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І.    ОБЩА  ХАРАКТЕРИСТИКА  НА  ДИСЕРТАЦИОННИЯ  ТРУД  

 
 
 
 

1. А К Т У А Л Н О С Т  НА  П Р О Б Л Е М А 

През XX век формите на визуалност провокират мислители като Валтер Бенямин, 

Сюзан Зонтаг, Рудолф Арнхайм, Ролан Барт, Жан Бодрийар, Мишел Фуко... Съвременната 

философска и социална теория прави опити да обясни спецификите на „обществото на 

спектакъла‟ (Ги Дебор), надзора (Фуко), феномена на масовата комуникация, понятието 

“репрезентация” и културологичните импликации на аудиовизуалните технологии. XX век 

оформя дисциплинарните дискурси на история и теория на фотографията, на киното, на 

рекламата, артикулира наративите за (край на) историята на изкуството, които в края на 

столетието се срещат на терена на визуалните изследвания. На финала на отминалия век 

интердисциплинарните срещи около идеята за визуален обрат в хуманитаритсиката, 

възраждат визуалната антропология, пораждат „хибридни‟ дисциплини като визуалната 

социология, визуалната семиотика и наред с това поставят философски въпроса за 

визуалното измерение на човешкия опит и познание, за естеството на човешката ситуация 

като битие-в-света-на-визуалната-култура.  

Визуално опосредените форми на комуникация, все повече определят формите на 

човешкото присъствие в света, мотивирайки прогноза, съгласно която епистемологичния 

визуален обрат ще бъде сред основните изследователски тенденции, в европейските 

социални и хуманитарни науки, през следващото десетилетие (Holm, Poul (chair) 2009 

Emerging Trends in Socio-economic Sciences and Humanities in Europe). Необходимостта от 

осмисляне на популярното измерение на визуалния обрат, мотивира изследването на 

визуалните аспекти на съвременната информация и свързаните с нея комуникационни 

режими. В такъв контекст се формулира и аргумента за значимостта на темата на 

дисертационното изследване. 

Аргументите за актуалността на дисертационната проблематика произтичат от 

фактологичното уточнение, че десетилетие и половина след първата, посветена на 

визуалността  конференция (Vision and Visuality), проведената от Dia Art Foundation, през 

1988г. в Ню Йорк, се наблюдава истинска експлозия от симпозиуми, разискващи различни 

аспекти на феномена. Още през 2001 година се провежда конференцията Art History, 

http://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/metris-report_en.pdf
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Aesthetics, Visual Studies, организирана от Clark Art Institute; През 2005
 

година 

Калифорнийският университет Ървайн става домакин на форума A Visual Studies 

Conference; През 2009 година шотландският университет Сейнт Андрюс и британският 

научен съвет за изследвания в областта на изкуствата и хуманитарните науки (Arts and 

Humanities Research Council) организира интердисциплинарен форум на тема Postcommunist 

Visual Culture and Cinema: Interdisciplinary Studies, Methodology, Dissemination; Отново през 

2009 се провежда и първата международна конференция по визуална методология в Лийдс: 

1
st
 International Visual Methods conference, чието второ издание е през 2011, а за негов 

домакин е избран свободният университет в Милтън-Кинс, Великобритания; През 2010
та

 

година Институтът за модерна и съвременна култура (Institute for Modern and 

Contemporary Culture) в Уестминстърския университет, съвместно с Нюйоркския 

университет и университета по изкуства в Лондон, организира международния научен 

колоквиум Visual Culture Studies in Europe; През пролетта на следващата година, той е 

последван от втората конференция от този цикъл (2
nd

 Conference of Visual Culture in Europe), 

озаглавена Visualizing  Europe. The Geopolitical and Intercultural Boundaries of Visual Culture), 

състояла се в университета в Барселона. През същата пролет, отвъд океана, се провежда 

международната конференция Making Sense of Visual Culture на програмата по Visual and 

Cultural Studies в университета в Рочестър. Не на последно място следва да се изтъкнат и 

циклично провежданите конгреси на Международната асоциация по визуална социология 

(International Visual Sociology Association - IVSA).  

В подкрепа на актуалността на дисертацията се поставя акцент върху два научни 

форума, третиращи тематиката на настоящото изследване и проведени в хода на трите 

години, отредени за написване на дисертационния труд. Първият от тях е научния 

симпозиум Rhetoric of the Image: Visual Culture in Political Islam, състоял се през пролетта на 

2009, в университета в Копенхаген. През следващата 2010 година, Международната 

асоциация по визуална семиотика (International Association for Visual Semiotics AISV-IAVS) 

проведе своя девети конгрес (озаглавен Rhetoric of the Visible. Strategies of the Image between 

Signification and Communication), фокусиран именно върху проблемите на визуалната 

реторика.  

Описаната динамика в развитието на визуалните изследвания (в това число и на 

изследванията по визуална реторика) индикира, на първо място, неустановеността на 
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полето. Подобно твърдение е подкрепимо чрез факта, че 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, 

публикува монография, чието заглавие Теория на изобразителните актове (Theorie des 

Bildakts) индикира пряка рефериренция към теорията на речевите актове на Остин и Сърл. 

Целта на неговата теория е да концептуализира образа, по начин различен от този, задаван  

от категориите репрезентация, илюстрация и мимезис. Поради очевидни причини този текст  

остана извън настоящото изследване, очертавайки хоризонт за бъдещо проучване. 

 

 

2.  В Ъ В Е Д Е Н И Е   В   П Р О Б Л Е М А Т И К А Т А 

 

Навлизането в проблематиката на дисертацията налага да бъде изяснено разбирането 

за визуален обрат – последният епистемологичен обрат в хуманитаристиката, белязал 

нова изследователска парадигма, кардинално преосмисляща ролята на визуалността при 

конструирането на културните идентичности, социалните взаимодействия или 

политическите дискурси и преформулираща по този начин дисциплините, третиращи 

визуалното. Идеята за визуален обрат в социалните и хуманитарни науки се мисли като 

специфичен аспект на визуалния обрат в съвременните общества – обрат, отнесен до 

повседневната очевидност на потоци от образи, доминиращи съвременните сфери на 

частното и публичното. Проблематиката на визуалния обрат засяга пряко едно от 

централните настоявания на дисертацията, а именно че заедно с теми като „смъртта на 

Автора‟ и творбата, наред с рефлексиите относно „края на историята на изкуството‟, 

размислите около визуалния обрат генерират и легитимират визуалните изследвания 

като ефекти на протичащи в последните десетилетия реформи, в ключови институции 

и дисциплини на науките за културата и обществото.  

Такива ефекти са преосмислянето на знанието в дисциплини като историята на 

изкуството, естетиката, музеологията и др.; оспорването на легитимността на техния 

категориален апарат и обяснителни модели; и в крайна сметка, ревизирането на употребите 

на знанието, относно визуалното, в стратегиите на различни социални и културни политики. 

Авторите в полето на визуалните изследвания пледират за ново Просвещение, разбирано 

като еманципиране от сферата на съвременната масова визуалност (Белтинг). Така, ако 

философията на европейската Модерност минава под знака на процеса на еманципация на 
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човека от природния свят, късната Модерност поставя пред съвремената хуманитаристика 

задачата да освободи индивида и гражданина от света от образите, колонизирали 

всекидневието. Казано с други думи, методологическият плурализъм на визуалните 

изследвания си поставя просветителската задача “да научи човека да си служи сам със 

собствения си разсъдък”, като „дисциплинира‟ погледа, възпитавайки критически 

навици на гледане. Следвайки тази логика, дисертацията бе водена от стремежа да 

покаже как и доколко визуално реторическите изследвания се обособяват като 

методологическа платформа, която представлява иманентна част от това 

просветителско начинание.  

 Разгръщането на дисертационното изследване следва темпоралната обособеност, 

индикирана в заглавието му, а имено “края на XX
 

и началото на XXI век”. Това  

историческо контекстуализиране визира постмодерната ситуация на знанието, описана от 

Лиотар с твърдението, че “знанието променя статута си във времето, когато обществата 

навлизат в така наречения постиндустриален, а културите - в така наречения постмодерен 

период”. Подобно метаморфоза засяга и естеството на знанието относно виждането и 

визуалността, т.к. фокусирайки се върху визуалната култура (като винаги динамично 

единство на практики и навици на гледане, експлоатирани визуални медии, споделени 

визуални образи и модели на репрезентация), визуалните изследвания се конструират 

като свого рода “изследване на нестабилностите”. В този смисъл дисертацията мисли 

визуалните изследвания: и като последица от „прогреса на науките‟; и като "постмодерно" 

недоверие в метаразказите; и като „криза в метафизическата философия‟, която на свой ред 

е институционално проследима като криза, протища в зависещите от нея университетски 

институции.  

