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Предложеният дисертационен труд на Нора Голешевска на тема „Визуална реторика и 

визуални медии през ХХ и ХХI век. Херменевтични и семиотични подходи в 

изследванията на визуалната реторика” се състои от седем глави и е с обем от  283 

страници,  библиографията му съдържа 225 заглавия, от които 91 на кирилица и 134 на 

латиница. Според изискванията на закона е приложена е справка за приносите и 

публикациите, както и автореферат. 

Първото, което следва да се отбележи за него е смелостта на един млад учен да 

се захване с най-съвременни и актуални процеси, за които мнозина все още не знаят 

какво да мислят, а обикновено и не разполагат с академично утвърден 

инструментариум за анализ. Визуалните изследвания още нямат свое ясно 

дисциплинарно поле с безспорни теми и методология, както казва и самата 

дисертантка, те все още са своебразен кръстопът,  „разговор на дисциплини”.  Работата 

си поставя трудна задача: да реконструира и систематизира това неустановено поле, да 

постигне максимално пълен обзор на автори, трудове, теми, тенденции и дебати в него. 

Задачата допълнително се усложнява, защото не става дума само за нови научни 

явления – а за цялостна промяна с нови културни, политически и медийни тенденции - 

за  доминиращите днешния свят образни потоци.  Т.нар. „визуален обрат” се случва 

преди всичко извън науката и тъкмо тези нови световни процеси, според Голешевска, 

осигуряват легитимност на новите изследвания на образа. Затова и рецензията е добре 

да тръгне от него.   

В какво според Голешевска се състои визуалния обрат? Той обхваща според нея 

цял сноп от характеристики на една нова -  глобална и анти-елитистка -  култура.   

• В съгласие с една известна теза, разработвана от Бенямин до Ватимо, Нора 

Голешевска твърди, че настоящият всекидневен жизнен свят, както в своите 



приватни, така и в своите публични измерения, е силно естетизиран и 

визуализиран – чрез дизайна, архитектурата, фотографията, телевизията, модата, 

PR-а, новите медии, чрез новата дигитална възпроизводимост на образи от 

всички, чрез достъпния за всички графичен дизайн и променената роля на 

рекламата. 

 

• Това води до разпадане на ясните и охранявани от елитарната култура граници 

между традиционните визуални изкуства и всекидневието. Образното 

производство вече далеч надскача областта на изкуството в тесния смисъл, което 

пък от своя страна вкарва в криза предишните линеарни наративите на 

историята на изкуството. 

 

• Доминирането на визуалната комуникация, според Голешевска /тук тя следва 

западни теоретици като Крес и Сатори/ експанзира и  предизвиква серииозни 

трансформации  в други, привидно далечни социални области -  например в 

системата на знанието (според Лиотар, Крес и др) или в политическата 

структура и култура на съвременните общества (Сатори). 

 

• Влиянието на визуалното е не само по социалната хоризонтала, но и в 

дълбочина. То оказва въздействие в върху базови социални феномени: влияе  

върху формите на репрезентация,  колективните форми на въображение,  

формирането на визуални идентичности. На концептуално и идеологическо 

равнище сме свидетели как се променят и предоговарят и отношенията между 

традиционно иконоборство и иконопочитание – и въпреки това в момента между 

приятелите и враговете на образите има сериозно и неразрешено концептуално и 

политическо напрежение.  

 

• Най-важното е, че потоците от образи формират една цялостна нова среда – 

според Голешевска вече живеем във визуално опосреден /или колонизиран/ свят, 

който е немислим без образите и тяхната глобална циркулация.     

 

Така описан от Голешевска, визуалният обрат в съвременната култура трудно може да 

бъде оспорен – макар че вероятно са необходими исторически сравнения и 



установяване на специфични разлики /все пак визуалните кодове и репрезентации са 

били незаменими в много други, ако не във всички исторически епохи: каква е тогава 

спецификата на днешната визуализация? Върху систематични сравнения вероятно 

трябва да се работи още, и то в исторически детайли. Така или иначе, днес визуалният 

обрат в културата и всекидневието трудно може да се отрече.  

 Голешевска описва промените, настъпили в социалните и хуманитарни науки, 

като своеобразен епистомологически ефект на въпросния извъннаучен визуален обрат. 

Последният едновременно предопределя новите явления в науката и ги легитимира, от 

своя страна те са част от него.  

