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Становище 

за  

дисертационния труд на Нора Атанасова Голешевска  

„Визуални медии и визуална реторика в края на 20-ти и началото на 21-ви  век 

(херменевтични  и семиотични стратегии в изследването на визуалната реторика)” 

от проф. Ангел Валентинов Ангелов, д. на изк. 

 

Дисертацията съдържа увод, три глави, разделени на части, заключение, 

библиография, показалец на изображенията, резюме на резултатите и декларация за 

оригиналност с общ обем от 307 с. 

Основната задача, която дисертантката си поставя е: да представи „визуалния 

обрат”, настъпил в социалните и в хуманитарните науки през последните тридесет 

години като епистемология и институционализиране. С тази амбициозна задача 

дисертантката се е справила напълно – тя представя впечатляващо разнообразие от 

автори, школи, изследователски подходи. Разнообразието им само по себе си 

потвърждава основен извод в дисертацията – за неустановеността, или както 

Голешевска пише – за интердисциплинарността на полето на визуалните 

изследвания и на визуалната култура.  

На визуалния обрат в хуманитаристиката в двата му основни варианта – немско-

швейцарския и американския е посветена първата глава. (с. 21-101) Изследвайки как 

и кога се появява този обрат, Голешевска описва прецизно както разликата в 

подходите, така и в социалната функция на специалистите по изобразително 

изкуство и по визуални изследвания.  

Анализът на „визуалния обрат” служи на дисертантката като „фолио”, спрямо 

което да открои изследванията по визуална реторика в следващите две глави, които 

съставляват и по-голямата част от труда. Тук изследователският фокус са „визуално 

реторическите изследвания именно защото те преднамерено тълкуват образа откъм 

заложените в него комуникативни стратегии, акцентирайки върху това как, към 

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

адресирани визуалните образи.” (с. 10) Така фокусираната задача позволява на 

Голешевска да включи като елементи на своя подход както общностите 
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(„публиките) към които са насочени визуалните послания”, така и културно-

историческите ситуации на възприемането им. 

Целта й е да обоснове своя методика за анализ на визуални изображения и да 

разшири категориално-понятийния апарат на реториката сред визуалните 

изследвания. За да постигне поставената цел, Голешевска анализира възникването, 

развоя и актуалното състояние на два различни дебата - за „визуалния аргумент” и 

за визуалните тропи. Анализът, както и в първа глава, представя впечатляващата 

осведоменост на докторантката и способността й да формулира основните 

положения на различни концепции. Голешевска отделя много внимание на въпроса 

как исторически теорията на визуалната реторика преминава и се разгръща в полето 

на визуалните изследвания. Тя убедително показва как се формира 

изследователското поле на визуалната реторика именно като част от визуалната 

комуникация и култура. Изводът, до който достига е, че изследванията по визуална 

реторика днес са основни участници в динамичното поле на визуалните 

изследвания. 

Задачата, която си поставя във втора и трета глави - да установи приноса на 

визуалната реторика в социалните и хуманитарни науки, които изследват визуалния 

образ - е изпълнена изцяло. Голешевска анализира чрез съпоставителен подход 

концепции за реторически анализ на визуалната образност, херменевтични, 

семиотични и прагматични методики за анализ на визуалната култура. В 

съответствие с основополагащия принцип на реториката, най-много място 

дисертантката отделя на прагматиката на визуалните образи, на функцията им да са 

убеждаващи деятели. Голешевска проследява бива преформулирана реторическата 

теория, за да стане част от интердисциплинарното поле на съвременните визуални 

изследвания.  

В последната глава, отново върху много голям материал (френски и белгийски 

концепции) авторката обосновава връзката на визуалната семиотика и общата 

реторика на образа и приносите на тези концепции за анализа на визуалната 

комуникация. Дисертантката проследява как реториката се преобразува - от 

лингвистично обосноваване на понятията и на цялата концепция към ново 

изследователско битие, основаващо се на визуалността. Заключението й е, че 

визуалната комуникация не притежава по необходимост референциална структура и 
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че визуалният знак не е иконичен. С пълно основание Голешевска посвещава 

последната част тази глава на изследователския преход от езикова към визуална 

метафора, защото метафората не е троп, равностоен на останалите, а е троп над 

тропите. Като основен материал тук й служат примери от визуалното изкуство и 

най-вече от рекламата. И тук, както и в предишните глави анализът е подчинен на 

въпроса за комуникацията.  

Съпоставителният анализ на различни концепции я довежда до значими изводи за 

общите преобразувания, които са извършени и се извършват в реториката по 

отношение на рефлексията върху визуалността от 1970-те насам. Днес, смята 

Голешевска, реторическата рефлексия за визуалното формира изследователско 

поле, чиято характеристика е диалогът между различни подходи. 

Изследователският обект не принадлежи на нито една от съществуващите научни 

области. Но ако това е така, изисква се създаване на трансдисциплинарни и/или на 

ситуативни подходи, а не на интердисциплинарни, които по-скоро смесват вече 

съществуващи научни области и практики. Независимо, че използва термина 

интердисциплинарен, изследването на Голешевска показва, че подходите във 

визуалните изследвания създават нови обекти и предлагат нови знания, както стана 

дума по-горе), но тези знания не са между, а отвъд или встрани от съществуващите. 

