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I. Задачи и цели на изследването

Отношението  на  християнския  свят  към  Османската  империя  и  нейното

население предизвиква сериозен интерес в научните среди през XX век и поради тази

тенденция  въпросът  все  по-често  става  обект  на  проучване  от  историческите

изследвания.  Дисертацията  е  посветена  именно  на  проблема  за  християнските

представи  за  хигиената  в  Европейския  Югоизток  през периода  ХVІ-ХVІІІ  в.,  като

разглежда една малко проучвана сфера на всекидневния живот. Поради тази причина

обект  на  настоящето  изследване  стават  описанията  на  наблюдатели  от  различни

европейски страни и техните представи за хигиената в Османската империя. 

Благодарение на многобройните пътеписи науката разполага с впечатленията на

християни от различни държави и религиозни течения за хигиената в балканските земи

под  султанска  власт.  Въз  основа  на  проучените  извори  ще  бъде  представено

отражението на чистотата в османските земи през очите на наблюдаващите я, както и

поставените оценки за състоянието й. 

В  изследванията,  посветени  на  чуждия  поглед  към  Османската  империя,

всекидневният  живот остава  по-встрани за  сметка  на други  аспекти  –  политически,

икономически и културни.  Такива са и информациите,  свързани с военното дело на

Османската империя и описанията, оставени от пътеписците за местните християни. По

темата  за  балканското  християнско  население  се  набляга  предимно  на  нейните

политически  характеристики,  като  преобладават  съобщенията  за  бунтове  и

недоволство,  а  също  и  такива  за  обичаите  на  местното  насeление. Важнo e да  се

отбележи   ролята  на  този  тип  извори  за  проучването  на  историята  на  Османската

империя,  която  дава  представа  как  е  изглеждал  животът  в  нея  през  очите  на

християнските й съвременници.

Темата за хигиената  на Балканите през периода ХVІ-ХVІІІ  в.  е недостатъчно

разработена в изследванията, посветени на социалната история на султанската държава,

като  проблемът  е  засегнат  сравнително  слабо  и  частично.  Аспектите  на  чистотата

например не са  обособени и не  им е отделено специално  внимание.  В споменатите

изследвания  чуждият  поглед  остава  по-встрани  и  християнските  описания  не  са

подробно  разгледани,  понеже  авторите  на  тези  трудове  нямат  за  цел  да  проучват

представите на пътешествениците за османската хигиена през XVI-XVIII. 

Проблемът  за  възприемането  на  балканските  територии  от  чужденеца  има

различни  измерения,  на  които  трябва  да  бъде  обърнато  внимание,  тъй  като
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представляват интерес за историческата наука. Християнският поглед, освен че създава

субективна  представа  за  региона,  дава  и  полезна  информация  за  състоянието  на

османското общество. 

За целите на изследването е необходимо да се направи следното уточнение –

понятието  хигиена,  заложено  в  заглавието,  се  разбира  най-вече  като  част  от

всекидневието на хората, а не в съвременното му медицинско значение. Това пояснение

има за задача да внесе яснота накъде ще бъдат насочени усилията на изследването. 

В дисертацията често се използва понятието „пътеписец”, когато става дума за

авторите на изследваните източници. В много случаи това название е условно, тъй като

редица пътешественици не разчитат само на личните си впечатления при формирането

на  представите  за  османската  държава.  Пример  за  това  е  Никола  д’Николе,  който

пътува  в  Османската  империя,  но  изводите,  които  прави  в  своето  съчинение,  са

резултат и от трудовете на по-раншни автори. 

Друго използвано определение е „християнски”, заложено още в заглавието на

дисертацията.  Трябва  да  се  поясни,  че  това  понятие  се  отнася  за  чуждестранните

пътеписци, дипломати и изследователи, разглеждащи османската хигиена. В случаите,

когато се говори за местните православни християни, това е изрично уточнено. Затова,

когато става дума за християнски поглед върху османската хигиена, се има предвид

видяното или чутото от чужденците (пътешественици или не). Терминът е избран, тъй

като  в  изворите  наистина  се  наблюдава противопоставянето  (или разграничаването)

християни-османци. Така че, когато се употребяват изрази като „християнски автори”,

„християнски пътешественици”,  „християнски изследователи” се имат предвид хора,

които преминават през Османската империя като чужденци и които не са поданици на

султана. 