Това е оргинална теза, която заслужава проверка. Ако под «обрат», разбираме 

новонасочване на интересите, темите на изследванията и методологическия поглед,  

тезата на Голешевска е отново трудно може да бъде оспорена – особено след подробния 

и изчерпатален преглед, с който тя посочва колко много международни публикации, 

конференции, работни групи, конгреси и пр. по визуални изследвания са се появили в 

последните 15 години /тук ерудицията на дисертантката е впечатляваща, тя не пропуска 

и приносите на български учени в този процес на натрупване на критическа маса от 

изследвания, позиции, рефлексии/.  

Ако под научен обрат обаче, разбираме нещо повече – не само бум на нови 

интереси и научни моди, продиктуван от променения свят, но и методологически 

иновации, създаване на нови и експанзиращи в други полета евристични модели, 

нещата са малко по-спорни. Може ли от тази гледна точка «визуалният обрат» да се 

сравнява с «лингвистиния обрат» от 50-те години на XX век? Тогава лингвистиката, 

антропологията и философската прагматика /доминирани от фундаментални учени като 

Клод-Леви Строс, Роман Якобсон, Джон Остин или Лудвиг Витгенщайн/ създават 

модели на структура и теория на действията чрез символи, които имат амбицията да 

бъдат „преносими” в други области на знанието и по този начин лингвистичният 

структурализъм, общата семиотика и философската прагматика се оказват 

революционни – те преобразуват всички социални и хуманитарни науки.  През 60-те, 

70-те и 80-те години следва вълна от структуралистки или прагматически нови 

програми за различни конкретни науки – за литературознанието, изкуствознанието, 

историята, социологията и пр.; от тях следва възникването на аналитичната философия 

и новата антропология; от тези обрати след сложно развитие и вътрешна критика са 

раждат пост-струтурализмът на Дерида или рефлексиваната критическа социология и 

антропология на Бурдийо. Затова и лингвистичният обрат вероятно е сравним 



единствено с друг подобен, случил се паралелно и в сложни взаимовръзки с него - с 

кибернетично-информационния обрат, чийто последствия, водят до развитие на 

компютърната наука, информатиката, телекомуникациите и когнитивната наука. И 

двата цитирани обрата са несравнимо по-влиятелни и важни за науката на XX век, от 

последвали моди, наречени със сходно име:  културалисткият, антрологическият и пр. 

обрати.  

Може ли настоящият „визуален обрат” да се сравнява с тези образци по силата 

на своята методологическа иновация?  Тук не става дума за това, че засега учени като 

Мичел, Бредекамп, Белтинг, Бьом и другите визуалистки светила са все още твърде 

далеч от авторитета и влиянието на Витгенщайн, Якобсон, Клод Леви Строс, Фуко или 

Дерида, а дори и от тези на Барт, Остин и Еко. Става дума по-скоро за това, че 

визуалните анализи възникват без особено силни нови идеи,  по-скоро  в „защитен”, 

репликиращ режим -  те предпочитат да  воюват със стари врагове -  с логоцентризма и 

„лингвистичния империализъм”. Засега те не са успели да превърнат анализа на образа 

в универсален структурен модел, способен да служи като insight и в други, далечни на 

визуалното, области /какъвто беше случая с многослойната йерархична лингвистична 

структура, с кибернетичната теория на системите, с теорията на речевите актове, дори с 

евристични метафори като витгенщайнианските «семейните сходства», пост-

структуралистките «десиминация», и “differánce” или с прочутата „ризома” на Дельоз и 

Гатари.  

В този смисъл аз бих се въздържал засега да определям новата посока на 

визуалните изследвания като цялостен и влиятелен „визуален обрат”. Нови тенденции 

очевидно има и Голешевска ги е схванала и описала отлично. Дали тези тенденции са 

нещо повече от закономерна научна мода, последвала визуализацията на света, ще 

видим – тя би трябвало да произведе своите фундаментални, колонизиращи и други 

области идеи, за да стане такава. В допълнение на казаното - ако се окаже, че има 

„визуален научен обрат”, то той трябва да определи своите отношения спрямо други 

научни и културни „обрати”, които непрекъснато преживяваме през последните 20-30-

години – , с възхода на безалтернативния глобален капитализъм, с виртуалната 

комуникация, с мрежовите общества, с компютърната грамотност, с новата 

демократизация на достъпа до знание и пр. Трудно е да се допусне, че визуалната 

промяна е някак самотна, главна и определяща -  вероятно става дума за комплексна 

културна, социална и научна промяна, засягаща много социални нива и компетентности 

едновременно.  



