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 Представеният дисертационен труд разглежда формирането и 

еволюцията на представите за идентичност и другост в чешкото етническо, 

обществено и художествено съзнание в периода на ранното Чешко 

възраждане, тоест от 70-те години на ХVIII век до 30-те години на XIX век. 

Още тук следва да се отбележи, че става въпрос за безусловно приносно и 

необходимо изследване, което почти няма аналог и предходници, що се 

отнася до тематиката, в български план, а, що се отнася до изчерпателността, 

всестранността и задълбочеността на изследването – и в чешки план. 

Частично по проблематиката е работил проф. Иван Павлов, задълбочен 

познавач и интерпретатор на чешкия Барок и ранното Възраждане, но този 

кръг въпроси са само една от многото области на неговите научни дирения и 

наблюденията му по тях са по-скоро фрагментарни и задаващи насоки. 

(Публикации по проблематиката на чешкия барок има и Ж. Чолакова, и макар 

те да касаят повече поетиката на бароковата литература, все пак може също 

да бъдат споменати в библиографията.) И ако има немалка доза истина в 

твърдението, че самият възрожденски проект е отдавна „завършен” (с. 3), 



приключил, изчерпал историческата си роля, то „говоренето за 

възрожденската проблематика” (пак там) съвсем не е изчерпано и завършено. 

Нещо повече, Възраждането от славянски тип като културно-исторически 

феномен, както и всяко едно отделно славянско Възраждане, са сред темите, 

които определено се нуждаеха (и то в доста по-голяма степен от други 

исторически и литературноисторически теми), от нов, обективен, избавен от 

идеологически наноси прочит след 1989 г. и в това отношение приносът на 

Славея Димитрова е несъмнен. Нейното изследване е всъщност полемика с 

традиционните клиширани представи за въпросния ключов период в 

политическата, идеологическата и културната история на Чехия.  

 В много добре премерения и концентриран Увод дисертантката 

маркира кратко, но достатъчно ясно и функционално, основните постановки 

по въпроса за националната идентичност на класици теоретици като Смит, 

Гелнър, Андерсън, Хобсбом, Пинсънт, както и на чешки капацитети, от които 

възнамерява да се ръководи в анализа си (Хрох и др.). Пак тук тя мотивира и 

избора си да оперира с термина „народ” дори в случаите, когато в чешките 

източници се борави с лексемата národ традиционно превеждана като 

„нация”, вместо именно с термина „нация”, по-подходящ според нея за 

формацията от периода на Късното възраждане. Авторката мотивира и 

предпочитането на залегналия в заглавията на двете основни глави термин 

„патриотизъм” като „по-безболезнен” от „национализъм” (стр. 5), но у мен 

все пак остава въпросът дали понятието „патриотизъм” също не е 

преобременено с употреби и по-стеснени конотации и дали не би било по-

подходящо да се използва „съзнание за национална/народностна? 

идентичност”, „национално/народностно? самосъзнание” или друг, по-

адекватен термин.  

  



  

 

 

 Първата глава на труда има инструментален характер. Тя съдържа 

сведущ преглед на различните съдържания на термина Възраждане, на 

неговите синоними, на модификациите и еволюцията му от самото 

Възраждане до наши дни. Пак така са представени главните периодизации на 

Чешкото възраждане, както и полемиките около тях. Отдадено е дължимото 

както на българските постановки по въпроса, така и на откривателската и 

революционна като подход студия на Владимир Мацура „Знаци на 

раждането” (може би по-удачен е преводът на Величко Тодоров „Белезите на 

генезиса”).  

 Една от най-приносните и убедителни части на дисертационния труд е 

главата, посветена на барока. Както литературата, така и идеите на тази 

епоха, особено в плана на славянските етноси, са малко или много непознати 

и неразработени у нас, било заради отсъствието на барок в нашата културна 

история, било заради доскорошното (до 1989 г.) премълчаване на тази 

проблематика дори в страни, където тя има ярка реализация, заради силно 

изразената религиозна оцветеност както на литературната продукция, така и 

на т. нар. бароково светоусещане, на бароковата идеология. В противовес на 

защищаваната от социалистическото литературознание теза, че времето от 

Била хора до последната четвърт на XVIII век е епоха на мрак, мъртвило или 

в най-добрия случай на непродуктивен застой, Славея Димитрова доказва 

убедително, че още от времето на Барока в чешките земи започват да 

кристализират идеите на бъдещото Възраждане (добра илюстрация за това 

впрочем биха могли да бъдат поразително сходните пасажи от „Защита на 

славянския език…” от Бохуслав Балбин и „История славянобългарска” на 



Паисий). Още тук авторката показва изключително уверено и умело боравене 

с термините „родина”, „родна земя”, „роден език”, „народ”, „държава” и др. 

