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 Характеристика на дисертацията 

 

Предложената на вниманието ни дисертация за присъждане на 

образователна и научна степен „доктор“  (шифър 05 01 13 – Философия на 

културата, политиката, правото и икономиката (Реторика и медии) «Визуална 

реторика и визуални медии в края на ХХ и началото на ХХI век. Херменевтични 

и семиотични подходи в изследванията на визуалната реторика» на Нора 

Голешевска с научен ръководител доц. д-р Иванка Мавродиева отговаря 

напълно на формалните и съдържателни изисквания към дисертационен труд в 

областта на теорията и историята на изкуството. 

На вниманието ни е предоставен сериозен изследователски труд, който 

свидетелства както за напълно адекватна за областта изследователска нагласа, 

така и за превъзходно познаване на актуалната литература и дебати в полето на 

съвременните визуални изследвания. Работата на Нора Голешевска разработва 

поле, което присъства на този етап относително скромно в българската 

хуманитаристика, въпреки че нейното развитие през последните тридесет 

години в световен мащаб е изключително динамично. От тази гледна точка 

предложеният на вниманието ни труд представлява принос за българската 

хуманитаристика и специално за полето на визуалните изследвания. Разбира се, 

изследването на Голешевска стъпва на стабилен епистемологичен фундамент, 

свързан на първо място с пионерския принос на изследванията и 

институционално-образователните усилия на Ангел Ангелов и Ирина Генова в 

българската история на изкуството и теория на културата.  

 

Дисертационният труд на Нора Голешевска си поставя сериозна и трудна 

задача: да представи учредяването и развитието на един нова насока на 

хуманитарните изследвания, преживяваща стремителен възход през последните 

десетилетия – визуалните изследвания, и в частност визуалната реторика. 

„Поставена в такава перспектива, първата централна теза на дисертацията е, че 

разработените в рамките на изследванията по визуална реторика модели на 

реторически анализ на визуалната образност, представляват a) принос към 

техниките за изследване и критика на визуалната култура, като заедно с това 

разширяват спектъра на реторическите по вида си изследвания на 
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комуникацията. Подобна постановка б) превежда логиката на визуалния обрат в 

хуманитаристиката на езика на съвременната реторика, отвоювайки място на 

визуално реторическите изследвания в историята на визуалните изследвания от 

края на XX началото на XXI век.” Голешевска настоява с основание върху 

очертаването на оригинален корпус на изследването, което има безспорно 

приносен характер: «Проучването на литературата по въпроса показа, че 

сравнително разглеждане на двата модела на визуално реторически 

изследвания [англо-саксонския и фрeанскоезичния] не е правен нито в 

национален, нито в световен мащаб.» (Автореферат на дисертацията) 

 Очевидно е значимото изследователско усилие по проучване и 

систематизиране на огромен изследователски материал на поне три езика. 

Безспорен принос представлява ясното, адекватно и аналитично представяне, 

често пъти в сравнителна перспектива, на водещи теории в областта на 

визуалните изследвания, на визуалната антропология, семиотика и реторика в 

частност (Бьом, Бредекамп, Мичъл, Маклуън и особено недобре познатата в 

България извън полето на литературната теория «семантична реторика» на 

Групата µ). Трите основни глави на дисертацията свидетелстват не само за 

способност за систематично представяне на съществуващи теории, но и за 

качества за критически анализ, проследяване на генеалогична, методологична и 

понятийна динамика в широко научно поле и не на последно място, за широки 

контекстуални познания. Безспорно ценен и оригинален е използваният 

визуален материал. 

 

Залози и перспективи на дисертационния труд 

 

Основният епистемологичен залог на дисертационния труд е 

иазследването на формирането на нова дисциплина (или ако се изразим по-

внимателно и неутрално, ново „поле”), респективно набор от методи. 

