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Аргументацията е основен проблем в реториката от древ-

ността до нашето време. Всяка епоха и автор привнасят нови 

аспекти в изясняването на проблема. Това зависи от реторичес-

ката компетентност и предпочитанията на автора и граничната 

област, с която се занимава – философия, логика, семиотика, 

психология, етика, лингвистика. Нора Голешевска предлага на 

нашето внимание докторски труд на тема „Визуални медии и 

визуална реторика в края на ХХ и началото на ХХІ век (херме-

невтични и семиотични стратегии в изследването на визуалната 

реторика)”. Съдържанието е структурирано като увод, три глави, 

заключение, библиография и резюме на резултатите от изслед-

ването, в обем от 303 страници. 

Младата изследователка е определила актуалността на из-

следването ясно и категорично: критическо осмисляне на масо-

вите визуални медии и визуалната реторика. Обектът на дисер-

тацията е появилата се в края на ХХ-то столетие теория на ви-

зуалната реторика, формулирана в контекста на съвременните 

визуални изследвания. Авторката поставя проблеми от областта 

на визуалните изследвания – един интердисциплинарен изследо-

вателски предмет. 

Предложеният за обсъждане труд представлява широкома-

щабно интеркултурно и специално реторическо изследване, 

базирано на 225 монографии, сборници, статии и множество 
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електронни публикации. Теоретичните основи на това изслед-

ване се намират в текстовете на автори от три водещи течения: 

англо-саксонски (Мичъл, Мирзоф, Елкинс, Стафорд, Диковит-

ска, Крес), немскоезични (Бьом, Бредекамп, Белтинг) и фран-

кофонски (Барт, Дюран, Флош, Клинкенберг, Група µ). В разра-

ботването на изследването са използвани критически анализи, 

публикации във водещи периодични списания, дискусии и 

конференции, засягащи проблеми на визуалната реторика. В 

хода на изложението се проследяват протичащите в последните 

десетилетия дискусии за визуалните изследвания, които пред-

ставят основните научни концепции на повече от двадесет авто-

ри, които очертават теорията на визуалния аргумент. Дебатът в 

науката цели постигането на такт в консенсуса между различ-

ните гледни точки във версиите за реториката. 

Н. Голешевска прилага херменевтични и семиотични под-

ходи в изследванията на визуалната реторика. С въвеждането на 

концепциите за теорията на визуалната аргументация и теорията 

на визуалната тропология се демонстрира как специфичното в 

съвременната реторика разделение между теория на аргумента-

цията и теория на фигурите се експлицира и на терена на визуал-

ната реторика (с. 11). През последните три века в западната 

хуманитаристика доминира широкото разбиране за предмета на 

реториката като теория на прозата, фигурите и стила. 

В първа глава „Легитимация на визуалните изследвания и 

тълкуванията на визуалния обрат в хуманитаристиката. Visual 

Studies и Bildwissenchaft. Иконоборци и иконопочитатели” (с. 

57–102) авторката аргументира идеята за визуалния обрат като 

нова културна парадигма в хуманитаристиката на ХХ век (с. 22). 

Идеята за визуален обрат стои в основата на реконструирането 

на философията на изследванията на визуалната култура, ви-
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зуалните медии и визуалната реторика. Дисертантката демон-

стрира отлично познаване на водещи автори, школи, дефиниции 

в проблемното представяне на визуалните изследвания. 

В първа глава Н. Голешевска поставя един глобален научен 

проблем – визуалната култура като интердисциплинарен изсле-

дователски предмет. Сравнителният обзор показва, че визуални-

те образи са част от полето на изследване на социалното кон-

струиране на визуалния опит, определено чрез концептите ви-

зуален опит и визуална култура. В разглежданата глава автор-

ката предлага понятийния инструментариум, необходим за нуж-

дите на изследването. 

Компетентният анализ на културологични увлечения и съ-

пътстващите ги научни тези дава основание на авторката да 

демонстрира как актуалната визуална трансформация предиз-

виква трансформация в системата на знанието и в политическата 

структура на съвременните общества. Защото умението да бъ-

деш социално животно зависи от визуалната грамотност като 

резултат от определена визуална култура (с. 48). 