относими термини, с дихотомията „славянско–чешко” и начина/начините, по 

който тя е мислена прeз XVII и ранния XVIII в. Отчетена е спецификата в 

съдържанието и действеността им у емигрантската барокова емиграция и у 

представителите на католическия барок. Положени са основите и на 

тълкуването на твърде сложните за разбиране и нерешени докрай и до днес, 

чешко-немски отношения. Разгледани са последователно практически всички 

творби от жанровете „трактат”, „ защита” и „възхвала”, при това са 

анализирани както застъпените в тях идеи, така и авторовите похвати, с които 

са представени и внушавани тези идеи (вж. например описанието на 

психологизиращия подход у В. Я. Роса на стр. 34). Съществено е 

разкриването на специфичната оценка на бароковото време за хуситството. 

Известно е, че всяка епоха, включително всяка литературна епоха, в чешката 

история си „присвоява” това сложно в аксиологичен аспект явление и го 

тълкува по свой образ и подобие, да споменем например днешното 

провокативно постмодерно „оплюване наужким” у Милош Урбан, и в този 

смисъл за мен беше много интересно да науча как е било виждано то от една 

все още твърде близка оптика. Още в тази глава личи добре премереният 

критически подход на Сл. Димитрова към всяка теза от разглежданите 

текстове, при който подход тълкуването винаги държи сметка и за цялостната 

конкретна обществено-историческа ситуация, а оттам – и за цялостната 

мирогледна система във времето на възникването им.  

 Със същата анализационна трезвост, широта и отчитане на всички 

обстоятелства и взаимовръзки се отличава и централната глава на 

повествованието „Характер и специфики на възрожденския патриотизъм”. 

Изхожда се от реалността че „през XIX век Чехия не е обособена като 



самостоятелна геополитична единица, общността не е ясно йерархично 

структурирана, чешкият език е лабилна категория, липсва развита „висока” 

култура.” (с. 45). Това е впрочем както чешка специфика, така и стандартната 

ситуация (може би с изключение на степента на „изгубване” и застрашеност 

на родния език), от която се ражда моделът на славянските Възраждания 

изобщо – показателно е, че такова отсъства в Полша). Отлично е обоснована 

тезата, че представите за народа и за неговите атрибути по правило израстват 

от емоционална, ирационална основа. В същото време е показано как 

„освободените от изтеглянето на религията на заден план ментални 

пространства относително бързо се запълват от науката и интелекта” (стр. 

47). Оттук до края на главата явленията се разглеждат по десетилетия, като 

тази схема, макар и в някои случаи леко изкуствена, показва добре 

смайващата динамика в кристализирането на идеите. Още повече, че 

дисертантката съумява да изведе точни формулировки на натрупванията и 

достиженията през всяко конкретно десетилетие, ето един пример: „Очевидно 

в края на 20-те години нацията вече е осмислена в социален, рационален и 

емоционален план. в задача на следващото десетилетие се превръща 

публичната изява на всички нейни качества, за да се стигне до 

идеализирането й през романтизма.” (стр. 100). 

На стр. 50 в бележка под линия Сл. Димитрова дава едно много важно 

методично разяснение, визирайки семантичните затруднения при превода на 

чешкото lid на български. Указвайки, че най-често превежда този термин с 

„народ”, тя си създава известен проблем, тъй като в огромната част от текста 

с „народ”, както вече стана дума, е преведено и чешкото národ. Но 

затруднението и неяснотите тук са фактически неизбежни, защото самите 

понятия „народ” и „нация” имат твърде различен семантичен пълнеж в Чехия 

и у нас, отделно този пълнеж се изменя, и то стремително, през разглеждания 



период. Според мен дисертантката е намерила все пак сравнително удачното 

„социални низини” (вместо първоначалното „простолюдие”), както и 

„градски съсловия” за също трудно преводимото, главно по исторически 

причини, měšťanstvo. Във всички случаи смятам, че подобни дребни 

непоследователности имат своя обективна причина и не пречат на вярното 

възприемане на смисъла на дисертационния текст.  

