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В структурно отношение представеното за обсъждане изследване се състои от десет 

глави, въвеждаща и заключителни части, като общият обем на работата възлиза на 478 

страници.  

Самото изследване е концентрирано върху образността – в прекия и в по-широкия 

смисъл на понятието, като този ефект е резултат от две взаимосвързани тенденции, 

които се предопределят една друга. Така в работата образността на илюстрацията – 

изведена като централен изследователски обект – е видяна в зависимостта ѝ от 

културните представи, с които в съвременната хуманитаристика се занимава 

имагологията. От друга страна обаче, анализът я полага в един цялостен зрителен 

контекст, в който самата тя става генератор на сюжети, формиращи културни визии. 

Изследователското внимание е фокусирано върху немскоезичните издания от XIX в., 

при което акцентът е поставен върху визуалния образ, като илюстрацията е видяна като 

средоточие на допълващи се и същевременно разбягващи се представи за другия. В 

случая – за българите, които подобно на самата илюстрация и нейната междинност 

спрямо словото и визията, се полагат в по-широките контекстуални рамки на 

Османската империя и Европа.   

На изследователския обект и теоретичния ракурс към него е отделено специално 

внимание във въвеждащата част на работата. Детайлно е представено в какви релации 

се полагат словесното и визуалното представяне на описваните/изобразяваните 

обекти, поставени в цялостната концептуална рамка на изследователския текст. 

Теоретичният опит върху тях е с цел да се отстранят – доколкото е възможно – 

множеството разбягвания, както идеологически, така и чисто субективни, за да се 

потърсят общите в синхронен и диахронен план дискурсивни техники на културното 

общуване, за което са представителни. Самите илюстрации се полагат като средоточия 

на редица сюжети, чиито идеологически проекции и контекстуални зависимости могат 
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да се окрупнят до 6 основни генеративни ключа. В работата те са сумарно представени 

в следната съвкупност: автор, издател (издателските политики), тиражиране, техниката 

и обектите на изображението, последващи – извънконтексуални – употреби на 

илюстрациите (стр. 3). Впечатляващ е и обхватът на източниците, в които са 

публикувани илюстрациите, обект на изследване. Сред тях са представителни за 

периодиката издания, специализирани енциклопедични източници, издания, полагащи 

се в граничната сфера между науката и популярното знание, албуми и публикувани 

сказки. 

В тази част на работата е изведено едно наблюдение, което е изключително важно и 

става ключ към цялостния подход при анализа. „Визуалните дадености, свързани с 

България в немскоезичната пътеписна и специализирана книжнина, както и в 

популярната периодика от XIX в. могат да показват някакви отклонения от фактически 

известното, но са и в много голяма степен дисциплинирани, ограничени в 

документалното“, пише Николай Чернокожев (стр. 11). Тази дисциплинираност на 

изследвания материал налага и методологическа дисциплина на самото проучване, 

към която авторът стриктно и добросъвестно се придържа. Така в методологически 

план работата се придържа към съвременните достижения в областта на имагологията 

и постколониалните изследвания. От гледна точка на използвания подход, авторът си 

дава ясна сметка, че конструираният върху изображенията разказ едновременно с 

това, че формира представи, отразява и вече съществуващи социални идеологеми. 

Новаторското в случая обаче е, че Николай Чернокожев не се задоволява с търсене на 

несговорените екзотични места в символното колонизиране на света, а чете 

изображенията в един по-разгърнат дискурсивен ред. Изследването не прави опит да 

разкрива механизмите на колонизиране и автоколонизиране в плана на един 

балкански екзотизъм (типичен например за британската гледна точка), а отчита факта 

на професионалната намеса на авторите-съставители при представянето на културните 

различия. Това прави изследването особено значимо, защото полага въпросите за 

междукултурната комуникация в една по-широка визуална проекция, която надраства 

модерното и ефектно представяне на екзотичното. Този ефект се постига от 

придържането към материала при съпоставителното  му полагане спрямо други 

текстове, редукционисткият прочит на които е форматирал множество клиширани 

представи. При съпоставката Николай Чернокожев не оказва интерпретативно насилие 

върху символите, а се опитва да чете добросъвестно – в съгласие с наличния материал 

– техните послания и извънконтекстуални употреби. 
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Организационният принцип, използван при подредбата на отделните глави на 

работата, се основава върху анализ на водещите издания, в които са публикувани 

изследваните илюстрации. Първата от тях е посветена на книгата „Съвременна/Днешна 

Турция“, издадена през 1878 г. Изданието съдържа множество илюстрации (най-често 

прекопирани от други източници), които са във фокуса на проучването. Основният 

акцент е върху присъствието на българите, историята, етнографията, бита, като в 

основата на интерпретацията е тяхното визуално представяне в изданието. 

Историческата коректност се отлива по особен начин във визуалния материал, отнасящ 

се до Ранното средновековие. Доколкото изображенията могат да представят всеки 

един от народите на Балканите (стр. 37), става ясно, че концептуалното напрежение 

между текста и илюстрациите се поражда от просвещенски мотивирания конфликт 

между цивилизация и варварство.  

