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За дисертационния труд на проф. д-р Николай Чернокожев

На тема: Видяна България. Визуални образи на страната/земята и хората в 

немскоезичната книжнина до 1879 г.

от проф. д. и. н. Надя Данова 

На заседанието си от 28 април 2015 г. Катедрата по българска литература към 

Факултета  по  Славянски  филологии  при  Софийския  университет  „Св.  Климент 

Охридски”  е  обсъдила  труда  на  проф.  д-р  Николай  Чернокожев  на  тема  „Видяна 

България. Визуални образи на страната/земята и хората в немскоезичната книжнина до 

1879  г.”  и  единодушно  е  предложила  откриване  на  процедура  за  присъждане  на 

научната  степен  „Доктор  на  филологическите  науки”  на  неговия  автор.  Приех  с 

удоволствие предложението да бъда рецензент на този труд, тъй като впечатленията ми 

от  цялостната  работа  на  проф.  Николай  Чернокожев  до  този  момент  ми  даваха 

основание да вярвам, че той и сега ще ни поднесе една оригинална и приносна работа. 

Бях  стимулирна  и  от  факта,  че  през  последните  години  работих  върху  близко  по 

замисъл издание на гръцки текстове за българите и България и горях от нетърпение да 

видя как гръцките книжовници щяха да влезат в диалог с немските автори. Веднага 

признавам, че очакванията ми бяха възнаградени. 

Пред нас е един труд, който несъмнено е плод на многогодишно натрупване на 

данни, на тяхното селектиране и осмисляне от учен с опит и знания, който знае къде и 

какво да търси,  да се насочи към значими научни проблеми,  за  да ни поднесе ново 

познание. Авторът си е поставил за цел да проследи присъствието на български сюжети 

в  тяхната  визуална  въплътеност  в  немскоезичната  книжнина  от  XIX век,  като 

използвания  от  него  теоретичен  инструментариум  и  умело  подбраната  извадка  от 

извори му позволяват да надгради над познатото в тази област. Вниманието на проф. 

Николай Чернокожев е съсредоточено върху взаимодействието между думи и визуални 

образи, като акцентът е поставен върху начина, по който слово и образ си партнират 

при оформянето на  образа на „другостта”. Както е известно, проблематиката за образа 

на „другия” навлезе трайно в областта на българската хуманитаристика след падането 

на Берлинската стена и особено след кървавия разпад на бивша Югославия. Масивът от 
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разработки,  посветени  на  тази  проблематика,  към които  има  своя  значим принос  и 

проф. Николай Чернокожев, беше изграждан, обаче, до този момент предимно на базата 

на  словесните  репрезантации  на  „другостта”.  В  рецензирания  труд  визуалното  не  е 

разглеждано  само  за  себе  си,  въпреки  че  то  е  в  центъра  на  вниманието,  но  са 

представени и текстовете, в които са вградени или с които си партнират илюстрациите. 

Поради това, отбелязвам като съществен принос на автора самия избор на темата на 

неговия  труд, избор, който несъмнено отваря множество възможности за наблюдения и 

нови писти на разсъждения. 

Много съществен принос на защитавания дисертационен труд е, че той въвежда 

огромен непознат изворов материал и чрез необичайното до този момент съотнасяне на 

словесен и визуален текст ни поднася ново изключително ценно знание за България и 

българите. Изследването се опира на разножанрови материали: на статии и илюстрации 

от периодиката, книги, в които визуалните материали и текстът са в конкуренция, книги 

албуми, изобразяващи непознати светове на преминаващи през дадени места военни, 

специализирани издания, представящи народите на земното кълбо, споделени разкази 

на  хора,  случайно  попаднали  по  българските  места,  предназначени за  образованото 

общество сказки. На практика в този труд за  първи път се осъществява систематично 

представяне  на  визуалното  изобразяване  на  българските  места  и  на  българите  в 

различни по своя характер немскоезични издания от XIX век – книги и специализирана 

и популярна периодика.

Авторът въвежда читателя в своята работа представяйки най-общо теоретичната 

рамка  на  своето  изследване,  като  подчертава  изрично,  че  използва  преди  всичко 

аспектите на приложността на визуалния образ, тъй като става дума за илюстрации, за 

структури, в които степента на ангажираност на визуално и словесно е твърде висока, 

особено  в  материалите,  разположени  по  страниците  на  периодичните  издания. 