Пример за това дава самата Голешевска като претълкува немското направление в 

изследването на визуалността - die Bildwissenschaften - като алтернативен 

реторически проект.  

Искам да подчертая евристичността на идеята й да изследва как подходите във 

визуалните изследвания създават нови изследователски обекти, как се 

разграничават от установени дисциплини (лингвистика, история на изкуството) или 

как ги преформулират (както е при социалната семиотика на Г. Крес, политологията 

на Дж. Сартори, визуалната метафора, франкофонската реторика). Също така 

анализът й на съотношението между визуални медии и визуална реторика 

убедително представя разнообразни изследователски рефлексии върху връзката 

медии и реторика.  

Анализирайки актуални реторически концепции, дисертантката показва как 

разработеният от векове понятиен инструментариум на реториката може с успех да 

се приложи при изследване на визуалното днес. Смяната на изследователската 
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област преобразува и самата реторическа рефлексия. Изводът, до който достига е, 

че в съвременната реторика също е налице визуален обрат. Дисертацията 

убедително изследва и разполага реторическата рефлексия в полето на визуалните 

изследвания.  

 

Сред целите на дисертационния труд е „да реализира концептуална 

хомогенизация на хетерогенно изследователско поле” (с. 15) Авторката има пред 

вид своето съпоставително разглеждане на спорещи подходи по отношение на 

визуалния образ и рефлексията върху него. Вярно е, че дисертантката анализира 

обширна литература, размах и широта на изследването са нейни несъмнени 

качества, но вярно е също така, че тя предпочита да не избира, да представи всички 

позиции като еднакво значими, без да заяви предпочитание към някоя от тях или 

пък към своя, различна от останалите позиция. Наистина всички подходи, които 

Голешевска представя, са аналитични и критически, а не апологетични, но те все 

пак са различни, вкл. като социални следствия, и между тях може да се избере и 

съответно да се заеме позиция.  

В част втора от втора глава Голешевска предлага конкретни анализи на 

изображения и на техните по-късни усвоявания като примери за ефикасността на 

концепциите за аргумента или за тропите. (с. 134-169) Искам да изтъкна анализът на 

„Смъртта на Марат” от френския художник Жак-Луи Давид и на преработката на 

образа от бразилския художник Вик Муниш. (154-159) Същевременно някои 

детайли показват, че Голешевска се доверява напълно (в случая американски) 

авторите, които тълкува и това я е подтикнало към следните необичайни 

изказвания: „… начинът, по който Давид третира голото тяло на Марат, наподобява 

иконографията на ренесансовите разпятия на Караваджо, Понтормо, Фиорентино 

или ван дер Вайден …” (с. 157). Споменатите художници са разделени от сто и 

седемдесет, сто и осемдесет години и дали имат една иконография? Ако се налага 

да търсим сравнение с християнската иконография, по-уместно ще е да бъде с 

полагане в гроба. Определянето на Караваджо като ренесансов художник е 

направено малко безгрижно, а що се отнася до разпятията, той има, доколкото зная, 

едно разпятие - на ап. Петър (Рим, Санта Мария дел Пополо,1600/01). Още по-

необичайно е преместването на стенописа „Тайната вечеря” с автор Леонардо да 
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Винчи от Милано в Рим, от магерницата на „Санта Мария деле Грацие” (семеен 

монастир на семейство Сфорца) в папската „Сикстинска капела”, посочените 

години са обаче точни. Тази критика се отнася до положения, които не засягат 

основните задачи и изводи на дисертацията. 

В увода Голешевска изброява българските изследвания върху визуалността. Те не 

са предмет на нейното изследване, но за пълнота на представянето смятам, че 

трябва да се добави българският принос на Боян Манчев към философията на 

визуалния образ. Книгата е посочена само библиографията. 

Авторефератът предава вярно съдържанието на дисертацията. 

Приносите, посочени от дисертантката отговарят на същността на дисертацията. 

Дисертантката има в повече от изискваните публикации по темата на 

дисертацията. 

 

 

Заключение 

Дисертантката представя впечатляващо със своята осведоменост изследване. Тя е 

успяла да усвои и резюмира основните положения на концепции от различни 

области. Успяла е да обоснове въз основа на огромен концептуален материал 

връзката между визуална култура, грамотност и комуникация. Оценявам високо 

способността на Голешевска да се ориентира в историята на изследователски 

дисциплини и области, които преобразувани съставят днес полето на визуалните 

изследвания. Дисертацията свидетелства за несъмнения научен талант на Нора 

Голешевска. 

Вземайки пред вид високите научни качества на представения дисертационен 

труд, гласувам с убеденост да бъде присъдена на Нора А. Голешевска 

образователната и научна степен доктор по направление 2.3 Философия, научна 

специалност, шифър 05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и 

икономиката  (Реторика и медии). 

 

11. V. 12                            

София  