По отношение на употребяваните наименования за населените места са приети

за  валидни  както  българските  названия,  така  и  тези,  използвани  в  изворовата  база.

Между различните пътеписни съчинения понякога съществуват разнородни форми на

определено име, но целта на дисертацията не е да изследва този интересен въпрос. 

В основата на дисертацията, както стана вече дума, стои задачата да се проучи

изворов материал, който е богат на редица описания,  наблюдения и разсъждения по

въпроса за  хигиената.  Основните  методи,  използвани в  дисертацията,  са  синтезът  и

анализът  на  информация,  чрез  които  се  разкриват  представите,  формирани  от

християнския поглед върху хигиената в Османската империя.

Настоящата дисертация има няколко основни цели:  
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Първо. Да докаже, че хигиената е важен обект от описанията на християнските

автори, който формира представата им за „другия” – в случая османците мюсюлмани.

За изпълнението й са систематизирани и анализирани наблюденията на по-известните

пътеписци, така и  съчинения, посветени на Османската империя. 

Второ. Дисертацията  също  така  има  за  цел  да  структурира  християнските

наблюдения за хигиената в Османската империя. Различните сведения се обединяват по

определен признак, за да се създаде подредба на изследваните описания.  

Трето. Да се анализира какви фактори влияят върху представите за османската

хигиена и да се потърсят връзките помежду им. 

Четвърто. Да се  проследят  тенденциите,  които  се  развиват  в  християнския

поглед  върху  османската  хигиена,  като  се  покажат  промените,  които  настъпват  в

създадената представа и да се установи дали има някаква приемственост.

Липсата  на подобен труд,  който да се занимава с въпросите на хигиената по

време на османския период и тяхното възприемане от християнска гледна точка стана

причина за това дисертацията да се съсредоточи именно върху тази проблемна област.

Чрез  настоящето  проучване  ще  се  запълнят  със  сигурност  някои  празнини  и  в

изследванията, посветени на балканската история през ХVІ-ХVІІІ век.

II. Структура на изследването 

Изследването е разделено на увод, въведение, четири глави, с няколко подглави

и заключение.  

Въведението проследява развитието на хигиената през предходните периоди, а

също така на процесите в тази сфера, които се осъществяват в Средна и Западна Европа

през  XVI-XVIII век.  Поставен  е  акцент  върху  положението  на  хигиената  в

Средиземноморския свят и се извеждат създадените традиции в сферата на чистотата. 

Структурата  на  изследването  в  основата  си  следва  описанията,  оставени  в

християнските извори. В голяма част от пътеписите темата за хигиената се отразява по

различен  начин.  В  някои  е  засегната  само  косвено,  докато  в  други  се  обръща

значително  внимание  на  различните  и  аспекти.  Наблюденията  върху  хигиената  в

европейските земи на Османската империя могат да бъдат разделени на три основни

групи: 
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1) лична (индивидуална) хигиена;

2) обществена хигиена; 

3) състояние на хигиенните  съоръжения (бани, чешми).

Тези  групи  също  могат  на  свой  ред  да  бъдат  разделени  на  различни

подкатегории. Личната хигиена се обособява на:

1) персонална (на отделния човек), която се разделя на:

1.1) хигиена на тялото; 1.2) хигиена на дрехите; 

2) домашна хигиена (чистотата във вътрешността на дома). 

Друго възможно разделение е на религиозна основа:

1) мюсюлманска;

2) християнска хигиена (става дума за местното население).

Освен това дадените описания могат да се разделят  спрямо съответния пол на:

1) мъжка; 2) женска.