Отчетено  е  постигнатото  от  предшествениците  на  това  изследователско  поле,  като 

държа да подчертая изключителната осведоменост и колегиалната коректност на автора. 

Пак в тази встъпителна част са направени и необходимите ограничения, като авторът 

подчертава,  че от очертаващите се няколко изследователски ниши неговият избор се 

спира на „Нишата на изобразеното (места и хора)”, т. е. какви образи оформят и какви 

представи  създават  и  налагат  илюстрациите,  както  и  на  „Нишата  на  боравенето”  – 

употребата на илюстрациите в различни сектори на социалния живот, превръщането на 

някои от тях в емблеми, в плакати на събития, процеси и т.н. Заявявайки намерението си 
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да фокусира вниманието си върху тези две ниши, авторът подчертава желанието си да 

опише  моделирането  на  определени  представи  в  съзнанието  на  публиката  и 

произтичащите от това ефекти. Пак  във встъпителната част на труда си авторът  отделя 

особено  място  на  обема  и  съдържанието  на  понятието  „илюстрация”,  свързани   с 

конкретия случай, в който илюстрацията не е мислена като нещо допълнително към 

текста,  а като равнопоставена част в дадено цяло.  Вниманието ни се насочва и към 

важните  проблеми  за  механизма  на  съчетаването  на  писаното  слово  и  образа,  на 

тяхното  възприемане,  както  и  към  проблема  за  задължителното  полагане  на 

илюстрациите в определени културни и контекстуални рамки. Прави се ограничението 

по отношение на хронологията на изследването – в рамките на  ХІХ век, както и по 

отношение  на  отразената  проблематика  –  мирния,  всекидневен  живот,  даващ 

възможност за по-внимателно вглеждане в хора и места. 

Изследването  се  състои  от  въведение,  десет  части,  заключение  и  списък  на 

използваната литература с общ обем 478 страници. Избраната от автора структура на 

труда  му  на  позволява  да  организира  разнородния  изворов  материал  по  начин 

облекчаващ навлизането в детайлите на отделните казуси на съжителство в даден текст 

на  словесни и  визуални образи.  Подходът,  на  който той се  спира,  изисква  да  бъдат 

редуцирани  максимално  информациите  за  авторите  на  текстовете  или  визуалните 

материали – акварели, графики, литографии, карти и пр., а тежестта да падне върху 

изобразените природа, селища и хора.

 Още при анализа на първият текст -  съставената от Рихард фон Хелвалд седма 

глава, озаглавена „България” от частта „Османската империя в Европа” от излезлата от 

печат  през  1879  г.  книга  „Съвременна/днешна  Турция”  се  открояват  ясно 

изследователските  достойнства  на  автора  на  дисертационния  труд.  Без  да  игнорира 

текстовия материал на това мащабно представяне на Османската империя, на нейните 

природни дадености,  етнография,  история и  порядките  в  империята,  проф.  Николай 

Чернокожев  поставя  акцент  върху  визуалния  материал,  като  словестният  текст  доп 

голяма  степен  изпълнява  функциите  на   рамка  и  опора  при  анализа  на  визуалните 

наличности.  За  мен  лично  са  напълно  убедителни  неговите  коментари,  засягащи 

механизмите на образотворчество, стратегиите на  избора на визуален материал, както и 

хоризонтите на очакване на Фридрих фон Хелвалд, който разказва с „картинки” и текст 

историята на българите, описва техния бит, характеризира ги в етнографско и културно 

отношение, изобразява българските селища, реки и пр., като същевременно ги поставя 
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до  техните  балкански  съседи.  Особено  интересни  са  коментарите  към  картинките, 

представящи въобразени селища като например Видин, отговарящи на очакванията и 

потребностите  на  публиката.  Много  ценни  са  направените  от  проф.  Николай 

Чернокожев съпоставки с данни от други по-ранни немскоезични текстове,  на първо 

място книгита на Феликс Каниц, както и с текстове, излезли от ръката на българи от 

ХІХ век. За нас не остава съмнение, че в случая става дума не само за историческо или 

