия  на  съвременното  естетическото  съзнание.  Изкуството  се 

интерпретира  като  огледало  на  външния  и  вътрешния  свят  на 

действителността,  показващо  в  своите  отражения  разширения,  до 

възможните  максимални  предели,  образ  на  човека,  което  определя 

художествената  сфера  като  възможния  модус  на  човешкото  ценностно 

съзнание. 

Много авторски усилия са положени за да се докаже,  че логиката на 

разгръщането на художествено-естетическото от модерната до днешната 

постмодерна епоха показва как това съзнание започва да се видоизменя и 

все  по-определено  да  клони  към  критика  и  негативизъм  спрямо 

общностното  съзнание.  В  авангарда  от  края  на  миналия  и  началото  на 

настоящия век  се утвърждава непрекъснато нарастващата  автономня на 
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граничното естетическо съзнание.  Успоредно с процеса на нарастващата 

естетизация на социокултурното време и пространство, в дисертацията се 

фиксира  и  обратния  процес  на  “деестетизация”  на  изкуството  –  нещо, 

което вече подсказва, че днес изкуството не само не се нуждае от гении, но 

то като че ли не се нуждае и от хора, доколкото масовото възпроизвеждане 

на  творби  може  да  бъде  въпрос  на  добре  програмирана  съвременна 

техника. Настъпва новата епоха на творби без творци. 

Най-после, не мога да не отбележа с положителен знак и поставянето 

на  въпроса  –  всъщност  вътрешно  присъщ на  темата  на  дисертацията  – 

възможно  ли  е  обособеното  естетическо  съзнание  да  се  оформи  като 

цялостно,  тотално  съзнание  на  човека,  а  обособения  на  основата  на 

естетическото  субект  да  бъде  цялостния  реален  човек?   Отговорът  в 

дисертацията е логичен: естетическата функция на съзнанието е обвързана 

с другите негови функции и зависи от тях. Естетическото съзнание да бъде 

цялостно  съзнание  би  означавало  да  изземе  своеобразието  на  другите 

функции, което би означавало дисфункционалност на самата естетическа 

функция.  Което ще рече,  че надеждата на Достоевски,  че красотата ще 

спаси света, е само едно състояние на утопичното естетическо съзнание…

        Пак  ще  повторя  –  провокативна  като   общи  методологически 

конструкти, разглежданата дисертация е интересна със своите  богати на 

детайли анализи на опредметеното в изкуството естетическо съзнание. Не 

мога да си обясня, обаче, защо от авторското внимание е отпаднал такъв, 

съществен  за  нашата  съвременна  епоха  детайл,  като  преситеното 

естетическо  съзнание, детайл, забелязан още от класическата философска 

естетика?  Както  и  не  мога  да  се  съглася,  че  масовата  култура  и 

естетическите  симулакри  са  само  фиктивна  демонстрация  на  тотално 

естетическо съзнание; време е вече и традиционната естетика да признае, 

че без масова култура няма и масово общество и то не само в негативния 

смисъл на думата.
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        И още един последен въпрос.  Свързан  е  с  начина,  по  който се 

интерпретира  естетическото  съзнание.  В  дисертацията  непрекъснато  се 

настоява на автономията, саморефлексивността и затвореността в се бе си 

на естетическото съзнание, което, тъкмо поради това,  търси непрекъснато 

и само по се си излази навън. Оставам с впечатлението, че С. Борисова- 

Спасова  е  склонна  да  разглежда  естетическото  съзнание  като  напълно 

отчуждена от външния свят  вътрешна форма.  Така тълкувам и нейното 

твърдение,  че  в  своята  индивидуална  (в  смисъл)  личностна  форма 

естетическото съзнание не е променлива, а някаква постоянна величина. 

По  този  начин третирано  –  като напълно  отчуждена  съзнателна  форма, 

естетическото  започва  да  прилича  на  старата  метафизическа  “душа”.  А 

само ще напомня, че в своята книга “Обществото от индивиди” известният 

социолог Норбърт Елиас изрично настоява, че вида и образа на единичното 

битие на човека, това, как той изглежда, как той възприема своя вътрешен 

свят носи върху себе си  отпечатъка на историята от неговите отношения с 

другите  хора;  отпечатък,  получаван  от  цялата  структура  на  човешките 

взаимодействия,  сред  които  отделният  индивид  израства  като  някакъв 

възлов пункт и живее като самостоятелно определена личност. Ето защо 

Елиас категорично препоръчва да се изхожда не от отделния индивид, а 

винаги да се започва със структурата на отношенията между индивидите, 

за  да  може  да  се  разбере  структурата  на  човешката  душа.   На 

херменевтичната теза за крайността на човека може реално да се опонира, 

тъй като отделният индивид не е възможния край  на веригата от човешки 

взаимодействия, а той е вътрешна съставна част на тази верига. Или иначе 

казано – естетическото съзнание нито в личностен, нито в свръхличностен 

аспект  не  може  да  се  отъждествява  с  някаква  своенравна  и  напълно 

ирационална,  трудно  достъпна  човешка  душа.  Естетическото  като 

преживяване битува в човешката душа, но не може изцяло и непрекъснато 

да я изпълва.
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        В заключение ще обобщя, че рецензираната дисертация се отличава 

със смел замисъл, с нови постановки, с интересни обобщения, които вече 

изтъкнах.   По  темата  на  дисертацията  са  направени  три  публикации  в 

академични издания.  Към това  ще добавя,  че  предлаганият  текст  много 

ясно ни показва, че вече не може и не трябва да се работи само според 

изискванията на една единствена философска парадигма. В естетиката ще 

битуват  различни  философски  подходи,  ще  се  работи  в  различни 

парадигми, пък нека видим накрая кой ще победи. 

        Убедено препоръчвам на членовете на назначеното Научно жури да 

гласуват положително за присъждането на Силвия Емилова Борисова-

Спасова  на  образователната  и  научна  степен  “доктор”  за  представената 

дисертация на тема “Граници на естетическото съзнание”.

09.09. 2011 г.                                                                 Рецензент:

София                                                         (проф. д.ф.н. Иван Стефанов) 
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