Във втора глава „Визуални изследвания и визуална рето-

рика. Прагматизъм и социална критика в анализа на визуалната 

култура” (с. 104–197) се концептуализира реторическата схема 

за анализ на визуалната образност, чиято основна задача е да 

предложи алтернатива на естетическия и семиотичния познава-

телни модели. Специфичен аспект представлява разбирането на 

процеса на визуална аргументация от аудиторията от непрофе-

сионални зрители, които не разчитат на специализирани теоре-

тични и технически умения. Обстойният анализ на научните 

тези води до извода, че визуалните аргументи се концептуали-

зират като ентимеми, т.е. аргументи със съзнателно пропуснати 
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предпоставки, които следва да бъдат допълнени от участието на 

аудиторията. 

Докторантката извежда най-важните твърдения, които спо-

деля в своята теза: визуалната аргументация се разбира като 

процес, представляващ форма на визуално убеждаване, който 

предполага анализ на контекстуално скритите, културно бази-

рани предпоставки, споделената визуална грамотност и визуал-

ните общи места. Визуалната аргументация е ориентирана към 

значимите за публиката визуални образи. Критерий за ефек-

тивността на визуалната аргументация е резонансът в конкрет-

ната публика. 

Във втора глава Н. Голешевска изяснява релевантността на 

идеите на Дж. Сартори по отношение на проблемни области, 

същностни за визуалните изследвания. Специално място в ана-

лиза намират тезите на италианския политолог, които осмислят 

процеса на трансформиране на съвременната цивилизация от 

цивилизация на мисълта в цивилизация на образа и движещите 

се изображения (с. 83). Видеокрацията фабрикува видео-полити-

ка и видео-избори. Съпоставката между концепциите на Крес и 

Сартори илюстрира плурализма в науката относно позициите на 

мислителите-иконоборци и мислителите-иконопочитатели. 

Централната хипотеза на дисертацията, според Н. Голе-

шевска, е, че разработените в рамките на визуалната реторика 

модели на реторически анализ на визуалната образност пред-

ставляват значим принос към инструментариума и техниките за 

изследване на визуалната култура. Важна част от този инстру-

ментариум е формулирана в дебата относно визуалния аргумент 

и визуалната аргументация. В средата на 90-те години някои 

автори (Фос, Крайсли, Ръни) определят визуалната аргумен-
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тация като процес, при който зрителите конструират аргумен-

тативни твърдения от и чрез визуални образи (с. 221). 

Визуалната реторика се явява изследователска стратегия, 

която предлага собствена методика на анализ на визуалната кул-

тура. Визуалната реторика изследва начина, по който визуалните 

образи въздействат на специфичен тип аудитория, характеризи-

рана от наличието на непрофесионалния поглед на масовия зри-

тел. Начинът, по който визуалните образи конструират твърде-

ния, се обуславят от визуалния канал на комуникация. 

Н. Голешевска очертава границите на полето на изследване 

на визуалното; експлицира изследователската си програма като 

визуална реторика; реконструира нейните основни автори и 

направления, извеждайки по този начин визуално реторическата 

методология като инструментариум за анализ на визуалната 

култура. 

В трета глава „(Нова) Франкофонска визуална реторика. 

Структуралистка класификация на визуалните реторически фи-

гури” (с. 198–279) се характеризират процесите в реториката от 

втората половина на ХХ век, утвърждаваната нова парадигма на 

мислене, разгърната в концепциите на автори като Кенет Бърк, 

Ролан Барт, Пол Рикьор, Групата µ. Повечето от съвременните 

западноевропейски автори неореторици, философи, семиотици, 

лингвисти възприемат широкото разбиране за реториката като 

метареторика, която обхваща всички писмени и устни дискурси 

(Х. Перелман, Л. Олбрехт-Титека, Р. Барт, П. Рикьор, У. Еко, 

Дж. Дерида, Група µ, специалистите по речева комуникация от 

Амстердам). 

