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Дисертационният  труд  на  професор  д-р  Николай  Христов 

Чернокожев  „Видяна  България.  Визуални  образи  на  страната/земята и 

хората в немскоезичната книжнина до 1879 г.” е насочен за защита на 

заседание  на  Катедрата  по  българска  литература  към  Факултета  по 

славянски филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. 

Обсъждането е  преминало при активното участие на  членовете на 

Катедрата. Направен е задълбочен и разностранен анализ на труда. Общо 

споделено  е  мнението,  че  трудът  може  да  бъде  успешно  защитен. 

Направени са предложения за откриване на процедура за защита, както и за 

състав на журито.

Професор  д-р  Николай   Чернокожев  е  преподавател  в  катедра 

„Български  литература”  при  Факултета  по  славянски  филологии  на 

Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Преподавателският опит 

на проф. Чернокожев е изключително богат. Автор е на редица изследвания 

с широк филологически и културологичен диапазон.  

Предложената  за  защита  дисертация  „Видяна  България.  Визуални 

образи на страната/земята и хората в немскоезичната книжнина до 1879 г.” 

е плод на дългогодишен и задълбочен изследователски труд. Тя включва 

сериозен свод от разнообразни и най-често слабо познати източници, прави 

реконструкция  на  исторически  контексти,  изгражда  интересна 



концептуална  рамка,  интерпретира  многобройни  свидетелства  от  най-

различен порядък. 

Работата се състои от въведение, десет глави и заключение.

Деветнадесети век е векът на голямото любопитство. Любопитството 

е  мощен  модернизационен  двигател  –  око,  което  иска  да  проникне 

навсякъде,  ум, който иска да разбере тайните на света и да го завладее. 

Пътешественикът и ученият неслучайно са ключовите фигури в социалния 

пейзаж на времето. Пътят и лабораторията са епистемологични ускорители 

– те очертават една все по-детайлна, все по-научно обоснована картина на 

света. 

През  деветнадесети  век  започват  да  се  усещат  още  по-осезателно 

резултатите  от  неизбежното  ускорение  –  човекът  създава  все  повече 

технологични  „протези”,  които  го  правят  изключително  ефективен  в 

придвижването,  в  експанзията,  в  производството  на  образи.  Далечното 

става  все  по-близко,  типажът  „Марко Поло”  обикаля  все  по-усърдно  из 

всевъзможни точки на света. 

Съществената последица от протезирането е, че редом с пътуващите 

човеци  все  по-активно  пътуват  образи.  Става  дума  за  една  истинска, 

мащабна в ефективността си комуникационна революция. Деветнадесети 

век  е  векът  на  образите-пътешественици.  Благодарение  на  технологиите 

тези образи достигат до една разширяваща се публика, те оформят нови 

полоси  на  знанието,  моделират  колективни  менталности.  Европейският 

човек  е  настоятелно  изведен  от  своята  уседнала  провинциалност,  за  да 

стане съпричастен към далечното. Той все по-охотно навлиза в различни 

предизвикателства, установява нови режими на общуване с различното и 

екзотичното. 

Образите са реторични контрукции. Динамиката на образите усилва 

възможността за въздействие от всякакъв характер. Образите произвеждат 

маси и изковават менталности, неслучайно деветнадесети век е времето на 



разцвет  на  идеологиите.  Ускорените  образи  създават  и  нови  режими на 

публичност, преструктурират усетите за пространство и време. 

И не  на  последно място  –  модернизацията  е  визуализация.  Векът, 

който обсъждаме чрез настоящия труд, последователно осигурява все по-

големи възможности за окото. Производството на образи нараства с бързи 

темпове, за да засити доминантното сетиво.

Дисертацията на Николай Чернокожев е разположена в сърцевината 

на  така  очертаните  процеси  и  сред  множеството  проблеми,  които  те 

поставят.  По  онова  време  Европа  също има  своите  неизвестни  места  – 

територии в сянка, зони на слаба узнатост и усвоеност. Такава смътна зона 

са Балканите, по ред причини и исторически обстоятелства. 

Авторът се заема да провери как различните немскоезични издания 

от  дългия  деветнадесети  век  –  всякаква  разнообразна  книжнина  –  се 

справят  със  задачата  да  представят  и  усвоят  един  от  екзотичните 

фрагменти  на  европейската  карта  –  „България”  и  „българите”. 

Използваният  материал  е  достатъчно  разнообразен  –  специализирани 

издания,  масова  книжнина,  географски  карти  –  за  да  очертае  една 

нюансирана картина на господстващите образи и на моделираните чрез тях 

представи.

Въведението  очертава  спецификата  и  обхвата  на  задачата,  както  и 

подходите,  които  се  използват  за  нейното  решаване.  В  своята  цялост 

работата представя и осмисля политики на репрезентация, които действат в 

определена среда и с определени цели. За автора е от особена важност да 

открои начините, по които визуалният и словестният образ си партнират в 

реализирането  на  определена  репрезентативна  политика.  Словото  и 

визуалният образ оформят образ на свят и този реторичен продукт попада в 

точно  определен  „потребителски”  контекст.   Именно  грижата  за 

контекстите е подтикнало автора да разшири максимално информацията, 

включително и чрез преводи на различни слабо познати текстове.



