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Доц.д-р Мая Иванова Николова, преподавател в Катедрата по логика, етика и естетика 
към Философски факултет, член на научно жури за присъждане на образователната и 

научна степен „доктор” на дисертацията на Силвия Емилова Борисова-Спасова на тема:
„Граници на естетическото съзнание”   

Предлаганият  опус  на  Силвия  Борисова-Спасова  визира  като  предмет  на 

изследване естетическото съзнание като вид ценностно съзнание и установяването на 

неговите  граници  в  индивидуален,  общностен  и  социокултурен  план.  Авторката  си 

поставя  за  цел  да  представи  едно  логически  кохерентно  понятие  за   естетическо 

съзнание, изграждайки го чрез обвързване с други по-общи естетически категории и 

понятия като се стреми да открои -  както се изразява, „неговия широк теоретически 

потенциал”  да  бъде  работещо  понятие  във  философската  естетика,  разпознавателен 

белег за промените в съвременния социокултурен свят.  Силвия Борисова използва в 

разгръщането на своята постановка систематико-аналитичния метод за конструиране на 

понятието  естетическо  съзнание,  без  да  елиминира  и  историята  на  концепциите  за 

естетическо съзнание.

Авторката  притежава  очевиден  тълкователен  и  философско-коментаторски 

талант,  както и търпение да проследява различни сложни и понякога противоречиви 

нюанси  на  понятията,  които  интерпретира.  Бих  откроила  като  оригинален  принос 

типологизацията  на възвишеното,  трагичното,  ироничното,  абсурдното,  сатиричното, 

пародийното  като  видове  гранично  естетическо  съзнание.  Тук  пространството  и 

дълбочината  на  интелектуалния  пейзаж  респектират  със  своята  актуалност  и 

убедителна арагументация.

Безспорно  всяко критическо  изследване  прави определени избори при своето 

фокусиране и методология и е много трудно тези избори да бъдат интерпретирани в 

друга светлина, освен в светлината на авторовия категорически императив. И все пак 

ще  си  позволя  няколко  забележки.  Наблюдава  се  известно  „самораздуване”  на 

разработката – главно в първа глава – при дефинирането на съзнанието; за сметка на 

това  се  посвещават  забележително  малко  страници  на  художествено-естетическото 

зъзнание и художествените направления в модерността.



Прекалената  педантичност при цитирането е  доведена до крайност;  има цели 

страници, изтъкани от цитати, като един цитат имплицира следващия, а това създава 

погрешно  впечатление  за  известна  неувереност.  Впечатляващата  начетеност  на 

докторантката би могла да редуцира цитатите чрез преразказ, защото в редица случаи 

става дума за общоизвестни определения от класическата естетика .    

Разработката би спечелила от някои терминологични и  стилови уточнения. Бих 

си позволила да приведа някои раняващи слуха езикови  единици като изсред, захват, 

абсурдно съзнание и др.

Публикациите  по  темата  на  дисертацията  са  смислово  завършени  текстове, 

които  са  органична  част  от  предложения  труд.  Представителността  на  изданията  е 

очевидна и респектираща.

Присъединявайки  се  към  високата  оценка  на  двамата  уважавани  рецензенти 

препоръчвам  на  почитаемото  жури  да  и  присъди  образователната  и  научна  степен 

„доктор” .
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