Епистемологичното измерение на проблема очевидно предполага два 

предварителни фундаментални въпроса: 

  

1. Изследване на причините за стремителния възход на визуалните 

изследвания, тоест критическо навлизане в „онтологията на съвременността” 

(Фуко). За отбелязване е, че две наскоро защитени дисертации – тази на 
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Красимир Терзиев към Катедрата по културология на СУ и тази на Васил 

Марков към Департамента по история на културата на НБУ допринесоха 

именно за развитието на тази перспектива в България. Подобна перспектива е 

очертана и от изследователските хипотези на цитирания от Нора Голешевска 

проект Визуален семинар, иницииран от Александър Кьосев и Яра Бубнова; 

въпросният проблем е разработван и в монографии и студии на Ангел Ангелов, 

Ирина Генова, както и на автора на тези редове. По-нататъшното разгръщане на 

тази критическа линия на основа на извършената от Нора Голешевска мащабна 

епистемологична работа ми изглежда като особено продуктивна възможност. 

 

2. Институционалните измерения на формирането на нова научна 

парадигма е съществен аспект на проблема, чийто потенциал би могъл да бъде 

разгърнат допълнително, отвеждайки до значими наблюдения и изводи.  

 

Първата глава на дисертацията формулира изследователската задача по 

следния начин: « [З]адача на главата е да «картографира» водещи автори, 

позиции, теми и дебати на терена на относително новото изследователско поле. 

Подобен замисъл цели да реконструира самата философия на рефлексиите 

относно визуалната култура, залегнала в изследванията на визуалните медии и 

визуалната реторика. Тази част от изследването демонстрира как през 90-те 

години на миналия век именно антропологията (философска, културна и 

литературна) се осмисля като специфичен методологически ресурс при 

артикулирането на философията на визуалните изследвания и фундирането на 

визуалността като област на хуманитарното изследване.» До голяма степен 

така описаната задача описва адекватно залога на дисертацията като цяло. Нора 

Голешевска уверено осъществява първата част на поставената задача 

(постижение, напълно достатъчно за висока оценка на дисертационния труд), но 

би могла да продължи изследователската си работа в посоката, очертана от  

втората част на задачата («Подобен замисъл цели да реконструира самата 

философия на рефлексиите относно визуалната култура»). В това отношение 

изследването на тенденциите, довели до «визуалния обрат» в едно по-широко 

хуманитарно поле, би било особено важно. За отбелязване е например, че 

основна линия на дебата около визуалното, очертала се в полето на 

феноменологическата философия и близки до нея тенденции на съвременната 
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история на изкуството отсъстват в дисертацията. Ако изключим няколко 

споменавания на Морис Мерло-Понти, влиянието на феноменологическата 

традиция, разбирана в най-широк смисъл, не попада във фокуса на вниманието 

на дисертацията, независимо от безспорното влияние на дебатите на първо 

място във френската философия, културна антропология и социология от 

последните десетилетия около репрезентацията, формата и образа (Батай, 

Бланшо, Лакан, Левинас, Мерло-Понти, Дерида, Дельоз, Лиотар, Лаку-Лабарт, 

Нанси, Диди-Юберман, Жозе-Мари Мондзен, Бруно Латур и пр.) не само върху 

тезите на някои от протагонистите на „визуалния обрат” като Мичъл, Джей, 

Алперс или върху визуалната антропология на Белтинг, но и върху паралелния 

обрат в областта на историята на изкуството у автори като Розалинд Краус, Ив-

Ален Боа и Хал Фостър (единствено последният от които е цитиран в 

дисертацията). Този избор предопределя и отказа от систематичното 

разглеждане на същностни въпроси за „визуалния обрат” като въпроса за 

материалността на образа, респективно, на визуалните медии, за отношението 

оптично – хаптично, централно за феноменологията след Хусерл, за 

напрежението органично – неорганично, за репрезентациите на тялото, въпреки 

че те са в центъра на значими тенденции на съвременната филсофия и теория на 

изкуството, и се отнасят директно към основанията на „визуалния обрат”.  

 

Критични бележки 

 

Изискването за обективност не ми позволява да спестя да отбележа 

нередките в дисертационния труд езикови грешки, които причиняват смущение 

и объркване, и през които преминавам с надеждата, че са резултат от 

разбираема и все пак трудно допустима в случая липса на концентрация. Ще се 

огранича само до два красноречиви примера:  «Хумболдския» вместо 

Хумболтовия университет (с. 27) ;  «Строс» вместо Леви-Строс (с. 233).  