Илюстрацията  е  специфичен  посредник,  справедливо  отбелязва 

авторът.  Илюстрацията  е  ефект  от  субективността  на  погледа  и  ръката. 

Илюстрацията  е  документ  и  фикция.  Илюстрацията  романтизира  и 

стилизира.  Тя възпроизвежда реалносттта,  но и митологизира времето и 

пространството. Илюстрацията е отворена за „трупане на смисли”. Тя може 

да бъде допълвана от разкази, а след определен технологичен момент и да 

бъде дублирана от фотографии. 

Първата и основна задача на тези ангажирани послания е да дадат 

достатъчно богата информация, да осведомят определен тип потребител за 

нещо неизвестно или слабо познато. От слуховете, неправилните имена и 

смътните представи към нагледите, ясните изображения. 

В  своята  цялост,  така  организираното  послание  следва  да  оказва 

определено  въздействие,  тоест  то  е  ориентирано  към  постигането  на 

някакъв  емоционален  интегритет  с  изобразеното.  На  следващо  място, 

посланието има важни идентификационни задачи. То не просто трябва да 

представи някакви непознати хора, места, битов свят и пр., но е призвано 

да учреди и отношения на реципрочност между изобразения свят и света 

на потребителите. Изображенията скрито осмислят културните граници и 

норми, задават един скрит алгоритъм, по който зрителят може да определи 

собственото  си  място  в  цивилизационната  стълбица  с  различните  й 

компоненти. Всяка подобна среща е изпробване на различията, подкана на 

осмисляне на далечното и оценка на своето – в работата настоятелно са 

подчертани тези ефекти.

За  автора  на  изследването  е  важен още един  аспект  –  визуалното 

изображение и  евентуалната  негова  коментарна част  поставят  зрителя в 

активна тълкувателна позиция. Той трябва не просто да види предлагания 

комплексен текст, а и да го разкодира, да му придаде смисъл. Знанието на 

деветнадесети век притежава определено висока степен на ангажираност 



от  страна  на  неговия  „потребител”,  то  не  може  просто  да  се  вземе  за 

сведение и да се употреби за развлечение. 

Историческото време, в случая обозначено като „деветнадесети век”, 

предлага  различни  опции  за  археологията  на  знанието.  От  различните 

възможни  посоки  на  изследователския  интерес  към  изображенията  – 

авторство, издаване, тиражиране, техники на направа и пр. – Чернокожев 

избира  за  свой  приоритет  спецификата  на  посланието  /онова,  което  е 

изобразено  на  илюстрациите/  и  историята  на  неговите  употреби 

/превръщането на текстовете в знаци, в емблеми на събития и процеси/.

За  да  направим обобщение  по  отношение  на  избрания  подход  ще 

кажем, че авторът вижда себе си именно като археолог на определен тип 

знание,  като  интерпретатор  на  идентификационни  политики.  Той  е 

наблюдател,  който  се  намира  в  динамичното  поле  на  исторически 

развиващите  се  гледни  точки,  погледи,  осмислящи  дистанции...  Една 

диахрония, в която всички са неизбежно вписани.  

Както  вече  посочихме,  изследването  е  основано  на  изключително 

обхватен  материал  –  периодика,  специализирани  и  популярни  книги, 

книги-албуми,  карти,  свидетелски  разкази  и  пр.  Този  огромен  „пъзел 

България”  е  сглобен  търпеливо  и  вещо  от  автора,  той  ни  представя 

различни аспекти от битието на своето и чуждото през бурния и любопитен 

деветнадесети век. 

За  европейския  поглед  от  онова  време  отчленяването  на 

„българското” и неговото оценностяване никак не е лесно и самоочевидно. 

Говорим за една вековна карта,  в  която в границите на големи държави 

живеят  различни  народи,  сплитат  се  различни  култури,  религии...  През 

описвания период българският народ е в границите на Османската империя 

и  той  трябва  да  бъде  разпознат  и  характеризиран  сред  множеството 

живеещи там народи.  Това е трудно разпознаване, доколкото се основава 



на  недостатъчни  знания,  на  предразсъдъци,  на  съмнителни  теории  за 

произход, на широко тиражирани стереотипи. 

Важното е, че за масовото съзнание, чрез посредничеството именно 

на  подобни  любопитни  издания,  „българското”  леко-полека  изплува  от 

историческото  небитие,  от  слабо  разчленената  етническа  маса  на 

Балканите. Ако използваме разсъжденията за илюстрацията като светлина 

и осветяване, то тук става дума именно за това – за бавното „осветяване” на 

българския народ, за новото му картографиране, за влизането му в глобуса, 

за видимото му „завъртане” в спиралата на историческия процес.

В десетте глави на работата става последователно дума за конкретни 

неща  –  как  присъстват  „българите”  и  „българското”  на  страниците  на 

определени издания, в съответствие с поставените от авторите задачи и в 

зависимост  от  спецификата  на  аудиторията.  Изборът  на  Чернокожев  е 

„българското” да бъде видяно не чрез екстатиките на битките и подвизите, 

а главно чрез една напластяваща се панорама на всекидневието и битовия 

свят. 

