
Рецензия

на дисертационния труд на Силвия Емилова Борисова – Спасова

за присъждане на образователната и научна  степен „доктор по философия”

на тема Граници на естетическото съзнание

Дисертацията  на  Силвия  Борисова  представлява  изключително  плътен  от 

теоретична гледна точка текст. В него няма празни приказки или, както е на мода 

да  се  казва,  чист  наратив.  Всяко  изречение  има  тезисен  или  доказателствен 

характер,  всеки  раздел  е  в  кохерентна  логическа  връзка  с  останалите.  В  това 

отношение, той наподобява трактатите на автори като Спиноза и Кант. Също като в 

тях, и тук е изложена само есенцията на една дълбока, търсеща и par excellence 

дискурсивна  мисъл.  Бих  казал,  че  нейната  напрегната  концентрираност  е  някак 

несвоевременна в една епоха на лежерно, разсеяно и самодоволно философстване. 

Тази несвоевременност би могла да отблъсне любителите на естетическия ефект от 

философското  слово,  но  няма  как  да  не  спечели  уважението  на  всеки,  който 

продължава да вярва,  че естетическото може да бъде предмет на интелектуално 

отговорна  концептуализация.  И  все  пак,  авторката  се  е  погрижила  да  улесни 

донякъде  своите  читатели,  предлагайки  им  аналитично  съдържание  на 

разработката.  То  помага  на  човек  да  се  ориентира  по-добре  в  сложната  и 

многопластова проблематика.

Да следваш мисълта на Силвия Борисова е в най-добрия смисъл на думата 

трудна работа : изискват се пределна мобилизация на интелекта и много широка 

хуманитарна  култура.  Референциалната  рамка  на  изследването  е  респектираща 

както  в  количествено,  така  и  в  качествено  отношение.  Тя  включва  всичко  по-

съществено  по  и  около  темата,  написано  през  последните  два-три  века. 

Библиографията се състои от 189 единици, като и тук няма просто пълнеж. По един 

или друг начин (чрез цитиране или препращане), авторката се е позовала на всички 

изброени в библиографията текстове на български, руски и английски. Това само 



по себе си е  красноречиво свидетелство за  давността  и  сериозността  на  нейния 

интерес  към  проблема  за  структурата  и  функциите  на  естетическото  съзнание. 

Единствената ми забележка към библиографията е, че в нея не е посочена нита една 

публикация на самата Силвия Борисова. Но я отправям с чувство на симпатия към 

нейната скромност. Не виждам други причини за този пропуск.

Благодарение  на  прилежно  съставения  обзор  на  литературата  по  темата, 

който  намираме в  началото на  текста,  Силвия Борисова успява  много точно  да 

очертае  своята  собствена изследователска  ниша.  В хода на  проучванията  си,  тя 

установява, че никой преди нея не се е заемал сериозно със задачата да изработи 

понятие за естетическо съзнание : макар и изразът да се среща у редица повече или 

по-малко известни и значими автори, употребата му в техните работи е или по-

скоро метафорична,  или не достатъчно прецизно логически обоснована.  Така  тя 

открива  една,  така  да  се  каже,  « неразорана  целина » :  «  Именно  тази 

разнопосочност  на  различните  концепции  за  естетическото  съзнание  поражда 

въпроса по какъв начин би могла да бъде снета неговата метафорична или неясна 

употреба,  в какъв вид типология на съзнанието то намира своята легитимност 

като понятие… » (с.6).

Задачата,  която си поставя Силвия Борисова е 1) да изработи « логически 

кохерентно понятие за естетическо съзнание » (пак там) и 2) да изследва неговото 

смислово богатство,  неговия обем и,  разбира се,  неговите  граници,  т.е.  местата, 

където естетическото съзнание се съобщава с  и разграничава  от други  форми и 

функции  на  човешкото  съзнание  –  познавателна,  етическа,  религиозна  и  пр.  А 

основната й теза е, че « естетическото съзнание има своето понятийно оправдание в 

аксиологическата теория на съзнанието » (пак там).