 

*   *   * 

Една от задачите на дисертационния труд е да реконструира и систематизира 

полето на визуалните изследвания. Затова на второ място ще обърнем внимание как 

Голешевска описва това поле. Тук нейните заслуги, и то не само за слабо запознатата с 

тези нови клонове на знанието българска научна среда, са много сериозни. Тя е 

извършила огромна проучвателна работа върху научни трудове на три езика, 

публикации в списания, програми на научни конференции, конгреси и колоквиуми. 

Голешевска описва четири приносни национални традиции /немска, англосаксонска, 

северно-американска и френско-белгийска – има и няколко важни италиански 

примера/. Тя се спира на групата англо-саксонските учени в областта на Visual Studies 

(Мичъл, Мирзоф, Елкинс, Стафорд, Диковитска, Крес), немскоезичните учени от 

Bildwissenschaften (Бьом, Бредекамп, Белтинг) и франкофонските семиотици и реторици 

(Барт, Дюран, Флош, Клинкенберг, Група µ). Разгледани са, макар и само в увода и  

българските автори – Хр. Кафтанджиев, Ангел Ангелов, Ирина Генова, Яра Бубнова, 

Ивайло Дичев, Александър Кьосев и пр. /може би тук трябва да се посочи, че отсъстват 

имената на Боян Манчев, както и на най-младите – Дарин Тенев и  Красимир Терзиев/    

Голешевска компетентно и  ясно описва и анализира основните автори и трудове, 

темите, научните амбиции и методи, реконструира важни спорове в нововъзникващото 

поле. Тя твърди, че като цяло в последните 10 години възниква  „анти-

еволюционистка, анти-логоцентрична, анти-елитаристка, антропологическа по вида 

си критическа теория на визуалността»  и нейната основна задача е изследването на 

потоците от образи и тяхното въздействие върху неспециализирания зрител. 

Дисертантката изрично подчертава, че не става дума за кохерентна и цялостна теория, а 

за кръстопътно поле, място на комуникация и разговор между дисциплини, в което 

участват експерти в областта на философията, реториката, визуалната социология и 

антропология, неформалната логика и естетиката, медийните науки, кинознанието и пр.   

За подобно новосъздаващо се, вирулентно, подвижно  и изключително 

комплексно научно поле, цялостната картина, обрисувана от Голешевска,  е удивително 

ясна. Тя може да помогне на всеки новопрохождащ учен в него, да му даде добра 

ориентация. При това систематизацията и историческата и национална 

контекстуализация /тук културологичното образование на Голешевска си е казало 

думата/ не се пречат, а вървят „ръка за ръка”.  При всички уговорки, дисертантката 

определя основния обект на интерес в това поле по следния начин „фокусирайки се 



върху визуалната култура като динамично единство на практики и навици на 

гледане, експлоатирани визуални медии, споделени визуални образи и модели на 

репрезентация, визуалните изследвания се конструират като своего рода 

“ изследване на нестабилностите” .6 

Понякога не става напълно ясно, дали онова, което прави Нора Голешевска е 

реконструкция на едно добре артикулирано поле в собствената му систематика и 

деления, споделяна от всички в него, поле, в което основните автори и идеи са в 

непрекъсната и съзнателна комуникация един с друг.  Или пък става дума за 

нормализиращо конструиране отвън, от страна на самия изследовател, който внася  ред 

и прегледност в хаотични и национално фрагментаризирани пространства, в които няма 

общи категории и научен дневен ред, в които отделните автори, често не знаят един за 

друг и съответно – не диалогизират истински един с друг. Вероятно обаче рискът от 

подобна двусмисленост е нещо, който дебне всяка сериозна реконструкция на 

«нестабилностите».  

По-сериозен е обаче друг риск: че констурирането на нормализираща 

подреденост в полето излъчва посланието «нека да цъфтят хиляди цветя»  - т.е.  

еднакво и неутрално привилегирова всички тенденции в него. А чрез това потиска 

страстите, разривите и политическите залози: представя като равноправни позиции, 

всъщност въвлечени в яростни конфликти и несъвместимостти. Това е така, особено що 

се отнася до неразрешения спор между съвременните «иконоборци» /които виждат в 

прииждащите потоци от образи сериозна политическа и културна опасност/ и 

«иконопочитателите», които смятат, че прииждането на образите е просто поредната 

нормална флуктуация в исторически променящия се свят, че в момента това е 

позитивно демократично явление /бум на «анти-елитарна» популярна култура/  най-

нормално и общоприето налагане на всевъзможни визуални масови практики, 

бременни с най-разнообразни възможности.   

