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Становище

На проф. д.ист.н. Рая Заимова

За труда на проф. д-р Николай Чернокожев

Предлаганата  работа  на  проф.  д-р  Николай  Чернокожев  „Видяна 

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

книжнина  до  1879  г.“  беше  разгледана  на  заседание  на  научното  жури 

(08.06.2015 г.) въз основа на заповед (№ РД 38 – 391) на Ректора на СУ „Кл. 

Охридски“.  Този  дисертационен  труд  за  придобиване  на  научната  степен 

„доктор  на  филологическите  науки“  в  професионално  направление  2.1. 

Филология – Българска литература (Възрожденска и нова литература) е плод 

на дългогодишни изследвания на автора. 

Може  би  най-напред  трябва  да  спомена,  че  колегата  Николай 

Чернокожев има подчертано изграден авторитет в университетските среди 

не само у нас, но и във висши учебни заведения от немскоезична Европа. 

Към основните му занимания на преподавател по Българска литература през 

Възраждането  и  до  Втората  световна  война,  трябва  да  прибавим  и 

разглеждането  й  в  балкански  контекст,  както  и  избираемите  магистърски 

дисциплини  като  Илюстрации,  комикси,  филми,  Междулитературността, 

Възрожденските добродетели и т.н. Избраната от него тематика в областта на 

имагологията  и  националните  идентичности  кореспондира  с  редица 

разработвани  интердисциплинарни  проекти,  в  които  взима  участие  през 

последните години, в това число и в академичните дейности на Българско 
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общество за проучване на 18 век. Не без значение е работата му по проекти 

свързани с проблеми на превода, медии и културния трансфер.   

„Видяна  България.  Визуални  образи  на  страната/земята  и  хората  в 

немскоезичната книжнина до 1879 г.“ е продължение на изследването на Н. 

Чернокожев  за  автора  от  XIX  в.  Ханс  Вахенхузен.  Трудът  се  състои  от 

въведение, десет части, заключение и списък на използваната литература с 

общ  обем  478  страници. Важен  момент  в  подхода  на  изследователя  е 

използването на извори от първа ръка, които анализира в посока словесност 

– визуални образи. Интересите му са насочени към начина, по който словото 

и визуалният образ си партнират в оформянето на фикционален визуален 

свят. Приложените в превод от немски текстове, направени с прецизност и 

вещина,  съдействат  за  получаване  на  определени  знания  за  българите  и 

обитаваните от тях земи и допринасят за повече нагледност и достоверност. 

До сега в областта на имагологията не беше правено подобно изследване. 

Пътеписната литература винаги е била обект на научен интерес от различни 

гледни  точки:  политико-икономическата  страна и  изваждането  на  отделни 

факти  преобладаваха  в  научните търсения на историци и  социолози.  Този 

процес претърпя развитие през последните години, когато се откриха повече 

възможности за ползване на съответните текстове и тяхното разглеждане не 

само като извор на определени факти и събития. На фона на предходните 

столетия XIX век е най-наситен откъм публикувани западни текстове не само 

на  немски  език.  Модернизацията  на  Европа  предлага  и  по-съвършени 

технически  средства  като  фотографията  и  цветната  илюстрация,  която 

загърбва традиционната щампа. Подходът на Н. Чернокожев в разглеждането 

на  илюстрацията  не  като  художествено  произведение,  а  в  синхрон  със 
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словесния  текст  се  оказва  съвсем  навременен  и  с  подчертано  приносен 

характер. 

Мозайката България е несъбрана, тя е разпиляна в различни текстове, 

където често пъти е придружена от илюстрации. Тя се събира мисловно и е 

възможно  нейното  отделяне  от  Европа,  от  Османската  империя.  Мирът  и 

войната се редуват и определят посоката на интереса на немскоезичния свят 

към  Европейска  Турция.  Това  са  и  акценти,  зависещи  от  индивидуалния 

прочит  на  ползвателя  навремето.  Българите  никога  не  са  „напускали“ 

страниците  на  пътеписите  и  книгите  по  история.  Затова  и  през  XIX  в.  се 

срещат  утвърдените  западни  стереотипи  за  народ,  който  е  изоставил 

езичеството и приел Христовата вяра,  впоследствие загубил държавата си, 

станал  поданик  на  султана  и  усвоил  редица  черти  от  бита  на  своите 

управници.  Избраният  от  Н.  Чернокожев  фонд  от  изворов  материал  ни 

разкрива  най-вече  бита  и  условно  чертите  на  българина  видян  и  като 

обобщен  визуален  образ  в  балканска  среда.  Изследователят  внимателно 

проследява  процесите като в  същото време привлича  становища на  наши 

съвременници,  гледащи  с  критично  око  на  едновремешните  представи 

идващи  от  чуждия  западен  свят.  Отчитайки  историческите  автопредстави 

залегнали  в  масовото  българско  съзнание  Н.  Чернокожев  подхожда 

позитивистично като се стреми да изведе на преден план културната функция 

на илюстрацията и изясни причините за нейното създаване, запаметения миг 

и  междинност  в  контекста  на  реалността  от  XIX  век.  Както  в  други 

изследвания, така и тук изследователят прави паралели с български автори и 

издания  като  Алеко  Константиновото  описание  на  Ниагара  се  оказва  най-

подходящо за поясняване на връзката между словесното и видяното, между 
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разказа на очевидеца и фотографията. Анализът му внася яснота по въпроса 

за  използването  на  фотографската  техника  в  полза  на  създаване  на 

художествено  произведение,  което  от  своя  страна  обогатява  по  някакъв 

начин  възприемането  на  чужди  светове,   излизайки  от  рамките  на 

схематичност  и  вписвайки  се  в  позитивното  усещане  и  идеологията  на 

Просвещението.

Прегледах  с  удоволствие  и  интерес  дисертационния  труд  на  Н. 

Чернокожев. Авторефератът отговаря на съдържанието и съдържа списък с 

публикации на автора по темата, което е подчертано приносна за българската 

имагология. Надявам се това обемисто изследователско поле да има своето 

бъдеще. Това ми дава основание да предложа научната степен „доктор на 

филологическите  науки“   да  бъде  присъдена  на  проф.  д-р  Николай 

Чернокожев.

София, 02.08.2015 г. проф. д.ист.н. Рая Заимова