В частта, посветена на хората, анализът следва детайлно изображенията, създаващи 

представата у читателя (зрителя) за населението в Османската империя. Обръща се 

внимание на екологията на живеене, изразяваща се в позиционирането на човека в 

реалната битова среда. В случая авторът успява много точно да улови подходите на 

немската етнографска традиция от разглеждания период, която разкрива колективното 

живеене в плана на природната и социалната среда. Тук Николай Чернокожев не 

поставя акцент върху стереотипните формули, които изграждат представи за Другостта, 

макар че отчита тяхното присъствие, където съществуват. Напротив, водещи са 

мотивациите на Хелвалд, който полага сериозни усилия така да подбере необходимия 

илюстративен материал, че да представи аргументирана в научно отношение картина 

за българите в Империята. Аргументирана, според тогавашните достижения на 

немската етнография. Може да се каже, че обвързването на бита, историята и 

етнографията в книгата на Хелвалд е в много голяма степен повлияна от актуалните 

тенденции в тогавашната немска етнология (търсеща Другия в Европа), значително 

различаваща се от британските антропологически традиции. Това, което много точно е 

уловено в изследването, е фактът, че изображенията не стереотипизират представи, а 

неточностите, доколкото такива са допуснати, са по-скоро резултат от научните 

подходи към изследването на етнически и конфенсионално различните. Интересът към 

битовото, интимното, вглеждането в детайла отвъд фасадно-туристическото, също е 

свидетелство за стремежа към представяне на относително обективна картина. 

Втората част на работата проследява изображенията на града като пространство. 

Градовете в илюстрациите са представени като контрапункт на природната картина. Те 

носят ориенталското в себе си, подборът на изображенията е направен така, че да се 
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създаде ясно изразен репрезентативен разказ за държавата на султана. Характерното 

за политическия и военен Център на Империята се семантизира и във визуалната 

представа за градовете, положени в периферните пространства. Границата – Дунав и 

Черно море – по този начин е представена не само като географска, а във високите 

символни редове на представата за различното. Тя е илюстрирана от визуализации на 

Видин, Свищов, Русе, Силистра, Варна.  

„Дунавски изгледи: българските измерения“ представлява анализ на издание, събрало 

в себе си 264 изгледа, представящи топографския ландшафт, историческите особености 

и етнографското многообразие по течението на Дунав. В книгата, издадена през 1826 

г., 22 от изгледите са посветени на България, като в нея е поместен и текст, който се 

опитва да създаде словесна представа за хората, населяващи долните територии по 

течението на реката. Самите изображения са придружени от кратки обяснителни 

бележки, които присъстват и в анализа. Водеща е реката, тя е моделиращ в културен и 

икономически смисъл фактор, който определя границите на човешкото присъствие. 

Дунав цветен и смислово пълноводен, отразяващ политическите, военно-

стратегическите, и етнографските различия между хората. 

От същия исторически период е изданието на две тетрадки от Аугуст фон Молиер, в 

които са поместени 13 илюстрации, породени от похода му в България. Акцентът в тази 

глава е върху обекти, значими за живота на хората – „чешма, джамии, къща, 

пристанище“ (стр. 167), видени от перспективата на обикновения човек. Илюстрациите 

имат своето място в анализа, защото показват фасетъчните картини на живота, 

представени отвъд театъра на военните действия. 

Четвърта глава на работата е озаглавена „Сред народите на земното кълбо“ и е 

фокусирана върху едноименната книга на Хайнрих Бергхаус, издадена през 1845 – 

първи и през 1847 г. – втори том. Изданието полага българите в общия контекст на 

славянското население, представено в книгата, като картината не е съвсем уплътнена 

както словесно, така и визуално. Тя обаче е достатъчно красноречива, тъй като, както 

отбелязва Николай Чернокожев, публикуваният портрет на българин „трябва да бъде 

мислен в цялостната концепция на славяните“ (стр. 180). А това създава възможност за 

провокация на въображението на възприемателя, което значително разширява 

рецепцията по посока на субективизма и стереотипните възприятия. Нарушавайки 

логиката на изложението в работата, може да се каже, че сходна гледна точка се 

забелязва и в книгата на Кол „Народите на Европа“, където българите са представени 

като част от разказа за южните славяни. Акцентът на автора е върху двете цивилизации, 

населяващи европейския континент; просвещенските представи за античността като 
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люлка на западната цивилизация са сдвоени със средновековните библейски сюжети 

за произхода на народите, за да се изтъкне единството и различията между тях. Онова, 

което е определящо, и което отличава визиите на Бергхаус и Кол, е подчертаното 

търсене на античното наследство на съвременна Европа, част от която са и българите. 