В това отношение включването в работата на един особен теоретик, италианецът 

Дж. Сатори, е важна корекция на споменатия риск «нормализация чрез 

систематизация». Сатори е единственият от цитираните иконоборци, чийто сериозни 

аргументи срещу образа – че доминиращата медийна образност подрива гражданската 

и демократична култура -  няма как да не бъдат чути: те изискват отговор. Така че, 

макар Сатори донякъде да изпада от цялостната карта на реконструкцията, която прави 

Голешевска, включването му играе важна положителна роля за нейната достоверност.     

 



*  *  * 

Ако реконструкцията на «полето» на визуалните изследвания е неизбежната 

контекстуална рамка на изследването, то негов фокус са главите посветени на 

«визуалната реторика». Голешеска определя визуалната реторика като частна 

дисциплина, която обаче е един от съществените участници в интердисцплинарния 

диалог, създаващи «визуалните изследвания». Според нея задачите на реториката в тази 

област  се концентрират върху заложените в образа комуникативни стратегии - как, към 

кого, с каква цел, чрез каква визуална медия и в каква комуникативна ситуация са 

адресирани визуалните образи.  

Дисертантката твърди, че от една страна към визуален материал може да се приложат 

вековни реторически инструменти, иманентни реторически стратегии: да селектират 

образи  [inventio], да се реорганизират [disposito], модифицират [elocutio] и 

представят [actio] информация, като така формират мнения, нагласи, конкретни 

социални хабитуси и конструират колективна памет [memoria] е настояване, 

обединяващо различните парадигми на визуалната реторика.  От друга страна 

прилагането на старите инструменти към нов материал, според нея обратно разширяват 

границите на самата реторика – а това е част от нейните развойни тенденции в 

последните 30-40 години. Освен това визуалната реторика, както казва дисертантката, 

отчита контекстуалността (историчността), композираността и комуникативната 

природа на визуалните артефакти. Перспективата на визуалната реторика позволява 

визуалната култура  да бъде наблюдавана през агентите на дискурсивни практики, 

които формират убежденията и въздействат върху нагласите на зрителите като създават 

визуални значения, конструират визуални метафори, разказват визуални наративи, 

формулират визуални аргументи, изказвайки тези и провокирайки заключения. 

Основните глави на работата се насочват към англо-саксонската теория на 

визуалната аргументация и френско-езичната визуална тропология.  

Изключителен интерес събужда отлично реконструираната от Нора Голешевска 

теза на англоезични учени за ентимемата като същностна характеристика на 

убеждаващите визуални изказвания – и за това при какви условия и контекст 

визуалните аргументи са разпознаваеми, разбираеми и валидни,  В хода на 

реконструкцията Голешевска  дефинира визуалната аргументация като «процес, 

представляващ форма на визуално убеждаване, който предполага анализ на 

контекстуално скритите, културно базирани предпоставки, споделената визуална 

грамотност и визуалните общи места». Предполага се, че рецепиентът към когото е 



насочено убеждаващото въздействие, е достатъчно компетентен да резчете визуаните 

ентимеми, използвайки контекстуално достъпни средства..  

Трябва да посочим че повечето от авторите, представени от Нора са борци 

против вербалния империализъм – т.е. те са се обърнали към анализ на визуалността, за 

да оспорят властващото от времето на Ролан Барт убеждение, че словесният език е 

основен и определящ за другите културен код.  От друга страна, повечето от тях 

приемат определена позиция, която днес става все по-влиятелна -  че комуникацията е 

по принцип мулти-канална, че  няма чиста визуална комуникация, без тя да е 

едновременно словесна, кинетична, контекстуално базирана на общи места и 

очевидности. За редица от тях обаче в изследователската им практика, това често 

остава декларация, зад която рядко стоят задълбочени анализи.  

Дисертантката е хвърлила много усилия във внимателното и добросъвестно 

реконструиране на франкофонските структуралистки и семиотически традиция в 

областта на реториката, нео-реториката и визуалната реторика /линията, която води от 

Барт и  Греймас до групата µ  и пр. /.  Тук най-интересна е главата, посветена на труда 

по визуална реторика на групата µ,. Голешевска е  проследила корените на тази 

„визуална тропология”  назад до франкофонската семиотика и общата реторика, 

материализирана в теориите на словесната метабола /метаплазмите, метатасиса, 

метасемемите, металогизмите и пр./ и реконструира новите им възгледи за 

таксономията на визуалните „отклонения от нормите” и разликата между иконичния и 

пластичния знак /последната остава мялко сложна и неясна/  Тук може би трябва да се 

отбележи, че понякога дисертантката е твърде доверчива и добронамерена към чуждите 

възгледи  

Както се вижда, работата на Нора Голешевска е отлична – такава реконструкция 

на научни възгледи за ролята на визуалното в културен контекст преди нея в България, 

а и по света, не е правена. Читателят е погълнат от добросъвестното и подробно 

представяне и изкушен да се включи в разговора за нестабилностите, да каже своето 

мнение по възлови въпроси, да приведе аргументи по важните спорове. Едва ли може 

да има по-добра препоръка за настоящия дисертационен труд от това негово качество.  