етнографско познание, което ни се предлага, а за целенасочено формиране на нагласи, 

за  геополитика,  което  между  другото  е  напълно  естествено,  като  се  има  предвид 

годината  на  появата  на  книгата,  съвпадаща  с  поредната  подялба  на  османското 

наследство. Впрочем да не забравяме, че етнографията възниква като обособена наука в 

органическа връзка с геополитиката. Или както авторът обобщава изводите си от тази 

част  на  труда  си,  текстът  на  Рихард  фон Хелвалд  е  имал  задачата  „да  произведе  у 

читателя  си  визуалния  образ  на  една  нова  държава,  образ,  който  е  труден  за 

оцелостяване и проблематичен в неговото постигане”.   

При анализа на своя втори обект, Дунавските изгледи на Адолф Кунике, датиращи от 

1826 г., проф. Николай Чернокожев проявява изключително умение при ословестяване 

на образите, пристъпвайки към един скрупульозен коментар на словесния и визуалния 

материал.  Освен  с  крайно  инересната  информация  за  река  Дунав  и  населяващте 

бреговете  й  народности,  тази  част  от  труда  представлява  особен  интерес  и  с 

наблюденията  на  автора  върху  проблема  за  ролята  на  реката  в  съзнанието  на 

немскоезичния свят като свързващ мост или граница,  разделяща Запада от Ориента. 

Преведените  пасажи  дават  повод  на  автора  да  насочи  вниманието  към  различните 

аспекти на „гледането”, от уподобяването с познатото до остойностяването на водния 

път  във  връзка  с  неговата  политическа  и  икономичеста  значимост.  От  множеството 

ценни коментари ще обърна внимание само на един, който на практика е общовалиден 

за  повечето  хора,  прекосили  Балаканите:  ”Историята  се  заявява  и  изявява  много 

властно, мощно там, където липсват достатъчни знания (информация) за сегашността, 

когато образът на настоящето е несглобен. Именно тогава се прибягва към презентиране 

през  миналото.”  И  проф.  Николай  Чернокожев  подчертава,  че  тази  особеност  се 

проявява  особено отчетливо в  текстовете,  придружаващи визуалното представяне на 

българите,  което той уместно нарича „отместващо разказване”.  От особен интерес е 

акцентът,  поставен  върху  начина  на  разказване,  целящ  моделирането  на  особени 

отношения между човека и средата, между човека и майката природа. Дешифрирането 
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на литографиите, изобразяващи българските крайдунавски градове което ни предлага 

проф. Николай Чернокожев,  разкрива и романтичната окраска в изобразяваното, както 

и отношението между реално и фикционално. Особено интересни за мен в тази част е 

опитът на автора да  потърси връзката между различните смислови натоварености на 

понятието „Ansicht”- „изглед” по онова време, както и неговия прочит на намеренията 

на изобразяващия Ермини. Много ценя и усилието му да съпостави изображенията на 

представените в труда на Кунике селища с други изображения на тези селища, което му 

помага да извлече характеристики на процеса на виждане и изобразяване. 

Третият обект на анализ за проф. Николай Чернокожев са тетрадките на Аугуст фон 

Молиер, свързани с военните събития от 1828 г. Авторът открива множество сходства 

между  литографиите   на  Молиер  със  стилистиката  на  изгледите  на  Кунике,  но 

същевременно откроява възможностите за внушение на баталното рисуване.

  Двутомното издание на географа и картографа Хайнрих Бергхаус ”Народите  на 

земното  кълбо”,  излезло  от  печат  през  1845-1847  г.,  позволява  на  проф.  Николай 

Чернокожев  да  ни  представи  един  много  разгърнат  анализ  на  визуални  образи  на 

българите, който, според него, задава определени параметри на визуалното присъствие 

на  българите  в  паметта  и  въображението  на  немскоезичната  публика.  Напълно 

основателно се поставя  акцент на историко-филологическия фундамент,  на който се 

предполага даваното знание да се опира задължително.