Логиката на дисертационния текст е моделирана от интердисциплинарния характер 

на различните интерпретации, които визуалните изследвания получават (Мичъл). 

Констситуирането на визуалността като интердисциплинарен предмет на визуалните 

изследвания се случва чрез създаването на нов обект, непринадлежен към никоя от 

съществуващи дискиплини като лингвистика, естетика, история на изкуството, киното и т.н. 

Като спряга визуалните изследвания в рортиански термини, дисертацията отказва да 

определя изследванията на визуалната култура като поредната нова дисциплина, понеже 

настоява на тълкуването им като своего рода разговор между различни подходи към 
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образа, легитимиращи се в широкия спектър от изследвания на: визуалната култура 

[Visual Culture Studies], на визуалните медии [Visual  Media  Studies] и визуалните 

репрезентации [Visual  Representation Studies]; изследванията на визуалните образи 

[Visual Images Studies/Bildwissenschaften]; изследвания на визуалната грамотност [Visual 

Literacy Studies] и визуалните практики [Visual Practices Studies]; изследвания на 

визуалната семиотика [Visual Semiotic Studies/Sémiotique visuelle] и визуалната реторика 

[Visual Rhetoric Studies/ Rhetorique Visuelle], изследвания на визуалната комуникация 

[Visual Communication Studies] и т.н.  

За обособяването на визуалността като интердисциплинарно поле на изследване е 

особенно важно разграничението между погледа, разглеждан чрез физическите 

детерминиранти на зрителното възприятие и особенностите на погледа осмислян като 

културно обусловен факт (Фостър, 1988). Подобен ход следва вече успешни експерименти 

в сферата на културната история и изследванията на културата, наложили се с разбирането 

на привидно биологично детерминираните феномени на джендъра и сексуалността. Така зад 

различните версии формулиращи визуалните изследвания, се оформя критична маса от 

изследователи, които се обединяват около проблема за културната детерминираност на 

визуалния опит, тълкуван в най-широк смисъл. Може да се приеме също и, че показателен 

за всички тях е прилаганият изследователски метод, който е в същността си прагматичен, 

т.е. херменевтичен в смисъла, вложен в този термин от американския философ Ричард 

Рорти. Дедуктивно изведен в тази перспектива, проблемът за философията на 

визуалната култура, визуалните медии и тяхната визуална реторика, сам по себе си се 

осмисля като ефект на визуалния обрат [Visual Turn] в социалните науки и 

хуманитаристиката.  

След като през ХХ век движението Bauhaus установява всеобщото семантизиране на 

обкръжаващата среда и бележи разширяването на естетическото до всички реалности, 

свързани с всекидневието (Бодрийар), в края на миналото столетие, „естетизацията на 

жизнения свят‟ се превръща във философска очевидност (Ватимо). В термините на дебата за 

т.нар. край на изкуството, философията на изкуството приема, че след Кутиите Брило на 

Уорхол, легитимно установени отношения като тези между изкуство и действителност, 

изкуство и публика, изкуство и история вече не биха могли да останат същите (Данто).  
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В края на XX и началото на XXI век, съвременните форми на визуално изкуство като 

карикатурите на Курт Вестергаард или инсталациите на Давид Черни, демонстрират 

потенциала за въздействие на визуалната комуникация върху колективните нагласи и 

общественото мнение. Наред с това, докато телевизия, интернет, дигитална фотография 

пораждат форми на взаимодействие, които водят до преплитане или синтез между частно и 

публично, характерът на съвременната информация става все по-иконичен. Политически и 

икономически значими събития, като Югославската криза или войната в Персийския залив, 

се възприемат от своите наблюдатели като “война на изображения”, така както 9/11 е 

представен и консумиран като медийно и иконично събитие. С подобни съображения, 

визуалният обрат в социалните и хуманитарни науки, се приема за аспект на визуалния 

обрат в съвременните общества, сам отнесен до очевидността на факта, че измеренията 

както на частното, така и на публичното, все повече се доминират от потоци от образи. В 

контекстът на визуалния обрат, рзбирането на „традиционните‟ форми на отношение между 

разпространението на образи и икономически интереси (като рекламата) изглежда 

недостатъчно, т.к. съвременната развлекателна индустрия (телевизионни програми, 

компютърни игри и т.н.) действа като глобална сила, чието влияние рефлектира върху 

напълно различни сфери на репрезентация (от производство на новини, през кино или 

рекламната индустрия, до политиката). Не на последно място, изображенията все по-често 

се използват и като средства за доказателства на етични тези или твърдения в научни 

трудове (Holm, Poul (chair); 2009 Emerging Trends in Socio-economic Sciences and Humanities 

in Europe). 

Описаните тенденции оказват влияние върху културните детерминанти на погледа, 

върху колективното въображаемо, въздействайки както на икономическите реалности, така 

и на политическото въображение. Разглеждано в тази перспектива, популярното разбиране 

на визуалния обрат променя западното отношение към образите, комбинирайки нагласите 

на иконоборство и иконопочитание по необичайни и непредвидими начини. Посочените 

явления не се поддават на описание, обяснение и осмисляне само и единствено чрез 

традиционни за историята на изкуството, визуалната пропаганда или теориите на 

репрезентацията представи, т.к. в съвременността (ако отново се позовем на рортианската 

терминология) философията, литературата и визуалните образи вече не се мислят като 

„огледало на природата‟, а като механизми за конструиране на реалността. 

http://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/metris-report_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/metris-report_en.pdf
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Епистемологичните търсения на визуалната реторика са мотивирани от 

убеждаващите аспекти на визуалните образи, интерпретирани именно като такива 

механизми.  

Нагласата, според която разнородните артефакти на визуалната комуникация, 

се осмислят не като обикновен аналог на действителността, а откъм иманентните им 

стратегии: да селектират [inventio], реорганизират [disposito], модифицират [elocutio] и 

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

социални хабитуси и конструират колективна памет [memoria], обединява  различните 

парадигми на визуалната реторика. В такъв смисъл, дисертацията се фокусира върху 

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 подобна нагласа се обсъждат въпроси, отнесени както до 

публиките на визуалните послания, така и до културно-историческите ситуации на 

възприемането им.  

Именно защото водещ белег на съвременните визуални изследвания е целенасочено 

търсената интердисциплинарност (разбирана в бартианския смисъл на този термин), 

провежданите анализи не се отнасят до вече съществуващи изследователски обекти, а 

конституират нов изследвателски обект – визуалността или визуалната култура. Така 

визуалните изследвания се налагат в науките за културата и обществото като артикулиран 

дискурс с понятиен апарат, смислово конституиращ своя обект (визуалната култура), чиято 

вътрешна логика се противопоставя на дискурсите на познати дисциплини като 

лингвистика, естетика, история на изкуството (киното, архитектурата) и т.н. Следвайки 

идеята за визуален обрат, дискусиите около визуалните изследвания конструират 

преднамерено анти-еволюционистка, анти-логоцентрична, анти-елитаристка, 

антропологическа по вида си, критическа теория на визуалността, експериментираща 

алтернативни модели на мислене както на съвременността, така и на историческата 

проблематика. Макар теоретичните извори, породили съвременните изследвания на 

визуалната култура да са разностранни, един от общите за тях белези е усилието да се 

изведе методологическа рамка за критическо осмисляне на визуалните образи (Роуз). В 

своеобразния диалог между подходи, конституиращ визуалните изследвания, визуалната 
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реторика е един от събеседниците и точно от позицията на такъв диалогичен партньор, 

дискурсите в полето на визуално реторическите изследвания концептуализират 

специфична изследователска стратегия и собствена методика на анализ на съвременните 

визуални медии и съществуващите форми на визуална комуникация. Методика, която 

демонстрира един херменевтичен и семиотичен в същността си инструментариум.  

 
3.  О Б Е К Т   И   П Р Е Д М Е Т   Н А   И З С Л Е Д В А Н Е 
 

 

Следвайки темпоралната индикация заложена в заглавието, дисертацията се 

фокусира върху проблематиката на визуалните медии и визуалната реторика, по начина, 

по който тази проблематика се третира в края на XX и началото на ХХI век. В този смисъл 

на критическо разглеждане са подложени сравнително нови понятия в съвременната 

хуманитаристика, като масовите визуални медии (мислени като феномен, характерен за 

съвременната култура) и визуалната реторика (тъклувана в амбивалентния си статут на 

конкретна академична дисциплина и специфична характеристика на визуалните медии и 

осъществяваната чрез тях комуникация (Фос). По този начин дисертацията прави опит да 

допринесе за изследването на философските, културологични, социални и икономически 

аспекти на визуалната култура в ситуацията на късната Модерност.  