 

Що се отнася до произтичащите от жанра на академичната рецензия критики и 

препоръки, някои от тях вече бяха направени по-горе, други ще добавя и подчертя още 

веднъж във финала.  



• Вероятно е добре по-категорично да се разграничат водещи понятия и категории на 

реконструкцията  -  визуална култура, визуални медии, визуални изследвания, 

визуална реторика, визуална политика. Голешевска е извършила тази работа само 

частично, съветвам я да продължи, защото понякога в текста на дисертацията 

основни понятия започват да се употребяват объркващо като синоними.   

• Както отчасти стана дума по-горе, смятам тезата за настъпилото «понятийно 

хомогенизиране и очертаване на категориалния апарат на изследванията по 

визуалната реторика» за малко преувеличена: все още сме далеч от еднозначно и 

общоприето понятийно хомогенизиране. Но няма съмнение, че самият труд на 

Голешевска е сериозна стъпка в това отношение.  

• Добре е реконструиращата систематизация да не се превръща в «нормализация» на 

полето и да го лишава от конфликтните силови линии и политически залози, които 

го разделят и правят успокояването му до «нормална наука» /в смисъла на Кун/ 

поне засега невъзможно. Потоците от образи, които заливат и колонизират 

всекидневните ни светове,  не могат да не оставят неутрални, те изискват 

комбинация от експертни и граждански и политически позиции.    

• Във връзка с горното смятам, че въпреки реконструктивната си задача, поради 

незавършения и изпълнен с конфликти, характер на полето, дисертантката би могла 

да формулира и собствени критически становища по определени възлови въпроси 

на конституиращите се визуални изследвания – например напълно взаимно-

преводими ли са словесните и визуални кодове, достатъчен ли е ентимематичния 

характер на визуалните изказвания, за да гарантира тяхната автономност и пр.  

 

• Съществува и едно двусмислие в дефинирането на «визуалната реторика». На 

няколко места в дисертацията, включително в автореферата, тя е определена като 

наука, която «се фокусира върху заложените в образа комуникативни стратегии. 

как, към кого, с каква цел, чрез каква визуална медия и в каква комуникативна 

ситуация са адресирани визуалните образи». В автореферата се появява обаче и още 

едно о определение  - че визуалната реторика се насочва към анализ на визуалните 

механизми за конструиране на социалните действителности. Възниква закономерният 

въпрос: в какво отношение се намират комуникативното и конструктивисткото 

тълкуване на визуалната реторика? Те не са така лесно съвместими, както може би 

изглежда: второто не се интересува толкова от това кой, как, към кого, с каква цел 

комуникира, а разглежда образните потоци като цялостно конструирана социална 



среда, визиуално колонизиран жизнен свят - без оглед на една или друга комуникативна 

интенция, без оглед на убеждаващи актове,  преднамереност, Така че въпросът е:  

съществува ли мост между «визуалната реторика като изследване на убеждаващата 

комуникация» и «визуалната реторика като изследване на конструираните визуално 

социални светове»?  

• Лично аз съжалих, че дисертационният труд отделя малко време и място на 

понятието «визуална грамотност», което със сигурност се подрежда до други 

проблематични понятия на съвременните образователни изследвания – елементарна 

грамотност, грамотността да се учи да се решават проблеми /пропагандирана от 

PISA/, електронната и дигитална грамотност и пр. Но това би отдалечило 

изследването на Голешевско от неговия център – визуалната реторика.   

• За съжаление трябва да отправя критики и към недообработената в правописно и 

стилистично отношение форма на текста на предложената дисертация 

 

   В заключение искам да кажа, че, независимо от горните въпроси и бележки,  

пред нас е изключително ерудиран и обзорен, интелигентен труд. Той е първият в 

България, който отваря систематиката на едно цяло ново научно поле, /дори когато 

може би малко преувеличава неговата систематичност/. Преработен и издаден като 

книга, той ще стане настолен ориентир на много млади учени, убеден съм в това. Ето 

защо, без каквито и да било колебания, ще гласувам за този труд и ще препоръчам на 

колегите си също да го подкрепят и да присъдят на Нора Голешевска желаната научна 

степен.  

 

 

 

 

 

       


