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 Представената за рецензиране дипломна работа е в обем от 51 страници. Състои 

се от увод, три глави и заключение, като включва библиография с  девет заглавия на 

български език. 

 В първа глава са фиксирани основните схващания за това какво ще се разбира 

под визуално изкуство и как то се отграничава от останалите изкуства. Дисертантът 

определя две точки. Първо, това са обекти на визуалното възприятие и второ, те са 

артефакти, продукти на човешката творческа дейност. 

 Това води до същественият проблем, че творбата е същевременно и вещ, 

тематизиран от Хайдегер. Оттук дисертантът извежда разликата между производство и 

творчество като стига до тезата, че производството предполага инструментално 

отношение към вещта, докато предметите на визуалното изкуство представляват 



предметни форми, трансцендиращи фунцкионалността. (с. 13) Това предполага особен 

вид интенционалност на твореца.  

 Така е изведен и проблемът за това какво представлява изкуството.  Привежда се 

и тезата на Гадамер, че „понятието творба ни насочва към една сфера на обща употреба 

и с това към общото разбиране, към комуникация и разбирателство“ (с. 12), с което е 

поставен въпросът за комуникативността, ключов за цялата дипломна работа. 

Дисертантът се отказва от даването на точна и еднозначна дефиниция, за това какво 

представлява изкуството, като излага тезата, че самото изследване на съзнателните 

процеси,  отношението му към човешкото разбиране и т.н. ще разкрият същността на 

изкуството. 

 Това открива пътя към един феноменологичен анализ, който много прецизно 

засяга социалния контекст на възникване на творбите, процеса на творчеството, 

мотивацията за създаването на образите, изборът на материал, експресивността и т.н.  

 Във втора глава се разгръщат някои ключови теоретични моменти свързани с 

понятието за интерсубективност и комуникативност във феноменологията. 

Дисертантът разглежда интерсубективния принцип при Хусерл като „фундаментално 

положение, на което се базира взаимното разбиране и споделимостта на значението 

изобщо“. (с. 17) Той се базира на един „интерсубективно обобществен опит“, основан 

на всичко, което преживяваме и възприемаме като обектно.   

 След като се прояви в своя завършен вид пред обществото, зрителя и т.н., 

произведението на визуалното изкуство актуализира комуникативния процес. В 

възприемането му комуникативният предполага съзнателни преживявания, въвлечени в 

него. (с. 18) Но доколкото всяко съзнание има своята изначална предлефлексивна 

форма, всеки субект е носител на своите уникални преживявания. Поради това е 

невъзможно постигането на идентичност в преживяванията на един и същ обект или 

феномен. (с. 19) Постигането на интерсубективно съгласие спрямо обектното е един от 

водещите моменти в  постигането на общи смисли в разбирането на произведението на 

визуалното изкуство и този процес отключва проблема  за комуникативността във 

възприемането на визуалното изкуство. 

 Дисертантът разглежда жизненият свят като основата на творчеството на 

художника, както и на всяко познание, като универсалния хоризонт, конституиран от 

трансценденталната интерсубективност. (с. 20) Този хоризонт хронологически 



предшества актовете на творчество и създава „когнитивна база от данни за визуалния 

аспект на нещата от света“. (с. 21)  

Същевременно тази база не е достатъчна, за да конституира самия творчески 

порив или мотивацията за създаването на дадено произведение. (с. 21) Тук водеща роля 

играят въображението и вдъхновението. По този начин се получава сложна игра в която 

източникът на творчеството и вдъхновението може да бъде и нещо напълно 

трансцендентно, което самият творец не може да обясни и рационализира. (с. 22) 

Според дисертантът е нужно да се навлезе по-дълбоко в анализа на експресивните 

феномени в произведението на изкуството. 

 Тези феномени са свързани с факта, че материалите притежават неизчерпаем 

експресивен потенциал, който творецът актуализира чрез творчеството си. В този 

процес се преплита взаимодействието на два елемента – субективен  и обективен, като 

именно в субективния елемент се проявява феноменологичната структура на 

съзнателните преживявания в специфичният начин на активизиране на 

предрефлективното самосъзнание на твореца. (с. 24) 

В рамките на това разграничаване е проведен анализ, който засяга теми като 

оформянето на стила под влияние на обучението и другите творци, структурата на 

експресивността в стила, тематизира се самия стил като интегриращ фактор в битието 

на комуникативността и т.н. (с. 25) Изведена е и тезата, че творческият процес не е 

напълно рационално съзнателно преживяване, а върви ръка за ръка с интуитивното и 

нерационалното. (с. 26) 

 В трета глава е направен анализ на творбата като наличност. В този анализ са 

привлечени тези на Хайдегер върху художественото произведение, като се подчертава 

феноменът на „отркитост“ на творбата и нейната „самодостатъчност“.  