Тази  в  известен  смисъл неокантианска  перспектива  ангажира  авторката  с 

широкомащабно проучване на мястото и функциите на естетическото съзнание в 

структурата  на  ценностното  съзнание.   То  е  извършено  със  завидна 

методологическа зрелост : успешно са съчетани системният анализ на понятието за 



естетическо съзнание, т.е. анализа на неговите отношения с останалите форми на 

ценностно  съзнание,  и  критическото  изследване  на  различните  схващания  за 

неговата природа.

За да избегне капаните на метафоричната употреба на израза « естетическо 

съзнание »,  Силвия  Борисова  започва  своето  изследване  с  анализ  на  субекта  в 

логическата структура на понятието за естетическо съзнание, т.е. изцяло в духа на 

най-добрите  образци  на  трактатното  изложение,  преди  да  пристъпи  към работа 

върху понятието за естетическо съзнание, тя си прави труда да ни запознае с това, 

което разбира под съзнание изобщо. 

Става  въпрос  за  едно  подчертано  функционално-феноменологично 

разбиране  за  природата  на  съзнанието.  « Тъй  като  човешкият  свят  е  смислов  и 

ценностен  свят,  интенционалността  (насочеността,  целеустремеността)  на 

съзнанието никога не е неутрална, тя се определя според йерархията на значимости 

за  съзнанието.  Индивидуацията  на  съзнанието  се  реализира  тъкмо  посредством 

обособяване на такава йерархия, подреждаща по значимост човешките потребности 

и  ценности  през  фокуса  на  личностното,  но  имайки  за  фон  общочовешкото, 

социума. Тези потребности и ценности, чиято значимост устоява във времето, се 

стабилизират в социални норми,  добиват относително статичен характер;  затова 

обикновено  конфликтът  на  ценности  и  норми  е  по  същество  и  конфликтът  на 

личност  и  общество»(с.12).  Това  разбиране  е  напълно  оправдано  с  оглед  на 

скицираната по-горе изследователска перспектива. Нещо повече, то отразява едно 

от  най-големите  достойнства  на  работата  на  Силвия  Борисова,  а  именно  – 

демонстрираното  умение  за  строг  методологичен  контрол  върху  предмета  на 

изследване. 

Въз  основа  на  това  разбиране,  Силвия  Борисова  предприема  анализ  на 

отношението между съзнанието в модуса на неговата цялостност и естетическото 

съзнание като вид ценностно съзнание. Целта на този анализ е да се постигне едно 

първо приближение до понятието за естетическо съзнание. Ето до какъв резултат 



стига авторката :  « Естетическото съзнание има корени преди всичко останало в 

адаптивната функция на съзнанието и с нейното постепенното прецизиране – във 

функцията  по  интериоризация  на  външното  за  съзнанието.  Това  познавателно 

усвояване на външните неща, а в по-нататъшното развитие на съзнанието – и на 

менталните  обекти,  се  осъществява  във  взаимната  дейност  на  възприятието, 

въображението и разсъдъка: чрез нея опознаваното се оформя вътре в съзнанието, 

добива  цялостен  облик  (в  представа:  наглед,  образ,  понятие,  схема  и  пр.). 

Обогатявайки  архитектониката  на  своето  познание,  съзнанието  същевременно 

обогатява и архитектониката на самопознанието си, цялостността на съзнанието-за-

себе  си,  която от своя страна задава  и  широтата  на фокуса  на съзнанието  и на 

човешкото взаимодействие с нещата от света. В напредването на това постоянно 

взаимоотнасяне  между  съзнанието-за-друго  и  съзнанието-за-себе  си  тази 

интериоризираща външното функция все по-отчетливо може да бъде разглеждана 

като  естетическа  функция  в  качеството  й  едновременно  на  репродуктивна  и 

продуктивна:  даваща  все  по-детайлни  и  по-цялостни  вътрешни  представи  за 

външните неща, за менталните обекти, с това все по-голяма пълнота и единност на 

аперцепцията  и  в  неразривна  връзка  с  това  –  все  повече  творческа  спрямо 

конституцията на реални обекти вътре в съзнанието, с което съзнанието започва да 

схваща  самото  себе  си  все  повече  като  творческо,  автономно  конституиращо 

обекти на опита.» (с.40).