Съгласно тази стратегия, за обект на дисертацията е избрана, артикулираната в края 

на ХХ столетие методологическа платформа, заявила се с названието теория на 

визуалната реторика, формулирана в контекста на съвременните визуални изследвания. 

Предмет на дисертационния труд са концептуалните модели за реторическо изследване 

на различни по вид форми на визуална култура, изведени в две от водещите стратегии 

[Visual Rhetoric Studies, Rhetorique Visuelle] в рамките на тази теория и разгърнати по-

конкретно в англосаксонския дебат относно визуалния аргумет и франкофонската 

класификация на визуалните тропи. За тази цел се въвежда уточнението, че в логиката на 

дисертацията, определението визуално реторически изследвания интегрира както англо-

саксонския, така и франкофонския проекти за визуална реторика. В този смисъл 

вниманието на изследването поставя конкретни акценти върху философската 

легитимация, познавателните механизми и евристичните ресурси на визуално 

реторическите изследвания – т.е. върху техния (епистемологически и критически) 

потенциал да предложат инструменти за културна и социална критика.  
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В този ред на мисли е важно да се изтъкне, че взуалната реторика се конструира не 

просто като холистична теория, а като прагматично ориентирана изследователска програма, 

насочена към анализ на визуалните механизми за конструиране на социалните 

действителности, а нейната философия (легитимационната ѝ стратегия), се изгражда 

съгласно претенцията да предложи ефективни инструменти за критика и анализ на 

убеждаващите аспекти на визуалната култура, осмисляна като резултат от съзнателни и 

преднамерени актове на визуална комуникация. Разглеждани в тази перспектива, двата 

разгледани модела на визуално реторическите изследвания представляват интерес за 

дисертацията, т.к. утвърждават многообразие от реторически подходи към визуалното и  

наред с това предлагат механизми за социална и културна критика. 
 

 

4.  С Т Е П Е Н   Н А   Р А З Р А Б О Т Е Н О С Т   Н А   П Р О Б Л Е М А 

 

Проучването на литературата по въпроса показа, че сравнително разглеждане на 

двата модела на визуално реторически изследвания не е правен нито в национален, нито в 

световен мащаб. Този факт е обясним със спецификата, че двата модела възникват в 

различни академични традиции, провокирани са от специфични социални контексти и са 

изправени пред различни институционални предизвикателства. На свой ред, прилагането на 

формираните в последните десетилетия реторически методи за анализ на визуалната 

култура и комуникация е начинание, зависещо от институционалното поле на визуалните 

изследвания и необходимите за тяхното съществуване форми на публичност – научни 

форуми, периодични издания и т.н. 

Първите изследвания на визуалната култура у нас исторически попадат в периода на 

преход. Политическата и социална реформа, настъпила след 1989 година прави така, че в 

българската визуална култура е едновременно засегната от няколко „революции‟, имащи 

пряко отношение към сферата на визуалното. Те следва най-общо да се отнесат до 

технологичната, до икономическата и политическата либерализация на медиите и 

предизвиканите от тях социални ефекти. Технологичната революция визира появата на 

дигиталната култура и интернет, и всъщност улеснява изключително възможността за 

производство на визуални изображения. Друга особеност на българския контекст е 

демократизацията на медиите, която като пряко следствие от прехода от тоталитарна към 
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демократична политическа система, на свой ред води до появата на свободни/пазарни медии 

и отдръпването на официалната държавна идеология и нейната репрезентация.  

В ситуацията на преход визуалните изкуства са освободени от ангажимента да 

репрезентират властта, както и от изискването за жанрова и стилова „вярност‟, присъща на 

каноничните за тоталитаризма визуални репрезентации. В хода на социалните реформи 

“високото изкуство” все повече отстъпва място на различни форми на популярната култура 

– от сапунените сериали до електронните игри. Полето на масовата комуникация се 

експанзира от различни визуални практики и форми, чиято употреба преди това е била 

оскъдна. Либерализирането на пазара извежда на преден план рекламата, която с течение на 

годините развива собствена изразна система, а преходът от еднопартийна към 

многопартийна политическа система създава условия за развитието на жанра на 

политическата реклама и политическия брендинг.  

Визуалните революции на посткомунистическия преход превръщат производството 

на образи в едно от най-интензивните производства през последните 15 години. Плътното 

описание на тези революции осмисля образите на прехода не просто като “визуални 

коефициенти на различните аспекти на социалната промяна“, а като буквална “визуална 

лавина от билбордове, лога, фирми, пана, надписи, заставки, телевизионни реклами, 

интернет-реклами, етикети, афиши, транспаранти, флайери, листовки... свъхконцентрирана 

визуална образност, която не просто се натрапва, а воюва за окото” (Кьосев, курс. мой). 

На този фон, като фактор, дефинитивен за състоянието на визуалните изследвания в 

България, следва да се изтъкне самата университетска институция, която също е подложена 

на вътрешна трансформация и външни (политически, икономически, социални) реформи. 

Визуалните изследвания си проправят път в българските университети между „фактите и 

нормите‟, именно в ситуацията на институционално и лигитимационно преобразуване на 

академичната институция, на отстраняване на стари идеологически обременени дисциплини 

и замяната им с нови такива. В такъв контекст, през последните две десетилетия се 

провеждат първите целенасочени изследвания на визуалната култура: въвеждат се ключови 

за полето автори и понятия; анализират се доминиращите визуални наративи, теми и 

сюжети; изследват се базови модели на репрезентация и трансформациите, на които те са 

подложени.  
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В резултат на специфичната динамика на средата, в началото на XXI век, 

академичната карта на визуалните изследвания у нас почти толкова плуралистична и 

разнолика, колкото и в глобален мащаб. Общото между всички тях, е че експериментирайки 

с различни изследователски методики, визуалните изследвания у нас правят опит да 

обобщят аспектите на посттоталитарна визуална култура, като заедно с това поставят на 

масата за широк публичен дебат предизвиканите от тези аспекти социални ефекти. Макар и 

бавно, образователните курикулуми реагират на тези иновативни критически практики като 

под една или друга форма ги интегрират.  

Напълно логично е, че различни изследвания на визуалната комуникация и медийния 

дизайн се появяват във Факултета по журналистика и масови комуникаци на СУ “Св, 

Климент Охридски”, където през последното десетилетие стартират различни курсове по 

реклама и визуална комуникация, визуална семиотика, семиотика на рекламата и 

интегрирани маркетингови комуникации. Като насочва погледа си към една от най-

разпространените форми на съвременна визуална комуникация – рекламата, Христо 

Кафтанджиев всъщност въвежда в българския медиен дискурс, разискваната в глобален 

мащаб проблематика, свързана с допирните точки между визуалната семиотика, логиката 

на пазара и интегрираните маркетингови комуникации. Като репрезентативни в тази област 

следва да се изтъкнат неговите изследвания Визуалната комуникация (1996), Образът на 

жените в рекламата (1998), Хармония в рекламната комуникация (2000).  

Поредица от анализи на съвременото състояние на градската визуална среда, се 

реализират от „Изследователски център по социални науки" на катедра Социология във 

Философски факултет на Софийския университет. Една от целите на лабораторията е 

насърчаването на учените в областта на социалните изследвания да включват визуалното 

измерение в своята изследователска работа. Интересни в това отношение са програмите, 

посветени на градските изследвания и публичния репертоар на националното. В тази връзка 

следва да се изтъкне приноса на проф. Ив. Дичев, който налага академичния курс “Образът 

като изследователски инструмент”, като в хода на семинарните занятия интегрира 

визуален материал, акцентирайки върху ролята на визуалните методи в социалните 

изследвания. Заедно с това интерес представлява и първият, проведен във Философски 

факултет на Софийския университет курс по „Визуална култура”, воден от доц. Ал. Кьосев 

през академичната 2010/11 година. 
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Сред младите български хуманитаристи, работещи на терена на визуалните 

изследвания следва да се изтъкне името на Светла Казаларска, която изследва ролята на 

образа в процесите на социално конструиране на колективната памет, като се фокусира 

върху разказите и образите за комунистическото минало, в новосъздадените музеи за 

комунизма в Европа и Америка.  

Съвременните подходи към изследването на визуалната култура са застъпени и в 

магистърската програма "Литература, кино и визуална култура" на Факултета по 

класически и нови филологии на Софийски университет. В програмата участват млади, но 

вече утвърдили се изследователи като Тодор Христов и Дарин Тенев, а по своя замисъл 

магистратурата се занимава с разнообразните отношения между кино и литература, като на 

тяхна основа се опитва да изгради у студентите умения за изследвне на различните 

практики на визуална репрезентация, за анализ и критика на ефектите на тези практики, и се 

опитва да стимулира диалога между разнообразните концепции за литературния и 

филмовия образ.  

