
СТАНОВИЩЕ 
ЗА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

НА 
СИЛВИЯ ЕМИЛОВА БОРИСОВА-СПАСОВА

От доц.д-р. Искра Цонева,

Някога, когато видеше теорeтeчeски убедителен текст на млад автор, Паси обичаше да 
казва,  този се е родил със здраво сухожилие на ръката .  Метафората за сухожилието 
беше призвана да внуши, че успехът в писането се дължи не само на талант, но и на 
труд, символизиран чрез упоритото и изморително усилие на пишещата ръка. Никакви 
други символи и метафори не можеха да се очакват от човек, който е изписал осемте 
тома на обемното си творчество с подострен молив, и то в лявата ръка. Сега на вашето 
внимание представяме автор, за когото може да се каже, че се е родил с пръстчета, 
залепени за клавиатурата.

Силвия Борисова ни представя текст, впечатляващ, както със същински вътрешни 
постижения, така и със забележими от пръв поглед външни успехи.

Първо, без да се плаши от упреци в липса на постмодернистки вкус, тя не се поколеба 
да  избере  тема,  която  да  я  вкопава,  а  може би  и   „закопава”  в  проблематиката  на 
философската  естетика.  За  нея  не  е  страшно предупреждението  на  Адорно,  че  най-
големият  проблем  на  академичната  естетика  е  нейният  академизъм.  Мисля,  че  с 
основание тя не се вслушва в текста на предупреждението, а се вслушва в текста на 
неговата  естетика  –  текст,  тежък,  философски  обоснован,  дори  може  би  леко 
академически „противен”. Същият Адорно, за да ни докаже, че основният проблем е в 
неидентичността,  че  не  бива  леко  да  се  жертват  особеното  и  единичното  при 
отъждествяването  им  с  общото,  разгърна  своята  негативна  диалектика  изцяло  в 
стилистиката на репресията на разума и култа му към общото. Не е страшно, когато 
разумът е репресивен, такава е неговата природа ; страшна е авторитарната репресия на 
единствената истина. 

Второ, отново без да се страхува, от обвинения в консерватизъм,  тя разработи текста в 
строгата последователност на логоцентричната линейност, а не в много по-модерната, 
но бих казала, и по-лесна нелинейна разпръснатост на паяжината и мрежата. 

Трето, Силвия Борисова разгърна аргументацията си на сложен и тежък философски, 
но ясен, граматически и лексически безупречен, език. Език, който внушава, че колкото 
и  да  се  модернизира  проблематиката  в  естетиката,  колкото  и  да  се  „разпръсква” 
съществуващото сред коренища и треви, колкото и да са убедени някои, че обектът е 
функция  на  дискурса,  всичко  това  се  нуждае  от  достатъчно  общо  философско  и 
достатъчно строго логически последователно аргументиране. 

В пресъздаване на общата „визия” на изследването на Силвия искам да подчертая още 
нещо. А то е, че изследването и се движи сякаш по своя автономна логика, понякога 
независимо от първоначално декларираната воля на изследователските й намерения. 

Когато определя границите на задачата си, Силвия Борисова пише: разнопосочността 
на различните концепции за естетическото съзнание поражда въпроса по какъв начин 
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би  могла  да  бъде  снета  неговата  метафорична  и  неясна  употреба,  в  какъв  вид  
типология на съзнанието то намира своята легитимност като понятие.

Снемането на метафоричността преминава във формата на стройно структуриран текст 
чрез  понятия,  задаващи  проблематиката  на  четирите  глави:  Общо  понятие  за 
естетическо съзнание; Обобосяване на индивидуалното естетическо съзнание ; Излаз 
в  общностното  естетическо  съзнание  ;  Граници  на  естетизираното  съзнание. 
Аргументацията се движи така уверено от бщото към частното, че създава усещането за 
всички предимства и недостатъци на всяко изложение по геометричен начин. 

Но  когато  на  финала  Силвия  оглежда  получения  резултат,  тя,  и  удовлетворена,  и 
огорчена, признава. Главната трудност при извеждането на понятието за съзнание,  
независимо  в  коя  научна  област,  се  сътои  в  неговото  неминуемо  убягване  към 
метафоричност. Затова и решението на настоящия текст 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 в метафоричност. 

Радвам се, че Силвия не се е уплашила от постигнатия резултат. Ще й припомня, че 
някога  ранният  Лосев,  точно  когато  обяви,  че  е  дошъл  моментът  да  премине  от 
проследяване на логиката на идеята у Платон към проследяване на нейната типология, 
ни предложи най-скандалния  си,  но и  най-вълнуващ текст,  продукт  на  дръзката  му 
смелост и християнския му гняв срещу древногръцкото еротическо свободомислие. Но 
също  така  ни  даде  урок,  що  е  типология.  Типологията  търси  мита  за  изследвания 
предмет, а не голата му смислова същност.

Намерената от Силвия метафора е изразена във впечатляващия финал на изследването 
й: естетическото съзнание преследва дълбините си дори когато няма възможност за 
по-непосредствен излаз навън, то продължава да дълбае своето негативно измерение. 

Дисертационният текст се състои от 263 страници, в които аз открих един изпуснат 
съюз.

Последният номер на позоваванията е 827. 827 бележки под линия, които отпращат към 
едно  изречение,  една  дума,  едно  понятие  от  чуждия  текст.  Силвия  използва 
внушителната  си  ерудиция,  за  да  посочи,  уточни,  подкрепи,  а  не  за  да  хитрува  и 
преразказва. Не пълни дисертацията си с чуждите текстове, усвоени от 189 заглавия, на 
български, руски, английски и френски езици. 
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