Тук  бих  попитал  дали  няма  да  е  по-удачно  в  случая  да  се  говори  не  за 

репродуктивна, а за рецептивна функция на съзнанието? Не съм сигурен , че съм 

разбрал  съвсем  правилно  тезата  на  Силвия  Борисова,  но  ми  се  струва,  че 

интериоризацията  на  външното  има  сложна  структура,  в  която  се  преплитат 

активен  (репродуктивен)  и  пасивен  (репрезентативен)  момент,  като  тяхното 

единство, според мен, може да бъде адекватно изразено чрез понятието за рецепция 

или – на български – възприемане. Именно въз-приемане, а не възприятие или – на 

латински – перцепция. Но – повтарям – става въпрос за терминологично уточнение, 

което в никакъв случай не е задължително, защото може и да не отговаря на идеята 



на авторката. Още повече, че е плод на интерпретация на понятията « перцепция » 

и « рецепция » от страна на автора на настоящата рецензия.

И още един въпрос : би ли уточнила Силвия Борисова каква разлика прави 

между съзнание-за-себе си и рефлексивно съзнание, ако, разбира се, прави такава?

Анализът  на  субекта  в  логическата  структура  на  понятието « естетическо 

съзнание » е последван от анализ на предиката.  Този анализ върви по посока на 

оразличаването  на  значенията  на  понятието  « естетическо »,  според  неговите 

употреби  в  съвременната  философия  и  естетика.  Тук  авторката  е  привлякла 

завидната си ерудиция : не е пропуснат нито един съществен момент от историята 

на това понятие. Но в никакъв случай не става въпрос за самоцелна демонстрация 

на историко-философски познания. Те са изложени като основа за изграждане на 

собствена типология на интерпретациите на понятието « естетическо ». « Типовете 

интерпретации  на  естетическото могат  да  бъдат  обобщени  в  четири  основни 

варианта:  субективизъм,  обективизъм,  „нееднопосочен”  субективизъм  и 

„нееднопосочен” обективизъм. » (с.48). Оттук Силвия Борисова извежда и типовете 

отношение между понятията « естетическо » и « естетическо съзнание ».

 

Тази  втора  типология  завършва  с  оптимистично  заключение  относно 

бъдещето  на  философската  естетика :  « След  проследяването  на  начина  на 

негативизиране  на  естетическото  и  най-общите  мотиви  за  зараждане  на 

негативната  естетика  вероятно  е  видно,  че  естетическото  не  претърпява  по 

същество метаморфоза в анестетичното, антиестетическото и пр., дори напротив: с 

течение на времето се осветлява все повече и все по-детайлно цялото богатство на 

елементите на естетическото, разпръснато в преживяванията, мислите, действията, 

думите,  отношенията,  във  всичко  от  човешкия  живот.  Което  по-нататък,  по 

отношение  на  естетическото  като  естетическото  съзнание  означава,  че  всички 

онези традиционни естетически категории – красивото, възвишеното, трагичното, 

комичното и т.н. – не могат да бъдат безвъзвратно отминали комплексни състояния 

или  ценности  на  човешкия  опит,  тъй  като  съвременната  естетика,  дори  да  ги 



изтласква на заден план като комплексни състояния и ценности, удържа във фокус 

все пак техни елементи и детайли: доколкото и естетическата рефлексия няма как с 

успех да се отвърне изцяло от своята историчност и да конструира себе си наново 

от единствено от неща, които никога преди не са били. Което още по-нататък ще 

рече,  че всички нетрадиционни  и погранични категории на естетиката са тъкмо 

тези отрефлектирани елементи и детайли на естетическия опит, но и на човешкия 

опит въобще, положени в стремежа на естетическото съзнание към постигането на 

една следваща фаза на хармония на вътрешно и външно [… ]» (с.68).

