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   Предложеният дисертационен труд с обем 362 
стр. съдържа въведение, три глави, заключение и 
библиография.
    Докторантът  се  е  ориентирал  към  тема, 
представляваща  по  мое  мнение  изключителен 
интерес за реториката и истинско чудо е, че до 
този момент подобна проблематика не е намерила 
самостоятелна разработка. Разбира се, материята 
не е останала незабелязана за теоретиците, но 
никога  така  цялостно  и  насочена  в  полето  на 
аргументацията  не  непременно  с  манипулативен 
привкус,  който  като  че  ли  е  доминиращ  в 
оценката  на  съвремието,  както  отбелязва 
авторът.   Някак  си  свенливо  крием  глава  в 
пясъка, когато се срещнем с феномена на силно 
ораторско въздействие, без това да се подкрепя 
от силно въздействащ текст на същата тази реч 
при самостоятелен прочит и анализ.  Именно в 
тази насока на развитие на изследването следва 



да се отбележи сериозният принос на докторанта. 
Позволил  си  е  да  говори  за  практическа 
аргументация като нещо не непременно и винаги 
по-добро,  но  определено  свръхлогическата 
аргументация.  В даден дискурс логическото е 
напълно  достатъчно,  но  именно  дискурсът  в 
същото  време  показва  и  кога  е  напълно 
недостатъчно  и  са  необходими  и  аргументи  от 
друго естество, за да се постигне ефективност, 
без непременно това да е вредно манипулативно. 
В този смисъл би могло да се говори за уместна, 
в  смисъл  на  необходима,  за  конкретната 
реторическа ситуация, аргументация. Подобен тип 
аргументация  и  аргументи  са  възможни  поради 
факта  на  общуването  между  субекти.  И 
аудиторията,  и  ораторът,  когато  говорим  за 
монологично  ораторство,  и  различният  тип 
участници в диалога /дискусия, полемика, диспут 
и  пр./  встъпват  в  общуването  със  своята 
история,  география,  идеология,  политическа 
принадлежност, произход, религия, образование, 
авторитет, етичност и почтеност и пр., и пр. 
Това не са неутрални за общуването неща, както 
личи  от  дисертацията.  Аудиторията  възприема 
едновременно  съобщението, разбирано като текст 
или фонотекст /реч/, придружено от останалите 
видове  невербално,  и  самия  източник на 
информация. Не само като външен вид, но и в 
интересуващия ни, посочен малко по-горе, план. 
Става дума за съвкупно възприятие, като ролята 
на  всеки  един  от  посочените  компоненти  е 
различна  във  всеки  един  комуникативен  акт. 
Колкото повече един оратор с характеровите си 



особености  или  ценностната  си  система,  с 
миналото  си  поведение  и  пр.  ни  кара  да 
внимаваме,  толкова  по-силни  бариери  издига 
аудиторията,  които  се  задействат  именно  към 
общото  възприятие.  Именно  те  биха  могли  да 
задействат т. нар. тотално-ключови бариери, при 
които не се установява никакъв контакт и въобще 
не се достига до анализ на текста на речта. 
Една непочтеност на оратора например може да е 
известна на аудиторията и поради тази причина 
речта би могла да бъде неефективна. До степен 
на  невъзможност  за  въздействие.  Ораторът  се 
възприема като „лъжливото овчарче”. Дисертантът 
е  показал  този  ефект  в  активен  план.  Когато 
аудиторията  не  знае  за  това  и  опонент  се 
позовава на неетичността на оратора, а не на 
логически  недостатък  в  текста  на  речта 
например. Типичен етотически аргумент.