През академичната 2006/2007г., в Нов български университет Ирина Генова 

реализира докторантски семинар на тема “Визуалният образ”. Семинарът се ангажира с 

отговорната мисия да представи основополагащи за визуалните изследвания понятия и 

автори. В рамките на този академичен форум гостуват лектори като Жак Ленард, Даниел 

Коон, Пиотр Пиотровски и Валери Дюпон, а сборник с техни текстове излиза със заглавие, 

идентично с това на семинара.  

Към дидактичния принос на Ирина Генова следва да се добави издаването на две 

учебни помагала, съставени от преводни текстове на репрезентативни имена в анализа на 

визуалната култура. Следистории на изкуството (2001) и Разказвайки образа (2003) са 

имената на двете дидактични пособия, издадени в съавторство с изследователя Ангел 

Ангелов и появили се като продукт от посочения семинар. Самият Ангел Ангелов е автор с 

ключов принос за визуалните изследвания у нас. В своите рефлекси върху изкуството и 

съвременните визуални практики Ангелов подхожда към визуалността откъм условията 

(институционални и социокултурни) за нейното познание. Значими за визуалната култура 

проблеми, на които се спира, са вариативността на визуалните практики и нестабилността 

на дисциплинарните и институционални граници на науките, които се занимават с тях. 

Аналитичните позиции на Ангелов са досъпни в най-пълен вид в негово мащабно 
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изследване, публикувано под заглавието Историчност на визуалния образ (2009). Негово е 

и представянето на водещите англо-саксонски изследвания на визуалната култура - 

Визуалните изследвания в САЩ. За монографията на Маргарет Диковицка (2007).  

Значими изследователски проекти в сферата на визуалната култура се осъществяват 

и от страна на институции в неправителствения сектор. Иде реч за независими 

изследователски центрове, репрезентативни за българското общество. В този ред на мисли 

трябва да се посочи софийският Визуален Семинар – двугодишен интердисциплинарен 

изследователски проект на Института за съвременно изкуство – София и Центъра за 

академични изследвания – София, осъществен с финансовата подкрепа на Държавната 

културна фондация на Германия. Този може би най-мащабен за българския контекст проект 

се реализира в четири взаимодопълващи се модула: форум Визуална култура, програма за 

гостуващи стипендианти, програма за гост лектори и визуални артисти и публикации, а 

негови ръководители бяха кураторът Яра Бубнова и историкът на културата Александър 

Кьосев.  

Основаната цел Визуалния семинар е генерирането на траен експертен 

интердисциплинарен дебат в сферата на визуалното, осмисляйки социалната промяна като 

фактор за предефиниране на ролята на визуалността в посттоталитарното българско 

общество и концептуализирайки визуалната култура като инструмент дефинирането на 

културни политики и стратегии по отношение на визуалната среда в България. В хода на 

проекта участие вземат различни художници, фотографи, дизайнери, изкуствоведи, 

културолози, философи, архитекти, арт-мениджъри и други свободни софийски 

интелектуалци, като по този начин се превърна в своеобразен „отворен‟ университет за по-

широката обественост. Сред имената на най-активните изследователи в рамките на проекта 

следва да се посочат историкът на културата Александър Кьосев, теоретикът и визуален 

артист Лъчезар Бояджиев, експертът Ирина Генова, културният антрополог Ивайло Дичев, 

социологът Мила Минева и др. Аналитичната следа от този семинар е достъпна в сборника 

с изследвния на участниците в семинара, публикуван под заглавието Интерфейс София. 

Проект Визуален семинар (2010)  

 

 

 

http://www.cas.bg/en/cas-finalized-programmes/visual-seminar-37.htm
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5.  И З Б О Р    Н А   Т Е М А   Н А   Д И С Е Р Т А Ц И Я Т А 

 

Изборът на темата на дисертацията наследи интересите на моята магистърска теза 

- Две реторики за края на изкуството. Ханс Белтинг и Артър Данто, чиято задача се 

състоеше в разтълкуването на т.нар. дебат за края на изкуството в съвременната 

хуманитаристика. С убеждението, че в науката няма добри и лоши методи, една от 

хипотезите на дисертацията допуска, че сред възможните изходи от дисциплинарната 

криза на историята и философията на изкуството, в края на ХХ век, са именно 

изследванията на визуалната култура и в частност – визуално реторическите 

изследвания. Подобен, своего рода епистемологичен анархизъм приема, че наред със 

„смъртта на Автора‟, „разомагьосването на шедьовъра‟ и „края на изкуството‟, 

размислите около визуалния обрат легитимират визуалните изследвания като един от 

моделите на мислене в съвременните хуманитарни и социални науки. С други думи, ако 

анализите на визуалната култура се появават, за да изследват ролята, вътрешна истинност 

(поетиката) и въздействеността (реториката) образите в социалното поле (Ангелов), то 

интересът на дисертацията към визуалната реторика е породен от разпространителната 

способност и влиянието на визуалния образ върху съвременната култура, т.е. от 

прагматичното измерение на визуално реторическите изследвания, от начина, по който 

визуалните образи въздействат на своите аудитории.  

 

6.  М Е Т О Д О Л О Г И Я 

 

В рамките на дисертацията, както актуалните теории относно феномена на 

визуалността и проблемите на визуалната репрезентация, така и съвременните реторически 

подходи към визуалната комуникация са анализирани в исторически генеративен и в 

херменевтичен план. Този избор се предопределя от интенцията на изследването, а 

именно – да реконструира културно-историческите и идейни предпоставки за 

формирането на изследванията на визуалната реторика като изследвания на 

реторическите аспекти на визуалната култура и комуникация. Логичестото следствие от 

това намерение и използването на компаративисткия метод. В този смисъл изследването 

реализира концептуална хомогенизация на хетерогенно изследователско поле на различните 

версии на визуалните изследвания (Visual Studies и Bildwissenschaften). Същата е логиката и 
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на паралелно представените case study, демонстриращи позициите на крайни критици 

(какъвто е политолога Джовани Сартори) и умерени апологети (като социосемиотика 

Гюнтер Крес) на съвременната визуална комуникация и нейните ефекти върху социалните и 

политическите реалности. В съпоставителен план са разгледани и двете версии на теорията 

на визуалната реторика (на визуалната аргументация и на визуалната тропология), както 

и моделите на визуалната метафора на Ноел Карол и Чарлз Форсвил. В този смисъл може 

да се приеме, че при изясняването на съвременната теория на визуалата реториика ходът на 

дисертационното изследване е индуктивен.  

Проучването на литературата по въпроса показа, че сравнително разглеждане на 

двата модела на визуално реторически изследвания не е правен нито в национален, нито в 

световен мащаб. Този факт е обясним със спецификата, че двата модела възникват в 

различни академични традиции, провокирани са от специфични социални контексти и 

срещат различни институционални предизвикателства. На свой ред, прилагането на 

формираните в последните десетилетия реторически методи за анализ на визуалната 

култура и комуникация е начинание, което зависи от институционалното поле на 

визуалните изследвания и необходимите за тяхното съществуване форми на публичност – 

научни форуми, периодични издания и т.н. 

 

7.  П О Л Е  Н А   И З С Л Е Д В А Н Е   И  И З Т О Ч Н И Ц И   (АВТОРИ  И  ПОДХОДИ) 

 

 Изследването е разгърнато на основата на обзор и анализ на широк кръг от автори, 

като в рамките на дисертацията изследванията на визуалната реторика се тълкуват като 

частен случай на визуалните изследвания. На формално ниво могат да бъдат отчленени 

репрезентативни текстове на автори от три водещи течения – англо-саксонските Visual 

Studies (Мичъл, Мирзоф, Елкинс, Стафорд, Диковитска, Крес), немскоезичните 

Bildwissenschaften (Бьом, Бредекамп, Белтинг) и франкофонските Sémiotique 

Visuelle/Rhétorique Visuelle (Барт, Дюран, Флош, Клинкенберг, Група µ). Визуално 

реторическите изследвания индикират дебати, протичащи в глобален мащаб. В 

периодичните издания, дискусиите и конференциите, засягащи проблеми на визуалната 

реторика участие вземат изследователи, формирани в различни школи, национални и 

дисциплинарни контексти. Това са Жак Дюран и Жан-Мари Флош във Франция, Соня Фос, 

Ноел Карол и Пол Месрес в Америка, Фердинанд Сен-Мартен, Антъни Блеър и Лео Грорк в 
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Канада, Чарлз Форсвил в Амстердам, Гюнтер Крес и Тео ван Люин в Лондон, Групата Мю в 

Белгия и Ян Кйелдсен в Дания и т.н.  

