
                                         СОФИЙСКИ  УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

                                                    Факултет по  славянски филологии

                                                                              СТАНОВИЩЕ

                                                            от проф. д.ф.н. Емилия Стайчева

                      за дисертационния труд на проф. д–р  Николай Христов Чернокожев

                   за присъждане на научната степен „доктор на филологическите науки“

Предложеното становище е за дисертационния труд на проф. д–р Николай Христов  Чернокожев 
на  тема  „Видяна  България.  Визуални  образи  на  страната/земята  и  хората  в  немскоезичната 
книжнина  до  1879  г.“   Н.  Чернокожев,  роден  през  1956  г.,  завършва  с  успех  специалността 
„Българска филология“ в СУ „Св. Климент Охридски“, където е от 1984 г. преподавател в Катедрата 
по българска литература към Факултета по славянски филологии последователно като асистент, 
старши  и главен асистент, доцент и понастоящем професор. Бил е преподавател по български 
език, литература и култура в германските университети в гр. Хамбург (1994)  и в гр. Кьолн (2002-
2007). В теоретичния контекст на дисертационната тема е провеждал магистърски  курсове като 
„Литература, идеология, идентичност“, „Илюстрации, комикси, филми“ и др.

Представеният труд  е сериозно научно постижение в една област, в която проф. д–р Чернокожев е 
засвидетелствал  безспорни успехи. Достатъчно е да спомена „Разказване и показване. Баланси 
между глобалното и локалното“ (2008) ,“Феликс Каниц – визуалното представяне на България“ 
(2011), „Пътешествието – глобалност и локалност“ (2012) и др. и най–вече книгата за съчиненията 
на Ханс Вахенхузен „България : стереотипи и екзотика“ (2012).

Впечатляващ  е  обхватът  на  изследването  на  откритите  и  интерпретирани  многобройни 
немскоезични издания предимно в периодичния печат, включили в публикациите си илюстрации, 
визуални  представяния  на  България  във  време,  когато  тя  все  още  отсъства  самостоятелно  на 
географската карта на Европа.

Убедително Н.Чернокожев се опира на едно налично взаимодействие между дума и образ, което 
визуализира словото. Илюстрацията според него има функцията на посредник. Затова най–вече го 
интересуват  илюстрациите,  „разположени в  словесен  контекст  в  съзнанието на възприемателя 
„ (с.16).

В съгласие с темата Чернокожев въвежда с историческото развитие, с „различните превръщения“ 
(с.4) на българите от „езически фино–угърски в християнски славянски народ“ (с.5). 

В многопластово систематизираното представяне на българина авторът сам споделя, че поставя 
акцента  не  върху  “робското  страдание  ...  [а  върху]  представянето  на  живота  в  неговото 
всекидневие“ (с.13).  Но той не пропуска да отбележи в  тълкуването на включени в изданията 



илюстрации и „единствения въоръжен българин“  (с.72). Чернокожев подчертава с публикуването 
на „Български носии“ от Чихков и присъстващ етноспецифичен профил.

За отбелязване е обстойният коментар към илюстрацията „Българи“ в изданието на „Книгата на 
света“ от 1864 г., разкриващ познанието на художника за архитектурното оформяне на една чешма 
в България, за фигурите на мъжа и двете жени, детето, предметите на ежедневието и т.н. Уместно 
Н. Чернокожев споменава и ситуирането на българите в изследваните от него илюстрации в света 
на разграничени цивилизационни  равнища. Така например в съгласие с немския филолог Йохан 
Каспар  Цойс  (1806–1856),  основоположник  на  келтологията,  съобщава,  че  докато  келтите  са 
уседнали,  българите наред  с  готите не са.  Както знаем в последните години присъствието на 
готите по днешните български земи, и най–вече преводът на Библията от епископ Вулфила в 4. век 
в Никополис ад Иструм отново е обект на изследвания.

Сериозна заслуга на проф. Чернокожев е и представянето, придружено със задълбочен анализ, на 
книгата от 1826 г. на Адолф Кунике „Двеста шестдесет и четири дунавски изгледа по течението на 
реката от извора до вливането в черното море“. Отбелязвам интерпретацията на тази книга от Н. 
Чернокожев, защото благодарение и на нея немскоезични читатели са имали възможност да се 
запознаят  с  историята  на  древните  българи,  определени  с  татарски  произход,  първоначално 
живели  на  Волга,  дошли  в  Европа  и  установили  се  от  дясната  страна  на  Дунава  в  тогавашна 
Византия.