Изобилстват изречения и цели параграфи с неясна граматическа или 

логическа структура. Примери от първите страници на Увода, респективно 

Автореферата на дисертацията:  

«Аргументите за актуалността на дисертационната проблематика 

произтичат [вместо «налагат» в Увода] от фактологичното уточнение [Ако 

актуалността на дисертационната проблематика действително произтича от 
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фактологично уточнение, това не говори никак добре за значимостта на 

въпросната актуалност !], че десетилетие и половина след първата конференция, 

посветена на визуалността (Vision and Visuality), проведената през 1988г. в Ню 

Йорк от Dia Art Foundation се наблюдава истинска експлозия от симпозиуми…” 

 “Описаната динамика в развитието на визуалните изследвания (в това 

число и на изследванията по визуална реторика) индикира на първо място 

неустановеността на полето. Подобно твърдение е подкрепимо чрез факта, че в 

броени месеци преди изтичането на тригодишния срок на докторантурата, 

самият Хорст Бредекамп – водещ изследовател в рамките на Bildwissenshaften и 

е един от протагонистите в първата глава на дисертацията, дисертацията, 

публикува монография, чието заглавие Теория на изобразителните актове 

(Theorie des Bildakts) индикира пряка рефериренция към теорията на речевите 

актове на Остин и Сърл.” 

В дисертацията са налични и многократни повторения – напр. началото 

на Втора глава повтаря въведената в началото на Първа глава история на visual 

turn, обяснява наново какво представляват визуалните изследвания, и пр.  

Безспорно най-суровата и по тази причина проблематична и нуждаеща се 

от доработване част на дисертацията е нейният Увод. Неговото прецизиране е 

особено необходимо, защото първоначалното поставяне на пробема, 

контекстуализирането и вписването му в епистемологично поле, остава мъгляво 

и поставя ред сериозни методологически въпроси. За отбелязване е, че началото 

на Първа глава извършва значим напредък в тази насока.  

 

Държа да уточня, че направените съществени критични бележки засягат 

не толкова съдържанието и научните качества, колкото стилистичната форма на 

изследването. Вероятно отбелязаните проблеми са резултат от ускоряването на 

темпото в заключителния етап на работата, а не на дефицит на знания и 

качества. Независимо от причините, необходимо е тези недостатъци и пропуски 

да бъдат отстранени, за да се достигне до логичния завършек на положените от 

докторантката усилия – а именно, до публикация на дисертационния труд: след 

направените подобрения тя би била от несъмнена полза за българската 

хуманитаристика.  
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 Ще поставя на Нора Голешевска въпрос, който засяга не само езика на 

работата, но й направените концептуални разграничения: каква е окончателната 

Ви позиция относно различието между термините Pictorial Turn, Iconic Turn и 

Visual turn? Всички те ли трябва да бъдат превеждани като „визуален обрат”? 

Синоними или квази-синоними са те? 

 

Ще завърша, извеждайки – в противовес на отбелязаните стилистични 

проблеми – няколко значими качества на дисертационния труд: 

 

1. Ясно обособен обект на изследване, свързан с ред актуални 

епистемологически проблеми.  

2. Обширни познания в полето на визуалните изследвания и в 

частност на визуалната реторика; 

3. Значим потенциал за схващане на централните положения и 

ясно изложение на съвременни хуманитарни теории; 

4. Способност за улавяне на динамиката на хуманирарното поле,  

критическа интуиция; 

5. Съпричастност към обекта на изследване.  

 

На тази основа давам израз на убедеността си, че предложеният на 

вниманието ни дисертационен труд „Визуална реторика и визуални медии в 

края на ХХ и началото на ХХI век. Херменевтични и семиотични подходи в 

изследванията на визуалната реторика” на Нора Голешевска удовлетворява 

изискванията за присъждане на образователна и научна степен „Доктор” и 

подкрепям присъждането на въпросната степен на Нора Голешевска. 

 

 

 

 София, 4 май 2012 г.    Доц. д-р Боян Манчев 

 