Освен текстове на цитираните автори, в разработването на дисериятата са 

използвани и критически анализи публикувани във водещите периодични издания по 

визуална култура в визуална комуникация. Ценни изследвания по темата бяха открити в 

специализираните периодични списания: Journal of Visual Culture; Visual Communication 

Quarterly, издавано от Международна асоциацията за образование по журналистика и 

масови комуникации (AEJMC); периодичното издание на Международната асоциация по 

визуална социология (IVSA) – Visual Studies Journal, Journal of Visual Literacy – издание на 

Межународната асоциация по виузална грамотност (IVLA); Ключова роля за 

изследването изигра специалният брой на списание Culture, Theory and Critique, изследващ 

трансформациите в критическата теория, хуманитаристиката и социалните науки, през 

проблематиката на визуалния обрат: The Pictorial Turn, Vol 50, No 2-3 (2009); Съществено 

значение за дисертацията изиграха и двата, посветени на визуалната аргументация броя на 

списание Аrgumentation and Аdvocacy, на Американското адвокатско дружество (American 

Forensic Association): Visual Argumentation - част I
ва

 (1996) и част II
ра

 (2007). 

 

 

8.  Ц Е Л И   И   З А Д А Ч И   Н А   И З С Л Е Д В А Н Е Т О 

 

Стратегията на дисертацията цели а) системно теоретичнно проучване на 

утвърдените към момента разбирания за визуална реторика; б) извеждане на основните 

теоретични постановки, категории и подходи на визуално реторическите изследования и 

осъщественото на тази основа – б) реконструиране на наличните реторически методи за 

анализ на визуалната комуникация и култура.  

В тази връзка, задача на първата част на дисертацията е:  1) да предложи обзор на 

основните автори; 2) отграничавайки ключовите дефиниции и проблемни кръгове, 

обособили се в по-широкото поле на изследванията на визуалната култура и визуалните 

медии; 3) въвеждайки по този начин работна класификация на някои от по-важните школи 

във визуалните изследвания. Идеята на дисертационния текст е на този фон: 4) да бъдат 

позиционирани и анализирани в компаративен план водещите стратегии, които в 

последните няколко десетилетия се оформят в изследванията по визуална реторика. 
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Подобна интенция неминуемо си поставя и прагматичната задача: 5) да изведе своя 

методика за анализ на визуални изображения, конструирана на основата на 

интердисциплинарните изследователски практики в полето на визуалните изследвания; като 

заедно с това 6) разшири категориално-понятийния апарат на реториката в това 

изследователско поле.  

 

9.  Т Е З И 

Съзнателния стремеж на дисертационния труд е да аргументира тезата, че в края на 

ХХ и началото на ХХI век в западната хуманитарна и социална мисъл се появяват визуално 

реторическите изследвания [Visual Rhetoric Studies; Rhetorique Visuelle], които 

представляват изследователски проекти, обединени от настояването, че различните 

фактичности на визуалната култура – визуални образи, визуалните текстове, 

експлоатираните визуални медии и форми на репрезентация са проводници на визуална 

реторика. Иначе казано изследванията на визуалната реторика интерпретират визуалната 

култура като агент 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.  

Дисертацията настоява на това, че по самия си замисъл, визуалната реторика се 

конструира не просто като холистична теория, а като прагматично ориентирана 

изследователска програма, насочена към анализ на визуалните механизми за конструиране 

на социалните действителности. Легитимационната ѝ стратегия съдържа претенцията да 

предложи ефективни инструменти за критика и анализ на убеждаващите аспекти на 

визуалната култура, осмисляна като резултат от съзнателни и преднамерени актове 

на визуална комуникация. Разглеждани в тази перспектива, визуално реторическите 

изследвания прилагат иновативни методи, които утвърждавайки разнообразието от 

реторически подходи към визуалното, предлагат механизми за социална и културна 

критика. В този смисъл дисертацията демонтрира как визуално реторичските изследвания 

не само адаптират реторическите похвати към полето на визуалността, но и 

експанзират хоризонтите на съвременната реторика. Именно за това изследването 

обръща особенно внимание на  начините, по които в последните няколко десетилетия, двата 
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модела на съвременната реторика - реториката на аргументацията и реториката на 

фигурите, се появява в полето на визуалните изследвания. 

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, оформят методологическа платформа, 

която е  a) принос към техниките за изследване и критика на визуалната култура, като 

заедно с това разширява спектъра на реторическите по вида си изследвания на 

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.    

В този смисъл водещата хипотеза на изследването прие, че значима част от 

механизмите за критика на визуалната култура, изведени във визуално реторическите 

изследваня са формулирани в рамките на дебата относно възможността, 

характеристиките и моделите на анализ на визуалния аргумент и наличните 

класификации на визуалните тропи. Така с реконструирането на теорията на 

визуалната аргументация и теорията на визуалната тропология бе демонстриран 

преводът на специфичното за съвременната реторика разделение между теория на 

аргументацията и теория на фигурите на терена на визуалната реторика. Този поглед 

към визуалната реторика я разглежда като интегрален момент от историческото развитие 

на визуалните изследвания. 
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О Б Е М   И   С Т Р У К Т У Р А   Н А   Д И С Е Р Т А Ц И Я Т А 

 

ІІ.   Кратко изложение на дисертационния труд 

 

Обща структура на изложението 

 Предлаганият за вътрешна защита вариант на дисертацията се състои от увод, три 

глави, заключение и списък на използваната литература, индекс на изображенията, резюме 

на основните изводи и постигнатитите резултати и декларация за авторство на 

дисертационното изследване. 

 

Първа глава:    
 

ЛЕГИТИМАЦИЯТА НА ВИЗУАЛНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЪЛКУВАНИЯТА НА  
ВИЗУАЛНИЯ ОБРАТ  В ХУМАНИТАРИСТИКАТА. VISUAL STUDIES  И  
BILDWISSENSCHAFT. ИКОНОБОРЦИ И ИКОНОПОЧИТАТЕЛИ     

 

 С намерението да ситуира дисертацията в полето на визуалните изследвания, 

първата глава на дисертацията изведе водещите за полето автори, школи, дефиниции и 

проблеми. Като разгледа дискусията около визуалния обрат, изследването посочи някои от 

ефектите на реформите, в ключови дисциплини и институции, свързани със съвременните 

хуманитарни и социални науки и по-конкретно – с т.нар. визуални изследвания. Собствено 

идеята за визиуален обрат бе въведена като термин с двойнствено значение, описващ 

социокултурната ситуация на силата и обхвата на визуалното в науката и всекидневието. 

Бе посочено как тези две измерения на визуално влияние в съвременната култура се 

приемат като дефинитивни за двете версии на визуалния обрат – епистемологичната, 

визираща нова изследователска парадигма в хуманитарните дисциплини и популярнатата, 

индикираща всекидневното измерение на визуалността в късномодерните общества.1  

Първата глава на дисертацията защити тезата, че идеята за визуален обрат е 

легитимационния ресурс за философското осмисляне на изследванията на визуалната 

култура, визуалните медии и визуалната реторика. В контекста на визуалния обрат, 

индикирал постмодерната ситуация на знанието, акцент е поставен върху визуалната 

култура – динамично единство на практики и навици на гледане, експлоатирани визуални 

                                                           
1 Mitchell (2006) Pictorial versus Iconic Turn: Two Letters,  In: Culture, Theory & Critique, p. 115 
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медии, спеделени визуални образи и модели на репрезентация. Мислена в подобна 

перспектива, философията на изследванията на визуалната култура се дефинира чрез 

изследване на нестабилностите. В този смисъл бе демонстрирано недоверието на 

визуалните изследвания в метаразказите за творбата, автора, изкуството или красивото 

(Диковицка).  Наред с това те извеждат критически подходи към исторически случили се 

„скопични режими‟ (Джей) .
 
В такава връзка, първаат глава от изследването реализира и 

задачата да демонстрира как антропологията (културна, литературна и философска), е 

назована като методологически ресурс при фундирането на визуалното като област на 

хуманитарно изследване.  