Това заключение изразява в пълна мяра изследователския патос на Силвия 

Борисова  и  има,  така  да  се  каже,  характер  на  програма  за  бъдещите  й  научни 

търсения. За мен няма съмнение, че такива ще има и би било жалко да не получат 

институционална  гаранция  и  подкрепа  от  страна  на  българските  академични  и 

параакадемични структури.

По-нататък Силвия Борисова предприема съдържателен анализ на понятието 

за  естетическо  съзнание  в  перспективата  на  скицирания  в  първата  й  типология 

« нееднопосочен субективизъм ». Последователно са разгледани индивидуалният, 

общностният  и  социокултурният  аспекти  на  естетическото  съзнание.  Целият 

анализ  е  насочен  към  обособяване  на  собствено  естетическата  функция  на 

съзнанието, а оттук и към орелефяването на понятието за естетическо съзнание в 

неговата « оптимална жизненост и пълнота ».

Третата  глава  е  посветена  на  излаза,  както  го  нарича  авторката,  или 

разтварянето, както го разбирам аз, на индивидуалното в общностното естетическо 

съзнание.  Във  всеки  случай  става  въпрос  за  едно  поле  на  обективации  на 

индивидуалното естетическо съзнание. Няма да преразказвам текста на тази глава. 

Ще кажа само, че и тя блести с ерудиция и строга аналитичност.  Но имам едно 

съществено недоумение : какво по-точно да разбираме под « гениално съзнание »? 

Ако става въпрос за съзнанието на гения, не изпадаме ли в contadictio in adjecto, ако 

се  доверим  на  Кант,  че  геният  твори  безсъзнателно.  Ако  пък  става  въпрос  за 



съзнание  за  гениалност,  и  тук,  според  мен,  се  появява  проблем :  в  какво  се 

обективира то? Задължително ли е да се обективира? Ако не, как да го изучаваме? 

Не  ми  стига  обяснението  на  гениалността  с  « радостта  от  себеоткриването  на 

човека в изкуството.» (с.186). От друга страна, самият опит за проблематизиране на 

идеята  за  художествен  гений,  извършен  от  Силвия  Борисова,  е  интелектуално 

стимулиращ.

В  четвъртата  и  последна  глава  на  дисертацинния  труд  се  разглеждат 

границите  вече  не  на  естетическото,  а  на  естетизираното  съзнание,  което,  ако 

разбирам правилно авторката, е форма на идеологическо съзнание и в този смисъл 

–  своего  рода бягство  от  съзнанието.  Основният  въпрос  тук  е  « възможно ли е 

обособеното естетическо съзнание да бъде цялостното съзнание, а в съответствие с 

това и обособеният естетически субект да бъде цялостният реален човек […]? » 

(с.273). Отговорът на Силвия Борисова е отрицателен : « Естетическото съзнание 

да  бъде  цялостното  съзнание  би  означавало  изземане  на  своеобразието  и 

легитимността  на  другите  функции,  което  би  довело  до  нищо  повече  от 

дисфункционалност на самата естетическа функция. » (пак там).

Очевидно  системата  е  не  просто  организиращ принцип  по отношение  на 

мисленето  на  Силвия  Борисова,  но  понятието,  което  най-точно  би  отразило 

нейното схващане за природата на света, в това число и света на съзнанието. Това 

ми позволява убедено да твърдя, че пред нас стои изграден философ. Най-малкото, 

което  той  заслужава,  е  да  му бъде  присъдена  образователната  и  научна  степен 

« доктор по философия ».

           

           Емил Григоров


