
СТАНОВИЩЕ
от проф. дфн Валентин Канавров

за дисертацията на Силвия Емилова Борисова-Спасова

на тема: „Граници на естетическото съзнание”

за присъждане на ОНС „доктор по философия”

от научно жури на СУ „Св. Кл. Охридски”

Дисертацията  е  в  обем  от  272  стр.,  вкл.  библиография,  която  наброява  189 

източника на български, руски, английски и френски език. Цитираната и използвана 

литература е внушителна като обем, релевантна на съдържанието на дисертацията и 

напълно достатъчна в информационно и херменевтично отношение. Дисертацията е 

придружена от автореферат и съпътстващи документи. Авторефератът в обем 15 стр. 

представя аналитично структурата, предмета, целите, задачите, тезите и изводите на 

дисертацията,  като  напълно  възпроизвежда  нейното  съдържание.  В  автореферата 

коректно  са  отразени  приносните  моменти  в  дисертацията,  като  не  е  пропусната 

самооценката  на  степента  на  разработеност  на  проблематиката,  вкл.  от  самата 

авторка.  Съпътстващите  документи  са  пълни  според  изискванията  на  закона  и 

другите  нормативни документи,  които уреждат процедурата.  Дисертантката  има 5 

научни  публикации  по  темата  на  дисертацията,  3  доклада  на  конференции  и  5 

превода на български език на философски текстове.

Силвия Спасова е зачислена в редовна докторантура по научната специалност 

„Естетика”  (шифър  05.01.06)  към  Катедра  „Логика,  етика  и  естетика”  на 

Философския факултет на 01.02.2008 г.  В рамките на законния 3-годишен срок тя 

успешно  се  справя  с  докторанстските  минимуми  и  предаването  на  завършен 

дисертабилен текст. Обръщам внимание на този факт, за да подчертая с думите на 

научния  ръководител  на  дисертантката,  доц.  Искра  Цонева,  че  Силвия  Спасова  е 

„родена  с  пръстчета,  които  са  залепени  за  клавиатурата”.  Като  имам  предвид 

мащабно замислената дисертация, фундаменталността, системността, прецизността и 

фиността на нейното изпълнение и темпа на работа на докторантката, мога с радост 

да констатирам, че катедрата сполучливо е шлифовала третата брънка в наниза Паси-

Цонева.



Тук е мястото да уточня полето и обхвата на рецензентската рефлексия: първо, 

границите  на  съзнанието,  второ,  трансценденталното  философстване  в  полето  на 

естетическото,  като  се  акцентира  и  методологизира  надскачането  на  тривиалните 

стойности на непосредствено съществуващото и на резониращото мислене и, трето, 

систематичната  рефлексивна  нагласа  и  постройка.  В  рамките  на  това  поле 

дисертацията  има  приносен  характер  най-общо  по  три  посоки:  първо,  системен 

проект  за  типиката  (авторката  пише:  логически  хомогенното  понятие)  на 

естетическото съзнание; второ, обосноваване и очертаване на аксиологическото като 

концепт  на  философската  естетика;  трето,  теоретизиране  на  онтологизирането  на 

естетическото съзнание,  вкл.  като систематична интерпретация на сложилите се в 

европейската  духовност  естетически  модуси  през  виртуалната  априорност  на 

естетическата функция. Дисертантката педантично и последователно разгръща тази 

характерно  философска  топика.  826-те  позовавания  и  бележки  под  линия 

аргументирано  доказват  широтата  на  погледа  и  познанията,  дълбочината  на 

избистреност  на  категориалния  апарат  и  систематичността  на  теоретичното 

начинание.

Същинският  текст  на  дисертацията е  структуриран  в  увод,  четири  глави  и 

заключение. Постройката е композиционно добре промислена:  от понятизиране на 

естетическото  съзнание,  през  неговото  обособяване  до  индивидуално  естетическо 

съзнание  и  генерализиране  до  общностно  естетическо  съзнание  до  осмисляне  на 

границите на естетизираното съзнание.

Самооценката  на  приносните  моменти  в  дисертацията е  коректна.  Те  са 

групирани  в  4  пункта,  като  точно  фиксират  теоретичната  иновативност  на 

дисертацията.

Философският език на дисертацията е точен, ясен, аналитичен. Той е още едно 

доказателство  за  успешна  докторантура,  същевременно  и  заявка  за  по-нататъшна 

научна работа, вкл. преподавателска.

Нямам принципни  несъгласия  с  постановките  на  дисертацията.  В  семинарен 

(подчертавам: семинарен) порядък с удоволствие бих дискутирал с колегата Спасова 

границите  и  преходите  между  естетическото  и  собствено  познавателното  в,  но  и 

отвъд пределите на съзнанието, бих обсъждал идеи за схематизиране на мостовете 



между аксиологическия и онтологическия порядък и възможностите и степените на 

обективиране  на  аксиологическото,  бих  поспорил  що  е  то  радикално  човешко 

съзнание и пр. Но, повтарям, систематичната изпълненост на един проект неизбежно 

поставя въпроси към неговите единични и частни елементи, модули и проекции. 

Изключително теоретично задоволство изпитвам от фундаментализирането като 

основна теза  на  дисертацията  на постановката  за  аксиологическата  априорност от 

виртуален  тип  на  автономията  на  естетическото  съзнание  и  схематизиращото 

прокарване  на  мост  между  аксиологическия  и  онтологическия  порядък  на 

съзнанието.  Тази  базова  за  устойчивостта  на  концептуалното  начинание  на 

дисертантката  теза  непосредствено  кореспондира  с  теоретизирания  от  мен 

виртуалистки  трансцендентализъм.  Ще се  радвам на  бъдеща съвместна  работа  по 

тази посока.

Нямам съвместни публикации с докторантката.

Заключение: като имам предвид фундаменталната типика на теоретизираната 

философска  проблематика,  систематичната  разработка  на  концепт  за  естетическо 

съзнание,  осмислянето  на  неговите  граници  в  автономен  и  хетерономен  ракурс, 

приносните резултати на докторантката при дедукцията във виртуалистки аспект и 

онтологизацията в трансцендентален аспект на естетическото съзнание и неговите 

граници  и  подчертаната  релевантност  на  текста  за  университетски  четения  по 

философска естетика, убедено предлагам на уважаемите колеги от научното жури по 

защитата на дисертацията на Силвия Емилова Борисова-Спасова на тема: „Граници 

на естетическото съзнание” да я гласуват за успешно защитена.

София, 14. 09. 2011 г.

…………………………..

(проф. дфн В. Канавров)