 Силни фрагменти от тази глава са за мен например описването на 

генезиса на новото отношение към селянина, провинцията и земеделския труд 

(с отчитане и на прагматично-манипулативния аспект, стр. 61), 

проследяването на преодоляването на религиозността като доминантна в 

общественото съзнание (главно под влияние на рецепцията на 

просвещенските идеи, като следва да се отбележи, че авторката категорично 

осъществява заявеното в увода – да докаже значителната, като че ли 

подценявана досега, роля на тази рецепция). Ценно е и проследяването на 

постепенното преместване от възприемането на народа „като етническо 

обединение” (стр. 73) до възприемането му като „колектив”, както и на 

зараждането на „въобразен” събирателен образ на чертите на националния 

характер на чехите. Много задълбочено е разгледано влиянието на 

Наполеоновите войни върху процесите в чешките земи през разглеждания 

период, както и основанията за това влияние. Много точно е наблюдението за 

промените в патриотичната терминология – стр. 93.   

 Малко неовладяна и разцентрована изследователски ми изглежда 

подглавата „Смисълът на историята през Възраждането”, която по мое 

мнение би трябвало да има най-голяма тежест в главната част на 

изложението. Вероятно от стремеж да осветли и илюстрира възможно най-

пълно сложната проблематика, авторката като че ли я разводнява, а немалко 

от разгледаните понятия и тези преповтарят казаното в предишните глави. 



Затова пък изненадващо силна и приносна е частта за езика – изненадващо, 

защото човек би предполагал, че, поне в чешкия научен дискурс, тази тема е 

отдавна изяснена. В плана на възрожденските представи за езика може би е 

трябвало да бъде развит и въпросът за споровете за прозодията, които, както е 

известно, имат несъмнена идеологическа и политическа подплата, което 

обяснява и необяснимата им за българина жилавост още десетилетия напред.   

Разглеждането на темата за славянската взаимност през ранното 

Възраждане винаги носи и ще носи риск от полемична реакция заради 

вътрешната си сложност и многото употреби и злоупотреби през 

последвалите два века. Аз обаче подкрепям виждането и изводите на 

дисертантката и съм на мнение, че дори да липсва „обективна” славянска 

взаимност, има силна „идея”, пък нека да е и „интуиция”, за нея. Нещо 

повече, смятам, че съзнанието за славянска взаимност е изиграло важна роля 

като стълб на идентичностното през разглеждания критичен за създаващата 

се чешка нация период и не приемам опитите за пълното му оспорване или 

омаловажаване. Дори мисля, че тази глава би могла да бъде доразвита още. 

Съгласна съм с констатацията на авторката от стр. 8-9, че „говоренето 

за възрожденска художественост е дълбоко проблематично”, но ако не се има 

предвид само ситуацията от краевековието, а и първите тридесет години на 

XIX век, все пак за художественост, и то за художественост, осъзната като 

иманентна на литературата, може да се говори. Текстът на Славея Димитрова 

сякаш не отделя подобаващото внимание именно на литературните явления в 

тесен смисъл от ранното Чешко възраждане, фиксирани в заглавието на 

работата. Вероятно това впечатление възниква заради силно преобладаващите 

количествено творби от трактатен и полемично-публицистичен тип, които са 

непосредствен отглас на разглежданите процеси (а понякога дори ги 

катализират). В действителност авторката обръща внимание и на абсолютно 



всички типове литература, застъпени в периода, включително т. нар. „knížky 

lidového čtení”, алманаси, драми, поезия. Тази констатация добива още по-

голяма тежест, като се има предвид, че става въпрос за много трудни за 

издирване и не по-малко трудни за четене (заради архаичния си език) 