Вглеждането на проф. Николай Чернокожев в популярното списание „Илюстрован 

свят”,  излизало в  продължение  на  половин век  от  1853 до  1903 г.,  има  за  резултат 

констатацията, че българското присъстивие е подчинено на военновременния дискурс, 

свързан с поредната Руско-турската война, поради което той се насочва категорично 

само към мирновременния период.  Обект на  специално внимание става  разказът на 

лекаря Петер фон Старо за неговите преживявания сред търновци през 1866 г., който е 

съпроводен с „картинка„ от Чихков. Напълно се солидаризирам с квалификацията на 

автора за този разказ като „ едно необременено от подготовка, спонтанно и спорадично 

докосване до българския свят.”

На  читателят  на  дисертационния  труд  е  поднесено  познание  за  немското 

образотворчество  за  българите  и  чрез  вглеждането  в  беседите  на  бременския 

пътешественик  и  анализатор  Й.  Кол,  който  през  1868  г.  разказва  за  българите  чрез 

словото си и чрез цветните акварели на Кречмер. Съвсем основателно проф. Николай 

Чернокожев окачествява словото на Кол и „картинките” на Кречмер като предназначени 
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да  активират  сектори  на  европейската  културна  памет  в  рамките  на  отзвучаващия 

просвещенски дискурс, към което бих добавила и ярко изразеното елинофилство.

Ценни  и  нюансирани  са  разсъжденията  на  автора  на  дисепртационния  труд, 

произтичащи от  наблюденията му върху „българските„  текстове в  специализираното 

периодично  издание  „Глобус”,  излизало  през  годините  1862-1908.  Материалите, 

включващи разкази за непознати места и хора, са предназначени за професионалните 

гилдии на географи, етнографи, антрополози и историци.  Интерпретацията на проф. 

Николай  Чернокожев  на  наситените  с  ценна  информация  разкази  на  различни 

пътешествениците, между които и авторитетния и многознаещ Феликс Кониц, му дава 

основание да заключи, че тук детайлът във визуалните представяния не е инкрустиран 

аксесоар, а част от зримата плътност на хора и природа. Аз лично признавам, че бях 

крайно заинтригувана от експертния разказ на лесовъда Вилхелм барон фон Берг за 

Родопите и населяаващите ги хара, като несъмнено за това ми помогна и обрамчилият 

ги текст на Проф. Николай Чернокожев. 

 Анализът  на  текста  на  Густав  Пауле  от  1875  г.  поставя  особен  акцент  върху 

изоброзяването на българската жена. А излизалото в продължение на повече от половин 

век издание „По суша и море” дава възможност за наблюдения върху  съжителството 

между картини и текст за годините 1871, 1872, 1876 и 1879, свързани с решаващи за 

Балканите  събития,  както  и  с  началните  години  от  съществуването  на  българската 

държава. Портретите говорят не само към локалното и специфичното, а са впрегнати в 

задачата те да станат основа за формиране в съзнанието на немскоезичната публика на 

единен образ на „българина”. 

Като обща за целия дисертационен труд черта изпъква изключителното умение на 

проф.  Николай  Чернокожев  при  ословестяване  на  образите.  Откроява  се 

наблюдателността на автора и неговият усет към детайла, както и способността му да 

мобилизира огромен арсенал от знания за българското, немското и общоевропейското 

миналото, за да постави убедително образите в техния културно-исторически контекст. 

На практика авторът успява да накара „картинките” да проговорят и да ни разкажат 

дори много повече от преведените текстове. От вниманието на автора не е убегнала и 

най-малката подробност от изображенията, която би могла да бъде интерпретирана като 

възможен източник на внушения. Трябва да си призная, че бях очарована от лекотата и 

елегантността, с която проф. Николай Чернокожев се движи между различните нива на 

информация,  проявявайки  семантичната  натовареност  на  визуалното, 

засвидетелствайки  не  само  изключително  богата  историческа  култура  и 
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изследователска добросъвестност, но и силата на изказа, за да ни убеди в коректността 

на своя прочит на видяното. Читателят има усещането, че той е воден за ръка от един 

търпелив и многознаещ, но и вдъхващ доверие посредник, който му помага да навлезе в 

дълбочината  на  авторовите  намерения  и  го  улеснява  да  разчете  този  културно 

опосредствен чрез различните  политики на репрезентация външен поглед. Както във 

всички останали случаи на градене на реални или имагинерни образи, с които съм се 

сблъсквала, така и тук ясно прозира целта да се презентира  с желанието да се получи 

желан ефект  в определена насока. Проличава ясно желанието чрез показване на места, 

на  портрети,  на  всекидневие  и  на  празници  вниманието  да  се  насочи  към  ново 

отношение  към  земята,  към  повишаване  на  ефективността  на  селския  труд,  към 

промените  в  социалната  пирамида,  към  създаването  на  самостоятелна  държава  и 

нейните институции, армия и градове. 