Някои от българските учени споделят това разбиране, дру-

ги се оттласкват от представата за реториката като метареторика 

и задълбочават изследванията си конкретно в реторическата 
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аргументация. Споделям съмненията на Родерик Харт (1976), че 

предефинирането на реториката по посока на включването на 

нелингвистични символи, представлява своеобразна реторическа 

дислокация и откъсване от ясната й връзка с централното теоре-

тично ядро. Разбирам реторическата аргументация като убежда-

ващ дискурсивен процес, постигнат с логически (логическо 

ядро), извънлогически и невербални средства. В ораторската ар-

гументация се използват средства извън оратора, които пред-

ставляват par exellence визуални аргументи. 

Н. Голешевска постига успешно задачата, която си поставя 

в трета глава на дисертационния труд – да представи и систе-

матизира семиотично фундираната франкофонска парадигма в 

изследването на визуалната комуникация, определяна в 

различните си трактовки като реторика на образа и/или визуална 

реторика. Фокусът на изследването в трета глава попада върху 

алтернативния европейски и по-точно франкофонски проект за 

визуална реторика. Трактатът за визуалния знак на белгийската 

Група µ се определя като един от най-важните теоретични при-

носи, приложими към анализа на стратегиите на визуалната 

аргументация, защото предоставя на консуматорите на образи 

аналитичен прочит на заобикалящия визуален свят (с. 244). 

Своите изследователски цели в първа и втора глава автор-

ката на доктората определя така: да обобщи изследванията по 

визуална реторика като още една от метаморфозите на ретори-

ката в съвременността и като такава метаморфоза са принос към 

изследователския плурализъм в съвременните социални и хума-

нитарни науки. В дискурса на визуалните изследвания визуал-

ната реторика превежда основното за съвременното съществу-

ване на неореториката разделение между реторика на аргумен-

тацията и реторика на фигурите на езика на изследванията на 
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визуалната култура, с което осъществява епистемологичния ви-

зуален обрат на терена на съвременната реторика (трета глава). 

Спазвайки традиционното изискване в рецензията да се 

отправят препоръки към автора, споделям следните внимателно 

обмислени мнения. 

Относно логическата последователност – в плана на темпо-

ралната хронология френскоезичните автори предхождат англо- 

и немскоезичните. 

Трудовете на Х. Перелман и Л. Олбрехт-Титека, Р. Барт, П. 

Рикьор представляват фундаментални научни изследвания, а те-

зите на повечето от цитираните автори са представени от статии 

и електронни публикации. 

Обобщавам научните приноси в предложената за обсъж-

дане дисертация: 

Новото поколение реторици успешно налага в българското 

философско и хуманитарно знание проблеми на реторическата 

аргументация. Н. Голешевска поставя един глобален проблем – 

визуалната култура като интердисциплинарен изследователски 

предмет. Прегледът на фундаменталните за изследването поня-

тия и концепции разкрива научно-теоретичната компетентност 

на авторката. Стилът на изложението се отличава с точност и 

яснота. 

Докторатът на Нора Голешевска представлява широко 

мащабно интеркултурно и специално реторическо изследване, 

базирано на широкото разбиране на предмета на реториката като 

теория на фигурите (прозата, стила). Докторантката прави успе-

шен опит за интердисциплинарен анализ на херменивтични и 

семиотични подходи във визуалните изследвания в полето на 

медиите и реториката. Така зададена темата на дисертацията 

надхвърля обема на т. нар. малък докторат и достига размерите 
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на голям докторат, в който авторката популяризира за българ-

ската научна общност и по-широка читателска аудитория проб-

леми на визуалната реторика. 

Похватът на диалогичност в изложението придава ориги-

налност на структурата на доктората. В хода на аргументацията 

се проследяват протичащите в последните десетилетия дебати 

относно визуалните изследвания. Това прави дисертацията ори-

гинална в идейно-съдържателно и формално-структурно отно-

шение. Дебатът като дискусия е постигнат с такт консенсус меж-

ду противоположните и различаващи се научни хипотези: север-

но американски дебат за визуалния аргумент, позициите на ико-

ноборци и иконопочитатели в осмислянето на прехода от вер-

бално доминирана към образна комуникация; подходите на 

франкофонската стара реторика на образа и новата визуална ре-

торика; двата англо-саксонски модела на визуалната метафора. 