Втора част на първата глава се концентрира върху тъклуванията, които 

теоретици иконоборци и теоретици иконопочитатели дават на визулните медии в 

полето на визуалните изследвания. В тази си част дисертацията резюмира няколко версии 

на осъществената, в полето на визуалната комуникация революция, трансформирала през 

ХХ век, средата и средствата за разпространение на информация. На основата на този обзор 

бе изведен широко споделения аргумент, че визуално базираните масови комуникации 

развиват инструменти с висока реторическа ефективност, наложили в изследванията на 

културата и обществото идеите за визуално опосреден жизнен свят (Белтинг) и визуални 

идентичности (Флош). В тази връзка, първата глава на дисертационното изследване 

демонстрира как актуалната визуална комуникация предизвиква трансформации в 

системата на знанието (Крес), и в политическата структура на съвременните общества 

(Сатори). Последният от изброените автори е истинската находка на тази глава от 

изследването. Макар мисленето на Сартори да се свързва предимно със съвременната 

политология и теория на демокрацията, представянето на неговите концепции за Хомо 

Виденс, видео пайдея, видео политика и видео-демокрация показва как проблемите на 

съвременната визуално доминирана култура, попадат в сърцето на политическата наука. 

Така политологичното осмисляне на съвременната визуална култура (видео пайдеята) 

извежда на преден план промяната в процесите на формиране на общественото мнение, 

характеристиките на видео-властта и въздействието на визуалните медии върху самото 

политическо управление. 

В стратегията на дисертацията, рефлексиите на Сартори и Крес бяха изведени в 

смисъла case studies, репрезентиращи двете позиции – на иконоборци (критици) и 



А В Т О Р Е Ф Е Р А Т                                                                                                                                                  

на дисертация “Визуални медии и визуална реторика ...” за присъждане на образователна и научна степен  “доктор” 
 

  
 

  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

шиф. 05 01 13  Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Реторика и медии) 
 

25 

 
 

иконопочитатели (апологети) на съвременната визуална култура и комуникация. Акцентът 

върху тезите на дватата автори илюстрира твърдението, че умението да бъдеш социално 

животно и да встъпваш в социални договорености се намира в пряка зависимост от нивото 

на владеене на определена визуална култура (Мичъл), т.е. от визуалната грамотност. С 

подобни аргументи преподаването и изследването на визуалната култура, на теорията и 

прагматиката на визуалната комуникация се налага като значимо, не само за специалистите 

в сферата на изкуствата, дизайна, културните индустрии, масмедиите и публичната 

комуникация (архитекти, фотографи, рекламисти, продуценти, графични дизайнери и т.н.), 

но и за изследователите от полето на хуманитарните и социалните науки. Още повече, за 

разлика от универсалистките претенции на шедьоврите в историята на изкуството и на 

категориите във философита на изкуството, визуалната култура се осмисля като иманентно 

реторическа – темпорална, ситуативна и конкретна. 

 

 

Втора глава:   
 

ВИЗУАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ  И  ВИЗУАЛНА РЕТОРИКА.  ПРАГМАТИЗЪМ И 
СОЦИАЛНА КРИТИКА В АНАЛИЗА НА ВИЗУАЛНАТА КУЛТУРА 
 

Втората глава на дисертацията се фокусира върху разгърнатата в 

контекста на Visual Studies, англо-саксонска визуална реторика. Акцентът на тази 

част от изследването попадна върху прагматизма и хермрневтиката, движещи 

реторическата критика в англо-саксонските изследвания на визуалната култура. 

Изхождайки от глобалната картата на изследванията на визуалната реторика, тази глава от 

текста реконструира генезиса на визуалната реторика в Северна Америка и въведените в 

тази връзка дефиниции на visual rhetoric. Двете дефиниции в англо-саксонското разбиране 

за визуална реторика, а именно: като ефект на визуалната култура (изкуството да се 

общува посредством визуални образи) и като теоретична програма (т.е. реторическа по 

вида си изследователска перспектива за анализ на визуалната образност), отграничиха 

методологията за анализ на визуални текстове, които тя предлага. Главата разгледа 

визуалната реторика двуяко: от една страна се разисква разбирането, че необходимостта от 

конструирането на теория на визуалната реторика е “съществена част от актуалното 

реторическо знание” (Фос), а от друга – твърдението, че съвкупността от различни 

реторически ориентирани методологии (и теоретичните постановки, стоящи зад тях) се 

приема за конститутивно за самата история на визуалните изследвания (Хелмерс и Хил).  
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Именно като интегрална част от визуалните изследвания, дисертацията 

концептуализира реторическата схема за анализ на визуалната образност (Фос), 

поставила си задачата да предложи алтернативни, на естетиката и  семиотиката, 

познавателни модели. Гледната точка на този висуално реторчиески проект има 

дефинитивно херменевтично (в смисъла вложен в този термин от прагматизма) измерение, 

т.к. изследва начина, по който визуалните образи въздействат на тип аудитория, 

характеризирана от непрофесионалния, не-дисциплинарен поглед на непрофесионалиста 

[lay person], формиран не от познатите дисциплинарни дискурси, а в по-голямото цяло на 

визуалната култура (Фос). Специфичен аспект на този интерес е разбирането на процеса на 

визуална аргументация, в който ключова роля играе именно аудиторията от 

непрофесионални зрители, чийто поглед не е 'въоръжен' с каквито и да било теоретични или 

технически умения. 

Втората част на втората глава на дисертацията реконструира 

Северноамериканския дебат относно визуалния аргумент, разглеждан в качеството му на 

един от важните аналитични дебати относно визуалното. При представянето на основните 

позиции в дебата бяха изяснени условията за възможността на визуалния аргумент 

(Блеър); моделът по който той функционира (Грорк); уточниха се пространствата, където 

той се приема за валиден (Блеър); и не на последно място – се изясни неговата 

ефективност в процеса на съвременната визуална комуникация, дефинирана чрез 

прагматичната, социална и културна роля, която визуалният аргумент играе в рамките на 

съвременната визуална комуникация. Така, в реконструирането на протеклия дебат, се 

очертаха основните постановки в теорията на визуалния аргумент (Блеър, Бърдсел и 

Грорк), в рамките на която изясняването на процеса на визуално убеждаване (Месрес, 

Флеминг, Блеър, Грорк) и модела на визуалния аргумент (Грорк) се концептуализираха като 

двата основни инструмента за емпиричния анализ на практиките на визуалната реторика, 

конституиращи конкретните визуални култури.  

В този ред на мисли се наложи разбирането, че реторическото измерение на 

визуалните аргументи се състои в изясняването на различните аспекти на тяхната 

ситуативност. Така визуалните аргументи бяха концептуализирани като ентимеми – т.е. 

аргументи със съзнателно пропуснати предпоставки, които следва да бъдат допълнени от 

участието на аудиторията (Блеър). Осмислена по този начин, визуалната аргументация се 
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дефинира като процес, представляващ форма на визуално убеждаване, който предполага 

анализ на контекстуално скритите, културно базирани предпоставки, споделената визуална 

грамотност и визуалните общи места. Критерий за ефективността на визуалната 

аргументация следователно е способността ѝ да резонира у публиката в конкретна 

ситуация, при конкретните обстоятелства. Това на свой ред означава, че тя е ориентирана не 

само към вярванията и нагласите на целевата си аудитория, но и към значимите за нея 

визуални образи и обкръжаващото я аргументативно пространство. 

Третата част на втора глава добави няколко абзаца за виузалната метафора, 

като разгледа два модела на нейното функциониране. Тя анализира двата модела на 

мислене на визуалната метафора, които не са част от структуралистката неореторика. Така 

на сравнителен аналз бяха подложени моделите на визуалната метафора на американския 

философ (на историята) на изкуството Ноел Карол и холандския теоретик на рекламата 

Чарлз Форсвил. Техните модели са изведени на основата на анализи на действието на 

визуалната метафора в рамките на визуалните изкуства и респективно – в рекламата. 

 
 

Трета глава:  
 

(НОВА)  ФРАНКОФОНСКА ВИЗУАЛНА РЕТОРИКА.  СТРУКТУРАЛИСТКА 
КЛАСИФИКАЦИЯ НА ВИЗУАЛНИТЕ РЕТОРИЧЕСКИ ФИГУРИ   

 

Третата глава на дисертацията е посветена на връзките между неореторика и 

визуална семиотика, като нейната задача бе изследването на франкофонската пост-

структуралистка парадигма в анализа на визуалната комуникация. В резултат на 

изследването бе систематизирана семиотично фундираната парадигма в изследването на 

визуалната комуникация, определяна в различните си трактовки като реторика на образа 

и/или визуална семиотика. Последната бе осмислена в дисертацията като фундаментален по 

замисъла си лиежки изследователски проект за нова визуална семиотика, изложен през 

последните няколко десетилетия – проект. В рамките на този проект, чрез изискването за 

сетивност към спецификите на визуалния канал, семиотика и реторика, се постулират като 

взаимодопълващи се изследователски стратегии, ключови за съвременната теория на 

комуникацията. За да изясни неореторическия проект на Групата µ, дисертацията взаимства 

веденото от Жан-Мари Клинкенберг разделение между неореторика на аргументацията [la 

néo-rhétorique de l'argumentation], изучаваща общите механизми и практическа ефективност 
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на социалния дискурс на терена на икономическата пропаганда, правните спорове или 

философските дискусии и неореторика на фигурите [la néo-rhétorique des figures], 

изследваща вътрешните механизми на литературната продукция и индикираща сферата на 

естетическото.   