Бих  искала  също  да  откроя  и  още  едно  друго  качество  на  проф.  Николай 

Чернокожев, което той проявява при анализа си на всички презентарани текстове – той 

е  поднесъл на  своя читател един замислен текст,  който не само предлага  собствени 

опции за интерпретации, но и стимулира към по-нататъшни читателски разсъждения, 

като в известен смисъл той ни е дал един отворен текст, което е напълно естествено с 

оглед  на  богатството  на  информация,  съдържаща  се  в  издирените   текстове  и 

„картинки”.  Един  от  неговите  изводи,  който  заслужава  особено  внимание  е,  че 

визуалният  образ  на  България  и  българите,  формиран  от  засрещането  и  взаимното 

допълване на погледите на германци, англичани, италианци и французи има за резултат 

един единен европейски поглед. На практика дисертационният труд ни прави свидетели 

на  някои от  стъпките  към изграждането на обобщения образ  на Балканите,  плод на 

ориентализма. А всъщност говорим за десетилетията, в които и оксидентализмът ще 

сложи своя дълбок отпечатък върху немската култура и идеологии, за да повлияе от 

своя страна върху славянския свят и най-вече върху руския духовен и идеен живот. 

Отчитайки високата познавателна стойност на предложения словесен и визуален текст, 

както  и  на  тяхната  интерпретация,  не  мога  да  не  спомена  и  деликатно  проявеното 

чувство за хумор от страна на автора, което прави запознаването с неговия текст още 

по-приятно. 

Заключението  на  труда  обхваща  произтичащи  от  проведения  анализ  изводи, 

Набелязани  са  отчетливо  и  задължителните  стъпки  за  бъдещо  оползотворяване  на 
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натрупания и осмислен материал, както и очертаващите се предстоящи събирателски 

задачи. 

С  оглед  на  бъдещата  публикация  на  текста  на  дисертационния  труд  бих 

препоръчала да  бъде огледан отново преводът,  тъй като  на  някои места  се  усещаха 

грапавини. В действителност аз не съм имала на разположение немските оригинали, но 

все пак мисля, че би могло да се помисли върху някои от използваните формулировки. 

Също  така  би  било  уместно  в  бележки  под  черта  да  се  дадат  сегашните  имена  на 

споменаваните в текстовете топоними и хидроними, като например Ниса – Ниш, Нисава 

– Нишава, Чемнанода – Черна вода и пр. От географска гледна точка по-правилно е да 

се говори за Сулински ръкав, а не Сулинско устие, тъй като става дума за Дунавската 

делта.  Мисля,  че  не  биха  били  излишни  и  някои  пояснения  към  текстовете,  като 

например към този на Кунике, който говори за бастисването на Русе от руската армия 

през 1773 г. и пр. Ясно е, че текстът на проф. Николай Чернокожев е предназначен за 

просветена публика,  но независимо от това мисля,  че не би било излишно да бъдат 

обяснени някои присъстващи в текстовете имена като например предаденото в изопачен 

вид име на руския военачалник Суворов или загатнатото,  но отсъстващо от един от 

текстовете име на историка Фалмерайер.

До  този  момент  авторът  има  вече  значителен  брой  публикации по  темата  на 

дисертационния  труд.  Авторефератът  представя  адекватно  цялостния  дисертационен 

труд.

Въз  основа  на  всичко  казано  по-горе,  смея  да  твърдя,  че  пред   нас  е  един 

сериозен изследователски труд, който надгражда с ново знание известното във важно 

изследователско поле и притежва всички необходими качества на дисертационен труд 

за присъждане на научната степен „Доктор на Филологическите науки” . 

София, 3 август 2015 г.                                           Рецензент:

                                                                      Проф. д. и. н. Надя Данова
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