Богатството от научни източници и подходящо подбраните 

текстове за анализ разкриват широтата на общата култура на 

докторантката. Произведенията на чуждоезичните автори се поз-

нават в оригинал. Разглежданият научен труд съдържа компе-

тентно направен преглед на достиженията на чужди (Мичъл, 

Елкинс, Крес, Фарсвил, Блеър, Бърдсел, Грорк, Фос, Кристъл, 

Бьом, Бредекамп, Белтинг, Барт, Рикьор, Сейнт-Мартин, Флош, 

Група µ) и български автори като Хр. Кафтанджиев, Ив. Дичев, 

Ал. Кьосев, А. Ангелов, Д. Александрова. 

На базата на прецизен научен анализ на явления и процеси 

от областта на визуалната култура, на идеи и тези в сферата на 

визуалните изследвания (визуалната реторика) младият учен Но-

ра Голешевска достига до впечатляващи с нивото на компе-

тентност изводи и обобщения. Най-важните изводи, които док-

торантката, доказва са: визуалният обрат в съвременните общес-
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тва провокира визуален обрат в социалните и хуманитарните 

науки; предложените модели на реторически анализ на визуал-

ната образност представляват значим принос към инструмен-

тариума за изследване на визуалната култура; визуалната рето-

рика е съвременна изследователска стратегия, която предлага 

схеми за анализ на убеждаващите аспекти на визуалната кому-

никация като художествена творба, рекламно послание, визуа-

лен образ или визуален текст; методологическият плурализъм, 

който характеризира визуалните изследвания, възпитава крити-

чески навици за „гледане”. 

Изследването на Н. Голешевска представлява детайлен 

анализ на концепции, тези, аргументи в мащабната картина на 

културологичните европейски и междуконтинентални световни 

идеи в дебата „за” и „против” визуалния аргумент. Научният 

труд притежава висока информативна и познавателна стойност. 

Дисертацията представлява оригинален труд, който обогатява 

теоретичните основи и практическите аспекти на българската 

реторика като философска наука. Изследването на Н. Голешев-

ска е представителен труд за българската наука по проблемите 

на визуалната аргументация и убеждаване. В доктората се съ-

държат основите на един спец-курс по визуална реторика. 

Резултатите от направените изследвания потвърждават из-

водите и обобщенията на докторантката. Публикациите по тема-

та на доктората са включени в двата сборника „Комуникации 

във виртуална среда” (2010) и „Съвременни реторически прак-

тики” (2010), и в електронното научно списание „Реторика и 

комуникации”, чийто редактор е доц. Иванка Мавродиева. 

Предметът на дисертацията – визуалната реторика като 

прагматично ориентирана изследователска програма, насочва 

към анализ на визуалните механизми за конструиране на социал-
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ните действителности. В първите изследвания на българската 

посттоталитарна култура се дебатират социалните ефекти от 

„революциите” в сферата на визуалната култура. В доктората на 

Нора Голешевска се предлагат нови доказателства за взаимния 

диалог на културите през втората половина на ХХ и началото на 

ХХІ век. По този начин се европеизира българската култура през 

последните два века. 

Като се отчитат актуалността и значимостта на изслед-

ваната проблематика, и научните приноси на реализираното из-

следване по темата „Визуални медии и визуална реторика в края 

на ХХ и началото на ХХІ век (херменевтични и семиотични 

стратегии в изследването на визуалната реторика)”, предлагам 

на Нора Атанасова Голешевска да бъде присъдена образова-

телната и научна степен „доктор”, шифър 05.01.13 Философия 

на културата, политиката, правото и икономиката (Реторика и 

медии). 

 

30.ІV.2012 г.    Рецензент: 

/доц. дфн М. Ботева/ 

 

 