Това е един български свят, който ни проговаря отвъд регистрите на 

героичното и страдалческото, макар да не ги забравя съвсем. Отново има 

позиране,  реторично  усилване  на  изображението,  но  тук  работят  по-

различни механизми на презентация. Делникът е особен фокус, в случая 

той  е  място  за  етническо  и  етнографско  отчленяване  на  българското, 

внимание  към  детайли,  чиято  точност  доста  често  е  съмнителна, 

съсредоточаване върху специфични съжителства, жестове, пози.

Описателите  на  България  най-често  са  пътешественици  –  хора  на 

пътя, но и на изображението, словесно или визуално. Те улавят фрагменти 

от  действителността,  отчленяват  ги  в  „картини”  и  ги  запечатват  в 

изображения. Проследени и събрани в рамките на някаква цялост, те могат 

да дадат достатъчно мащабна представа за спецификата на един свят, който 



е гледан откъм динамиката на пътя и е затворен в живата сцена на един 

етнографски застинал живот.

Авторът не само представя и интерпретира дадено изображение. Той 

се  стреми  чрез  поредицата  от  примери  да  покаже  как  в  движение  се 

изработва и как конкретно действа познавателният инструментариум. Това 

което  ще  видим  в  тази  дисертация  е  специфичното  съжителство  на 

конкретното  и  коректното  от  една  страна  и  митологизираното  от  друга. 

Българското  е  ефект  от  най-разнообразни  смесвания,  то  е  пъстрота  от 

реални   черти,  екзотични  представи,  волни  измислици,  съзнателни  и 

несъзнателни  дописвания...  Достатъчно  е  да  се  разгледат  образите  на 

българските  градове,  за  да  се  види  как  работят  механизмите  на 

романтическата стилизация, как на действителността  щедро се приписват 

странни белези, фантазии, възвишения. 

Образът  на  българското  е  резултат  от  стремеж  към  коректно 

представяне  и  предаване  на  информация,  но  той  е  последица  и  от 

спецификата  на  жанровата  живопис  –  портрети,  пейзажи...  Тя  има 

пристрастие  към изобразителни алгоритми,  към задължителни топики и 

точно тези пристрастия са уловени и анализирани в работата. 

Българското пребивава в екзотиката, а екзотиката е проблематична, 

предизвикателна  топика.  Оттам  се  подават  странни  образи  –  различни, 

провокативни,  понякога  подчертано  архаични...  За  западния  поглед 

„Възток”  не  винаги  е  невинен,  но  е  задължително  провокативен. 

Непознатото  се  приближава  до  погледа  и  се  овладява  чрез  типизиране, 

конвенционализиране.  Затова Чернокожев ни показва как изобразителите 

усърдно  разработват  типажи  –  жена,  дете,  мъж,  свещеник,  просяк...  и 

пространствени универсалии – път, къща, чешма, село, град... 

Илюстрацията  е  визия,  визионерско  заснемане  на  света  и 

разполагането му в картата на реалностите и очакванията. Тя е памет, но и 



утопия.  Всеки  народ  има  шансът  да  ревизира  и  режисира  своя  образ  в 

историческото време и да коригира вкоравелите представи за него. 

Сумарният  рецептивен  резултат  от  всички  тези  изображения  е,  че 

образованата немска публика успява да сглоби един сравнително единен 

образ на „българите” и „българското” и да разположи тези персонажи в 

картата на света. 

Дисертацията  разкопава  пластовете  на  времето,  за  да  слепи 

отломките на една неочаквана българска идентичност, на един търпеливо и 

мащабно граден негов визуален и наративно моделиран образ. Тя е влог в 

нашето историческо самосъзнание, подканващ жест към способността ни 

за  самопознание.  Да се  видиш през  погледа  на  другия и  различния във 

времената на романтическите национални самохвалства е важен жест. Днес 

ние разглеждаме и оценяваме хората от онези старинни изображения. Но 

по силата на рефлексивната диалектика, както правилно отбелязва авторът 

и  те  „разглеждат”  нас  –  разпитват  ни  за  произход,  памет,  идентичност, 

бъдеще...

Работата на Николай Чернокожев това прави – дава ни възможност да 

се огледаме и да сверим представата за себе си чрез образите, които са ни 

следвали и упорито са слепвали за нас. 

По  темата  на  дисертацията  има  достатъчен  брой  публикации. 

Авторефератът точно представя съдържанието на изследването и откроява 

направените научни приноси.

Заключение

Представеният от  професор  Чернокожев труд напълно отговаря на 

високите академични стандарти за присъждане на научната степен „доктор 

на  филологическите  науки”.  Той  е  фактуално  богат  и  концептуално 

приносен.  На  тази  основа  гласувам  положително  за  присъждането  на 



научната  степен  „доктор  на  филологическите  науки”  на  професор  д-р 

Николай  Христов Чернокожев.
          

6. 8. 2015 г.

София                                Рецензент:

                                             проф. дфн Валери Стефанов 