Позитивно е отношението ми спрямо подхода 
на  докторанта  към  съществуващата  литература. 
Обърнал  се  е  към  огромен  брой  източници: 
антични  и  съвременни.  Става  дума  както  за 
теоретични  текстове,  така  и  за  широко 
представен изворов материал и паремии /сборници 
с басни, афоризми, философски, религиозни и др. 
паметници/. Като положителен следва да се оцени 
и стремежът на докторанта да ползва редица от 
текстовете в оригинал, което е доста опасно, 
ако не се познава добре езикът, от който се 
превежда. Докторантът се е справил с езиковия 
проблем.  Извеждам  въпроса  за  ползваната 
литература и анализа и пред скоба, за да не се 



налага  по-долу  постоянно  да  подчертавам  това 
качество на дисертацията, респ. на докторанта.

Всичко, казано по-горе, ни дава основание 
да  заключим,  че  темата  заслужава  сериозно 
теоретично  внимание.  Тя  е  и  с  определено 
практическо значение, което я прави подчертано 
актуална  днес.  Именно  този  феномен  –  на 
съвкупното възприятие на източник и съобщение, 
обяснява разцвета на политическия компромат в 
съвремието – българско и небългарско.  

Може категорично да се каже, че докторантът 
е реализирал поставените на стр. 12 на труда 
цели: да анализира етотическата аргументация и 
да  я  представи  именно  като  аргументация;  да 
разгледа  етотическите  аргументи  като  отделен 
клас,  като  докаже,  че  те  не  са  непременно 
насочени  към  дискредитация,  но  е  възможно  и 
точно обратното; да ги интерпретира по собствен 
модел,  който  включва  и  използването  им;  да 
направи  собствена  класификация  на  тези 
аргументи.  Уместен  е  и  подходът  най-важните 
тези да бъдат формулирани отделно в началото, 
въпреки  че  многобройни  конкретни  тези  се 
формулират  и  обосновават  дискусионно  в  целия 
корпус на изследването.

Докторантът се е справил със задачата си в 
първа  глава   /Етотическата  аргументация/. 
Съвсем правилно изяснява понятието за характер, 
доколкото именно характерът  лежи в основата на 
вида аргументация и аргументи, които са обект 
на  изследването.  След  това  отива  към 
разработване  на  проблематиката,  свързана  с 



понятието  за  аргументация  и  видове 
аргументация,  и  оттук  към  аргументите  към 
характера като отделен клас аргументи. Може да 
се  подчертае  доброто  му  умение  да  анализира 
теоретичния  материал  и  да  предлага  свои 
виждания.

Втора  глава  /Аристотел  за  убеждаването  с 
характер  и  етотическата  аргументация  в 
„Реторика/  е  също  добре  разработена. 
Докторантът отлично познава и проблематиката, 
и литературата към нея. Тази материя винаги ще 
представлява  интерес  за  широк  кръг 
изследователи  и  може  да  бъде  обект  на 
самостоятелно  изследване.  Що  се  отнася  до 
конкретната дисертация обаче, съм по-склонен да 
видя тази материя не обособена самостоятелно, а 
изследвана  едновременно  с  останалата.  Още 
повече, че авторът фактически прави това. Това 
не  омаловажава  усилията  на  докторанта  да 
осветли колкото се може по-пълно и разностранно 
проблема.

Особено значима е глава трета /Класификация 
на  етотическите  аргументи/.  Това  е  собствена 
класификация на докторанта, разбира се, стъпила 
критично на съществуващата литература, която се 
явява  един  добър  принос  за  съвременната 
българска  реторическа  теория.  Изследвани  са 
общият  етотически  аргумент,  аргументите  от: 
качествата;  действията;  ангажимента; 
авторитета,  както  и  някои  други  видове 
аргументи.  Изяснена  е  тяхната  обща 



характеристика, присъствието им в паремиите и 
употребата им.

Всичко,  казано  до  този  момент,  ми  дава 
основание  да  определя  дисертационния  труд  на 
докторант Методий Рождественски като актуален, 
практически  значим,  с  достатъчно  приносни 
моменти и добре написан. Оценката ми е изцяло 
положителна и предлагам да му бъде присъдена 
научната  степен  „доктор  по  философия” 
/реторика/.
  
Проф.дфн Величко Руменчев
26.05.2011 г.
София

        