източници. И все пак съм на мнение, че, да я наречем условно, 

художествената литература, и то дори що се отнася още до времето на барока, 

не е разгледана достатъчно, а тя не е чак толкова оскъдна, каквото 

впечатление се създава в работата, независимо че тепърва се създава както 

представата за литературна художественост, така и самата „нова” 

художествена литература. Известно е, че чешката художествена литература 

съумява да се развива по естетически, вътрешно иманентни закони, без да 

служи на една или друга идеология, само през така наречените „две по две 

декади” – от 1895 до 1915 г. и от 1989 г. до днес. Така че навярно би било 

интересно и благодарно откъм новаторски изводи и заключения да се 

задълбае повече и в разкриването и описването на рефлексите на описаните 

идеи в „собствено” художествени текстове. Също така смятам, че „Дъщерята 

на Славия” на Колар е заслужавала по-обширна интерпретация, а защо не и 

отделна глава от труда. (Добре би било да се вземе под внимание и статията 

на Вл. Мацура „Mytologie Slávy dcery“, Česká literatura 24, 1976, s. 37–46).  

 

В заключение: става въпрос за изключително сериозно, всестранно, 

отлично структурирано и последователно проведено изследване. 

Представеният текст е разпрострян в значителна степен в териториите на 

историята, културологията, етнологията, антропологията и ред други 

дисциплини. Разгледани са наистина всички достъпни текстови източници, 

привлечени са основните по-важни съвременни теоретични постановки. 

Прегледани са критично огромен брой постановки за терминологията, 



периодизацията, естеството и конкретното протичане на Чешкото 

Възраждане и са прокоментирани вещо и модерно. Прави впечатление 

трезвият и обективен подход на докторантката, както и комплексността на 

изследването, което не оставя без внимание нито един аспект от 

разглежданата проблематика. Като пример бих посочила интерпретацията за 

ролята на чешката аристокрация (интерпретация качествено нова и 

несравнимо по-обстойна и вярна от досега известните), за „чешкото 

случване” на Просвещението, и мн. др. Важни и новаторски разработени са 

въпросите, засягащи чешко-словашките отношения, както и темата за 

патриотизма като идеологически и психологически феномен. По този пункт 

интерпретацията на Сл. Димитрова далеч превъзхожда чешките учебникарски 

постановки. На мнение съм, че дисертантката би могла да приложи успешно 

овладения си и продуктивен метод на изследване и към периода на късното 

Възраждане в едно бъдещо изследване.  

 Прави ми силно впечатление обемното съотношение между 

собствените разсъждения на Славея Димитрова и цитираните мнения – то е 

категорично в полза на авторския глас, и то в степен, чувствително 

надхвърляща общоприетия стандарт за такъв тип научен текст. 

 

 Забележките ми към текста са минимални. Съгласна съм с мнението на 

другите рецензенти и автори на мнения, че стремежът на докторантката да 

обговори всички важни, касаещи проблематиката, моменти и импулси, 

съдържащи се в отделните трактатни и донякъде художествени текстове, 

неведнъж води до повторения и известно „разпълзяване” на анализа, 

отклоняване от осевата му линия, които обаче се компенсират от голямата 

познавателна стойност на представения материал и от проникновения анализ. 



 В превода на някои заглавия има леки неточности, например в 

заглавието на трактата на Коменски „Щастието на народа…” вместо даденото 

„изложено като в огледало” правилното е „изложено като огледало”.  

  
Въз основа на несъмнените научни приноси на дисертационния труд 

„Идентичност и другост в контекста на чешката литература от периода на 

Ранното възраждане”, който по мое мнение има качествата и приносната 

стойност и на хабилитационен труд, и в пълно съответствие с изискванията 

на Закона за развитието на академичния състав в Република България и 

Правилника за неговото приложение предлагам напълно убедено на 

членовете на уважаемото Научно жури да присъдят на главен асистент 

Славея Димитрова Димитрова образователната и научна степен „доктор”. 

 

София, 06.02.2012 г. 

 

П.П. Заявявам, че Авторефератът адекватно и подробно предава 

съдържанието на дисертационния труд. 

 

Подпис:  

     /доц. д-р Анжелина Пенчева/ 

 

 