 В рамките на тази глава е направен много прецизен анализ върху отношението 

между образ и символ (с. 31), представена е тезата на Хайдегер за творбата, като 

полагане на дело на истината, като място, в което се разкрива битието на 

съществуващото (с. 32) и от тази гледна точка е аргументирана тезата, че творбата има 

своето наличие в сферата на интерсубективното и комуникативността. 

 Основните аргументи в тази посока са свързани с достъпността на творбата. 

Засегнат е проблемът за загубата на част от автентичността на художественото 



произведение от гледна точка на теорията на Бенямин за аурата на изкуството, като е 

аргументирана тезата, че все пак техническата възпроизводимост позволява „една 

универсална достъпност на визуалното изкуство, където то е открито за една много 

широка аудитория“. (с. 36) А това обогатява възможността за тълкуването, 

актуализиращо комуникативния процес. 

 От гледна точка на тълкуването, „творбата приканва към едно съучастие в 

изграждането на нейното значение, което изисква едно съзнателно волево действие от 

страна на зрителите“. (с. 37-38) Смисълът на творбата се изгражда в акта на 

разбирането ѝ. Това изисква надхвърляне на границите на ежедневното съзнание от 

страна на зрителя и достигането до едно „духовно съизграждане“ на произведението на 

изкуството. 

 Феноменът на комуникативността е разгледан като игрово движение 

интегриращо различни елементи: „играещите, необходимите материали, правилата на 

играта, интенцията, съобразяваща се с тя, зрителите, а дори и мястото, където се играе“. 

(с. 39)  

 В това игрово отношение символичното в творбата „довежда до присъствие“ 

значението на художественото произведение, като тук дисертантът отново привежда 

много умел анализ на отношението между образа, символа и знака. Според дисертанта 

„символът изисква смисъл, който не е действително даден, той е невидим и 

безкраен“(с. 41) Символът създава спекулативен заряд, чрез който художественото 

произведение оказва своеобразна съпротива на всеки опит да бъде рационализирано. 

Тъкмо това създава комуникативен потенциал творбата да значи нещо повече, да 

трансцендира всяко едно тълкуване. По този начин творбата подканва към 

съизграждане на смисъл и разкрива едно „същинското интерсубективно поле на 

съизграждане на смисъла и съизграждането на битието на това, което е представено в 

творбата“. Така се преодолява всяка индивидуална субективност и тълкуването на 

творбата се разгръща като събитие, трансцендиращо субективното съзнание, 

обичайната прагматична представа за времето и т.н. 

 

 Като цяло работата прави впечатление с ясния си замисъл,  с доброто познаване 

на идеите на Хусерл, Хайдегер и Гадамер. Написана е в един изключително добър 

философски стил. Правят добро впечатление и ясният, дълбок и детайлен концептуален 

анализ за понятия като образ, знак и символ, умението да се реконструират съвестно и 



прецизно философски тези, като се надграждат. Това е особено сполучливо 

осъществено в коментарите върху разбирането на  Хайдегер за изкуството като 

полагане на дело на истината и неговото надграждане с идеята за комуникативност и 

интерсубективност във възприемането на образите на визуалното изкуство.   

 

 Имам два въпроса към дисертанта. 

 Първият е свързан с отношението между производство и творчество.  На едно 

място в работата се подчертава значението на отделянето на изкуствата от 

производството, което се осъществява през 17-ти век.  Дали обаче целият този процес 

на отделянето на изкуството като автономна сфера, в която може да се разгърне 

комуникативността по един специфичен начин, не е в някаква степен и процес на 

отчуждение на изкуството от действителността? Ако изкуството предполага 

възможността за трансцендиране, дали не може да се потърси и начин за 

преструкториране на действителността? Т.е. доколкото от една страна Хайдегер, 

например, критикува  естетиката, придавайки на изкуството онтологична основа, като 

полагане на дело на истината, дали този подход в някаква степен не остава прекалено 

съзерцателен? 

 И вторият ми въпрос е в същия план на проблема. Как дисертантът би 

коментирал премахването на границата между изкуство и неизкуство, характерно за 

програмата на жизнестроенето, която може да се види в много прояви на авангардното 

изкуство през 20-ти век. Например превръщането на художественият знак във вещ, 

характерно за движения като руския конструктивизъм или Баухаус и изобщо 

въвеждането на тези вещи не в специфичен художествен контекст, а в ежедневния бит 

на хората. Дали това подрива смисъла на визуалното изкуство, или напротив, разгръща 

го в още по-широк онтологичен хоризонт, от този, който е постижим през 

феноменологията? 

 Като цяло смятам, че работата демонстрира много добри изследователски 

качества, висока философска ерудираност и умения за концептуален анализ и бих си 

позволил да препоръчам на уважаемото жури да ѝ постави отлична оценка.  

    

София,                 

01 юли 2017 г.                  д-р Николай Велев  