Обяснимо  проф.  Чернокожев  изтъква,  че  присъствието  на  реката  Дунав  в  немскоезичната 
книжнина  до  1879  г.  е  едновременно  фактор  на  разграничаване  и  на  свързване.  Известно  е 
разбирането  на  Дунава  в  географски  смисъв  като  връзка  между  Изтока  и  Запада.  Неслучайно 
авторът  назовава  откъса,  посветен  на  дунавския  мотив  в  изложението  си  „Дунавски изгледи  : 
българските  измерения“.  Чернокожев  обосновава  значението  на  реката  за  българите  и  с 
представянето на значимите градове по течението ѝ като се придържа към илюстрациите от Якоб 
Алт  и  Лудвиг  Ермини  в  книгата  „Съвременна/Днешна  Турция“,  публикувана  през  1878  г.  под 
редакцията  на  Фридрих  фон  Хелвалд  и  Рихард  Оберлендер.  Той  въвежда  с  визуалното 
представяне на Видин, за него „първа градска точка на Европейска Турция [с] видими знаци на 
Ориента“  и  го  определя  като  импозантно  (  с.77).  Следват  информация  за  Лом,  „експертното 
пристанище  на  централна  Турция“  (с.78),  илюстрации  за  Свищов,  приет  за  един  от  „най–
заможните, богати търговски градове“ (с.79) и Русчук със „започнатия ... от  Мидхад паша строеж 
на кей“ (с.81). Споменаването на градове по Дунава завършва с рисунка на Силистра, „втория след 
Видин представителен град“ (с.85). 

Обстойното  представяне  и  тълкуване  на  български  образи  в  немскоезични  издания  преди 
Освобождението  на  България  в  научното  изследване  на  проф.  Н.  Чернокожев  е  резултат  на 
неговото  задълбочено  запознаване  както  с  наличната  научна  литература,  така  и  периодика, 
откликващи на българска проблематика. Достатъчно е да споменем брой от „Die Gartenlaube“ от 
1854 г., в който са публикувани рисунките „Картини от Варна“ на Юлиус фон Викеде. „Розоберът“ 
на Катцлер в поредицата „Über Land und Meer„(годината на изданието не е спомената) разкрива 
интереса  на  немския  автор  към  специфични  професионални  занимания  на  българина. 



Многократно  са  цитирани  немскоезични  учени  като  Феликс  Каниц,  Саломон  Швайдер,  Юлиус 
Вернер, Адолф Кунике, Й. Г. Кол и др. Чернокожев не пропуска да асоциира и мнения на българи 
като Любен Каравелов, Алеко Константинов, Иван Вазов и др.

За съжаление ограничените рамки на едно становище не ми дават възможност да приведа  и 
други  конкретни  примери  от  изследването  на  проф.  Н.  Чернокожев  за  „видяна  България“  в 
немскоезичната книжнина до 1879 г.

В откриването и изследването на своите обекти проф. Н. Чернокожев прилага като учен един свой 
специфичен  обединяващ  подход  на  българист,  литературовед,  историк  и  изкуствовед.  Той 
доразвива утвърдения вече в  сравнителното  литературознание метод „Литературата  и  другите 
изкуства“. Както сам формулира в приложения автореферат „разглежданите илюстрации... отварят 
хоризонти към разнообразни въпроси, произтичащи както от различните сектори, в които... биват 
разполагани,... така и от променливостта... на възприемащото съзнание ... ” (с. 5). 

В  заключение  ще  отбележа,  че  представеното  от  проф.  Н.  Чернокожев  научно  изследване  е 
сериозен принос в разкриването на немскобългарската културна история от първите столетия на 
летоброенето до времето на княз Батенберг – днес актуален проблем във все по–интензивните 
международни отношения.

Убедено предлагам на научното жури да присъди на проф.  д–р Николай Христов Чернокожев 
научната степен „доктор на филологическите науки“.

                