Тази част от текста се концентрира по-специално върху вътрешния за 

франкофонската структуралистка традиция обрат, белязан от прехода от модела за анализ 

на визуалната комуникация, предложен от Парижката семиотична школа, под формата на 

реторика на образа [rhétorique dе l'image], към този на Лиежката школа по неореторика, 

формулиран като визуална семиотика [semiotique visuelle]. Ключов момент в анализа на 

тази част на изследването имаше реконструирането на лиежката теория за визуалния знак, 

отрекла наложеното в семиотиката тъждество между иконичен и визуален знак, и 

заменила го с опозицията между иконичен и пластичен знак, дефинирана като 

основополагаща за визуалното знаково производство. Най-същественото следствие от 

такова разбиране на визуалното знакопроизводство е отричането на референциалната 

структура на визуалната комуникация, мотивирано от допускането, че визуалният знак не е 

иконичен по необходимост. 

Втората част на третата глава се фокусира върху (Новата) визуална 

реторика на Групата µ и по-конкретно – върху взаимовръзките между теорията на 

визуалната семиотика и  тази на обща реторика на образа. Следвайки принципите на 

лиежката визуална семиотика, тази глава на дисертацията разгледа лиежкия 

структуралистки проект за нова визуална реторика, изложен в Трактат за взиуалния знак.  

Към реторика на образа –. третия капитален текст на белгийските неореторици. Така 

изследването показа, че в термините на Трактата, „старата‟ реторика на образа се 

критикува заради нейната зависимост от властта на “линвистичния империализъм” на 

бартианската транслинвистика. Като такава тя се разгръща под формата на реторика на 

иконичния знак и иконичното съобщение. На свой ред новата реторика на образа се 

конструира именно като визуална реторика [rhétorique visuelle], разбирана най-точно като 

реторика, отнесена до начините на функциониране на визуалния знак/ език. Следвайки тази 

логика, на бе обсъдено формулираното в Обща реторика (на Групата µ) разбиране за 

реторическа функция на езика, приложено по отношение на визуалната комуникация. 

Съгласно Лиежкия екип, с понятието реторика се определя всяка регулирана 
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трансформация на елементите на едно изказване, при която възприемащият е заставен 

диалектически да съотнесе степента на възприятието [degré perçu] на един изведен в 

изказването елемент към една втора степен на осъзнаватото [degré conçu]. Реторическият 

ефект се състои във възприемането на отклонението от нормата, манифестирано в 

степента на възприятието [degré perçu], върху която получателят на съобщението 

наслагва/проектира степента на разбиране [degré conçu]. 

При анализа на микро визуалния обрат в неореториката на белгийските 

структуралисти, централна роля изигра лиежкото определение за визуална реторическа 

фигура. За Групата µ всяка реторическа операция протича в три обособени фази: 

произвеждане на отклонение от нормата на знаково прозиводство, наречено алотопия; 

идентификация на алотопията; преосмислянето на продуцираното смислово отклонение. 

С това уточнение Трактатът въвежда постановката, че по подобие на вербалните, 

визуалните реторически фигури, представляват фигури на субституция, действащи чрез 

отклонение от нормата на визуално знаково производство. Поради факта, че визуалната 

реторика, под формата на rhétorique visuelle извежда механизмите на пораждане на 

смислови отклонения както при иконичните, така и при пластичните знаци, Групата µ 

формулира класификация на визуалните фигури, демонстрираща реторическите механизми, 

съгласно които действат и иконичните и пластичните визуални знаци. Така втората част на 

тази глава от изследването се занима с лиежката класификация на визуалните 

реторически фигури. 
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ІІІ.  Основни заключения и приносни моменти на дисертационния труд 

 

Фотографията, киното, телевизията предизвикват културни трансформации, сходни с 

тези на откритието на Йохан Гутенберг, a тяхната поява кара изследователи от различни 

области на хуманитаристиката да забележат образа, преосмисляйки го не като ординарен 

обект на възприятието, а като обект на наблюдение и анализ. Те разглеждат образите като 

исторически свидетелства (Бърк), аргументи за научни доказателства (Елкинс, 

Бредекамп, Шели) или политически идеи (Блеър, Фос, Грорк). Така образите се превръщат в 

предмет на изследване именно като културни явления, които пренасят смисли и участват в 

интеракциите на различни културни ритуали: на консумацията, на джендъра, на паметта... 

Ако техническатa възпроизводимост на образа налага необходимостта от изобретяване на 

инструментариум, адекватен за анализ на нееднородната съвременна визуална култура, в 

контекста на съвременната хуманитаристика реториката е сред дисциплините, предложили 

механизми за анализ на разнородни визуални явления, отчитащи контекстуалността 

(историчността), композираността и комуникативната природа на визуалните артефакти. 

Това е и причината реторчески ориентирани да са техниките на анализ на визуалната 

култура, прилагани в рамките на една значителна част на съвременните визуални 

изследвания.  

Популярен афоризъм от академичния фолклор формулираше две успешни стратегии 

за ефективно евристично поведение в полето на академичните изследвания. Първата от тях 

разчиташе на шанса зa откриване на нова изследователска област (нова култура, галактика и 

т.н). Втората – точно обратното, се заключваше в прилагането на принципно нов 

инструментариум към популярни (и дори банални) области на изследване. Ако в подобна 

перспектива трябва да се прогнозира евристичния потенциал на визуалната реторика, 

следва да се отбележи, че тази относително нова изследователска парадигма се ситуира 

някъде в (може би) златната среда. Става дума за това, че в тематизираната в дисертацията 

изследователска ситуация, от една страна, визуалността се конструира като област на 

съвременните изследвания, а от друга – реторическият инструментариум, макар 

познат от хилядолетия, за пръв път се използва целенасочено, за анализ на образността 

в полето на визуалната култура, а разглеждан в такава перспектива, въпросът за 

визуалната реторика, като че обещава евристичен урожай.  
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В хода на изследването бе установено, че именно в края на ХХ и началото на ХХI 

век, в Северна Америка и Европа се разгръщат дебати, чиято цел е да определят 

аналитичните правомощията и сферата на приложение на визуално реторическите 

изследвания. Основните проблеми, очертани от протичащите дискусии се отнасят до: 

спецификите на убеждаването чрез средствата на визуалната образност; апликирането 

на теорията за реторическите фигури към сферата на визуалното; възможността, 

специфика и актуалността на визуалния аргумент, моделите на функциониране на 

визуалната аргументация; визуалната грамотност и визуалната култура като условия за 

ефективност и разбиране на визуалните послания и нагласите на аудиторията. Като част от 

теорията за визуалните транспозиции на реторическите фигури бяха откроени и 

изследванията на визуалните метафори. На основата на настоящото състояние на 

изследванията по въпроса могат да бяха изведени две насоки в изследванията на визуалите 

фигури. 

За целите на дисертацията бяха проучени значителен брой монографии и статии, 

разглеждащи проблемите на визуалната култура и комуникации; бяха проследени 

международните форуми по темата на дисертацията; бяха събрани значителен брой, 

различни по вид избражения, между които примери от визуалните изкуства, социалната, 

търговска и политическа реклама, карикатурата, киното, класическата живопис, 

монументалната скулптура, градската среда. На основата на анализа на събрания материал 

може да се обобщи, че отчитайки мултимодалния характер на съвременната комуникация 

(Крес, Мичъл) и факта, че визуалният ѝ елемент разкрива едно от нейните значими 

измерения, двата разгледани в дисертацията, проекта за визуална реторика, се концентрират 

върху спецификата в начините на комуникация и сигнификация, експлоатирани от 

доминантно визуалните медии, върху тяхната граматика и реторика. Фокусът на англо-

саксонския и франкофонския проекти за визуална реторика, върху различни аспекти на 

убеждаващите механизми на виузалните медии, експанзира съвременната теория на 

аргументацията и съвременната теория на фигурите и реализира визуалния обрат на 

терена на съвременната реторика. В този ред на мисли, като основен приносен момент 

от дисертационното изследване може да се обобщи концептуализирането на иновативна 

методологическа рамка за изследване на визуалната култура и комуникация. 
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Иновативността на тази методологическа платформа би могла да се отчлени по-ясно в 

следните няколко пункта:  

 

 Контекстуализиране на визуално реторическите изследвания в полето на съвременните 

визуални изследвания 

 Реализиране на компаративен анализ и систематизиране основни идеи на две от 

водещите стратегии във визуалните изследвания – Visual Studies и Bildwissenschaften;  

 При осмислянето на прехода от вербално доминирана към образна доминирана 

комуникация, под формата на case study анализи бе осъществено съпоставително 

разглеждане на критическите позиции на иконоборци и иконопочитатели, в лицето на 

социосемиотиката на Гюнтер Крес и политическата теория на Джовани Сартори; В този 

смисъл, съществен момент представлява ситуирането на сарторианските идеи за видео 

пайдея, видео демокрация и видео политика в полето на визуалните изследвания.  