За разлика от трета глава, видяла пространството и хората от една частна гледна точка, 

пета глава „В илюстрования свят“ се основава на анализ на текст за едно частно 

пътуване, в което се открояват едри политически представи. Материалът е публикуван 

през 1866 г. в едно от най-популярните и най-дълго съществувалите немскоезични 

издания. Самата публикация привлича вниманието на изследователя с едрия растер на 

разказването, „лесно боравещ със стереотипи, срещу някои от които текстът се и 

съпротивлява“ (стр. 187). Друга причина се открива във факта, че е изключение от 

общия контекст на „илюстровани“ представи военните действия от 1877-78 г. 

Разсъжденията на лекаря Петер фон Старо са вложени в познатата екзотична 

представителност на колониалното полагане на другостта. Прогресисткият прочит с 

лекота намира цивилизационните клишета, за да представи разликата между Запада и 

Империята, управлявана от султана. Те се разпознават и в оценката на всичко онова, 

„което не е като у нас“ (стр. 189) като бит, социален ред, вероизповедание и т.н. 

Седма глава на изследването е озаглавена „България и българите на Globus-а преди 

Освобождението“. Изследователското внимание в нея е фокусирано върху периодично 

издание, излизало в продължение на повече от половин век. Тази част е особено 

интересна, тъй като в нея, както и в цялото изследване, са поместени по-големи или по-

малки преводни материали, което разширява достъпа до редица източници, ценни за 

развитието на този тип изследвания. Пространните описания и визуалните 

изображения, посветени на градове, жилищни сгради, природа, облекло, представят 

на немския читател от втората половина на ХIХ в. конкретни картини, които обаче 

препращат към една „културно-историческа, дори в известен смисъл глобалистка 

оптика“ (стр. 278). Тази оптика не е задължително положителна – напротив, тя често 

пъти е хладно дистанцирана, отдръпната на известно отстояние от изобразявания 

обект. Етнографската екзотика нерядко е четена през прогресистката визия на 

цивилизационния сблъсък – тогава се вижда, че българите, подобно на всички народи 

в Империята, трябва да бъдат откривани за западноевропейците, което всъщност е по 

същество мека форма на акултурация.  

В една подобна перспектива е видяна България, и дори Балканите в поредицата 

месечници за култура, представящи „целия духовен живот на съвременността“ (стр. 

381), на която е посветена осма глава. Самото издание е амбициозен проект, опитващ 
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се да сглоби от отделни части целия пъзел на европейските културни ценности, в които 

самите Балкани сякаш не се вписват особено плътно като равноправен в ценностно 

отношение субект. 

Девета и десета глава на работата са посветени на доста дълго издавано периодично 

списание, което се полага в традициите на илюстрованите семейни издания – Über 

Land and Meer (Сред страни и морета). Списанието се различава по своята насоченост 

към публиката от Globus, което определя и характера на публикуваните в него 

материали, както и гледните точки, които застъпва. Картините, както отбелязва 

авторът, в повечето случаи, не са антропологично уплътнени, те са широкопанорамни 

платна, снети от една дистанцирана перспектива. Там, където човешките фигури се 

появяват между военни действия, описания на стратегически градове и картите на 

Балканския полуостров, те са представени в „идилична примитивност или примитивна 

идиличност“ (стр. 441), както това става с картината на В. Кацлер „Розова реколта в 

България“ (стр. 434). И ако девета глава е посветена на мястото на България сред 

страни и морета, то десета изоставя анализа на големите изображения с военно-

политическа стойност, за да обърне по-детайлно внимание на хората. За основа са 

взети два следосвобожденски ракурса, а описанието търси да открие пространствата 

на всекидневието в следвоенния период. Описанието на българската селска къща и 

портретният очерк на българския владетел Батенберг се допълват, за да представят 

миналото и настоящето на новата държава на европейската карта. 

 

Към казаното може да се добави, че предложеният за обсъждане труд представлява 

задълбочено научно изследване, приносите на което могат да се открият в няколко 

посоки. Както вече стана дума по-горе, избраният изследователски подход представя 

една картина на различието, която не търси екзотиката в стереотипизацията. В резултат 

на това работата постига още един ефект – тя се фокусира върху картините и 

илюстрациите и ги разказва пространно и в детайли. Когато е необходимо, се правят 

препратки към словесни описания, за да се изяснят на пръв поглед дребни детайли в 

изображението. Така самият разказ за картините става дълъг и внимателен, по същия 

начин, по който е внимателен, отдаден и продължителен погледът на рисуващия. Сред 

приносите на работата е обхватът на изследването, което дава възможност да се 

анализира впечатляващо по обема си количество визуален материал. Важни за 

изследванията са и големите преведени части, поместени в текста, даващи ясна 

представа за начина, по който немскоезичният XIX в. чете Другостта.  
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Резултатите от изследването са апробирани в 9 научни публикации в авторитетни 

издания, както и в редица научни конференции. 

Авторефератът напълно отговаря на съдържанието на текста и представя задълбочено 

работата. Наред с това в него коректно са отбелязани приносите на труда, както и 

публикациите, свързани с темата на изследването. 

В резултат на всичко казано, убедено препоръчвам на проф. Николай Христов 

Чернокожев да бъде присъдена научната степен доктор на филологическите науки. 
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