 Обзор и систематизация на репрезентативните за визуално реторическите изследвания 

автори, текстове и дебати;  

 Реконструкция на Северноамериканския дебат около визуалния аргумент;  

 Дисертацията осъществи компаративен анализ на двата англо-саксонски модела на 

визуалната метафора (Ноел Карол и Чарлз Форсвил);  

 Съпоставителна реконструкция на генезиса на двете направления на визуалната 

реторика – визуалната аргументация и теорията за визуалните тропи;  

 Дисертацията демонстрира микро виуалния обрат в структуралистката неореторика, на 

основата на компаративен анализ на категориалния апарат на подходите на 

франкофонската стара реторика на образа и новата визуална реторика;  

 Изследването изведе предложената от Групата µ, класификация на визуалните 

реторически фигури;  

 Бе очертан и понятийно хомогенизиран категориалния апарат на изледванията по 

визуалната реторика;  

 

В рамките на дисертацията бе предложено „плътно‟ описание на начините, по които, 

в края на ХХ и началото на XXI век, двата модела на съвременната реторика - реториката 

на аргументацията и реториката на фигурите, се пренасят на терена на визуалните 
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изследвания. И в стратегията на франкофонската (нова) визуална реторика [Rhetorique 

Visuelle] и в тази на англо-саксонските изследвания на визуалната реторика [Visual Rhetoric 

Studies], визуалната реторика се заявява като един от партньорите в диалога между 

подходи, конституиращ полето на съвременните визуални изследвания. Превеждйки 

основното за съвремената реторика разделение (между реторика на аргументацията [la 

néo-rhétorique de l'argumentation] и реторика на фигурите [la néo-rhétorique des figures]) на 

езика на изследванията на визуалната култура, двата разгледани модела на визуалната 

реторика осъществяват епистемологичния визуален обрат на терена на съвременната 

реторика. 

Така бяха отчленени два отделни проекта за визуална реторика. Първият от тях е 

представен от англо-саксонската обща теория на визуалната реторика, стъпила на 

основата дебата за недискурсивна реторика. Нейната стратегия интегрира визуалността в 

съвременните реторически изследвания и налага реторическите подходи като адекватен 

метод за изследване на визуалната култура. Тази версия на визуално реторическите 

изследвания разглежда визуалната реторика като продукт на визуална практика (т.е. като 

ефекът на визуалната култура) и като теоретична перспектива в съвременната 

хуманитаристика. На свой ред франкофонската визуална реторика се концентрира врху 

начините на функциониране на визуалния знак. В този смисъл визуалната  реторика се 

дефинира като регулирана трансформация на визуално изказване, при което възприемащят 

съотнася степента на възприемането с тази на осъзнаваното. Това разбиране на визуалната 

реторика приема, че реторическият ефект на визуалната комуникация е породено от 

нарушаване/отклонение на нормата на визуално знаково производство.  

В хода на изследването бяха изведени херменевтични и семиотични аспекти в 

методите на визуално реторическите проекти, анализиращи визуалната артефактичност 

(визуалността) и в статуса и на сигнификация и в този на комуникация. Бе установено, че в 

контекста на дистинкцията между лингвистичен и визуален обрат, следвайки парадигмите 

на пост-структурализма и нео-прагматизма и двата разглеждани модела на визуално 

реторически изследвания все пак обвързват хуманитарното знание относно визуалността с 

езика и комуникацията. Въпреки това, както англо-саксонският, така и франкофонския 

модел на визуалната реторика се конструират като анти-логоцентрични, настояващи на 
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автономно, не лингвистично детерминирано осмисляне на визуалната култура и 

комуникация.  

В резултат на изследването бе аргументирана принадлежността на двата анализирани 

визуално реторически проекта към полето на визуалните изследвания, показвайки как те 

удържат основните методологически подходи към образа: те го тълкуват и като присъствие, 

което бележи срещата между образ и зрител, послание и публика (Visual Studies)/ и като 

репрезентация – социални и политически функции да детерминира идентичността и 

интересите на имащите властта (над средставата) за репрезентация. Наред с това, като 

типологизира визуалните значения, съгласно принципите на неформалната логика (Грорк); 

изследва и представи наличните модели на визуалните реторически фигури (Група µ, 

Карол, Форсвил); изяснявани модела на визуалния аргумент (Флеминг, Блеър, Бърдсел, 

Грорк) и процеса на визуална аргументация (Фос, Кристъл, Ръни) дисертацията артикулира 

основни реторически механизми за прочит на дискурсивността на визуалната комуникация. 

По този начин дисертационното изследване изведе общи принципи на визуално 

реторическите трансформации.  

Изследването установи, че като следват общия за визуалните изследвания стремеж за 

формулиране на теоретична рамка за анализ на визуалната култура, визуално 

реторическите изследвания се оформят като методологическа платформа, фокусирана 

върху разнообразието от убеждашащи механизми, експлоатирани от визуалната образност. 

Това начинание установи, че двете изследвани парадигми в подходите на визуалната 

реторика са преднамерено анти-елитариски, т.к. заскобяват разделението между висока и 

ниска култура (изящни изкуства и популярна култура), фокусирайки се върху 

въздействащите аспекти на визуалната култура. Така бе демонстрирано, че в контекста на 

изследванията по визуална реторика, тезата за “визуалното конструиране на социалното 

поле” (Мичъл) добива конкретиката на политическото въображаемо (материализирало се в 

политически реклами, карикатури, монументи или живописни платна) или колективни 

нагласи (формирани чрез комерсиални и социални реклами и провокирани от произведения 

на изкуството).  

Отграничавайки се както от обектите, така и от методите на Естетиката или 

Историята на изкуството, визуално реторическите изследвания не се легитимират като 

„обективна‟ наука със строг метод, а като изследователско поле. Не случайно един от 
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общите за двата модела белези е заявената интердисциплинарна претенция, която англо-

саксонският модел мисли като диалог между различни гледни точки на изследване. Не 

случайно, самият дебат относно визуалния аргумент въвлича експерти в областта на 

реториката, неформалната логика и естетиката, медийните науки и философията. В 

термините на парижкия и лиежкия структурализъм, интердисциплинарността на 

франкофонската визуална семиотика настоява за изобретяването на изследователски обект, 

който не принадлежи на вече съществуващи научни области. Визуалността (културната 

детерминираност на погледа) е обект, отговарящ на подобни изисквания, точно както такъв 

обект е и конститутивната за визуалната комуникация опозиция иконичен-пластичен знак.  

В хода на изследването бе установена пресечна точка между реториката на 

фигурите и реториката на убеждаването, когато базовата за структуралистката 

неореторика опозиция норма-отклонение се контекстуализира, като се приложи към 

конкретни социални реалности. В логиката на тази перспектива изследването осъществи 

анализ, съгласно който, осъщественото в Трактат за визуалния знак апликиране на 

принципите на лиежката Обща реторика, към полето на визуалната комуникация, бележи 

своеобразен визуален обрат в неореториката на белгийските структуралисти и по този 

начин – в неореториката като цяло. 

В края на самото изследане бе установено, че към разгледаните два визуално 

реторически проекта следва да се добави още един, зад който стои един от лидерите на 

немските Bildwissenschaften – Хорст Бредекамп. С препратка към теорията за речевите 

актове, неговата последна монография е озаглавена Теория за образните актове [Theorie 

des Bildakts]. На практика, разбирането за образно действие [Bildakt] на Бредекемп индикира 

алтернативен визуално-реторически проект, който реферира към необходимата рамка / 

подходящата ситуация, която прави един речеви или образен акт ефективен. В тои смисъл, 

последната монография на Бредекамп открива хоризонти за бъдещи изследвания в полето 

на визуалната реторика. 
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