Така цялостната схема би изглеждала по следния начин:

1) лична хигиена;

1.1) мюсюлманска хигиена

1.1.1) хигиена на тялото

1.1.1.1.) мъжка

1.1.1.2) женска

1.1.2) домашна хигиена

1.2.) християнска хигиена;

1.2.1.) хигиена на тялото;

1.2.1.1.) мъжка;

1.2.1.2) женска;

1.2.2) домашна хигиена;

1.3) други аспекти на личната хигиена;

2) обществена хигиена:

2.1) селища:

2.1.1) градове;

2.1.2) села

2.2) кервансараи

3) състояние на хигиенните съоръжения:

3.1) чешми; 3.2) тоалетни съоръжения; 3.3) бани.
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***

Първа глава „Личната хигиена в Османската империя през XVI-XVIII век”

разглежда  началото  на  изследвания  период  и  настроенията  срещу  „турците”  и

„тяхната” религия като фактор за християнските представи по отношение на местната

хигиена. Представянето на различни елементи от навиците на местните жители е само

един от аспектите на телесната чистота. В частите, посветени на тази тема, е отделено

място за ролята на ритуалността и религията при мюсюлманите, на хигиената преди, по

време  и  след  хранене,  като  са  обособени  представите  за  церемониала  и  отново  се

обсъжда  връзката  между  ритуалност  и  чистота,  такава  каквато  може  да  се  види  в

християнските  източници.  Освен  това  са  представени  и  анализирани  съобщенията,

свързани  с  някои  интимни  аспекти  на  личната  хигиена.  Отделно  се  разглежда  и

състоянието  на  чистотата  при различните  етнически  или етноконфесионални групи,

различни от горепосочените.

В раздела „Хигиената и ислямът през погледа на християните” се анализират

сведенията, оставени  от  личности  като  Джовани  Антонио  Менавино  и  Константин

Михайлович  от  Островица,  които  са  били  част  от  османската  система  и  имат  по-

цялостен  поглед  върху  бита  в  нейните  земи.  Разгледани  са  сведенията,  дадени  от

редица италиански, немски и френски автори и се търси общото и различното между

тях. Поставен  е  въпросът  дали  и  как  отношенията  между  османците  и  различните

европейски  народи  влияят  върху  създадения  образ  спрямо  сферата  на  чистотата.

Представени са основните критики,  отправени към мюсюлманската лична хигиена и

причините за това. Внимание е обърнато на пътеписните дневници на Ханс Дерншвам

и  Стефан  Герлах,  в  които  се  срещат  редица  негативни  оценки  за  мюсюлманската

хигиена и се търсят причините за техния поглед. По-нататък в тази част се проследява

развитието  на  християнските  представи  през  седемнадесетото  столетие.  Обръща  се

внимание  на  засиления  интерес  към  темата  за  чистотата  от  страна  на  английските

пътешественици, чийто брой силно нараства. 

Основна разлика, отличаваща XVIII в. спрямо предходните столетия, е появата

на жени пътешественички на територията на османската държава – англичанките Мери

Монтегю и Елизабет Крейвън. Отделя се особено внимание на описанията за местната

хигиена, които са оставени от тях.  

Специално място е отредено за дворцовата хигиена и сведенията, дадени за нея

от  Джовани  Менавино.  Италианецът,  служил  дълги  години  като  паж  в  султанския
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палат, разказва за впечатленията от живота там и наблюденията му са използвани от

различни християнски автори.

Втората  част  е  озаглавена  „Хигиената  на  християните  в  Османската

империя”, като там е изследвано отношението на християнските пътешественици към

хигиенните навици в османските земи. Освен чистотата на мюсюлманите се разглежда

и  погледът,  отправен  към  хигиената  на  балканските  християни.  В  дисертацията  е

проследено  развитието  на  представата  за  споменатите  общности  в  чуждестранните

съчинения  и са направени сравнения между християнската и мюсюлманската хигиена

според информацията, получена от изследваните извори. 

От  изследваните  текстове  става  видно,  че  не  се  променя  съотношението

мюсюлмани  (османци)-местни  християни  (православни)  що  се  отнася  до  дадената

информация за персоналната чистота. Появява се и един интересен момент – критики

към  застояването  в  женските  бани,  което  е  обявено  за  вредно  и  нездравословно.

Подобни текстове присъстват най-вече в описанията на английските пътешественици,

чието присъствие в региона постепенно се увеличава. 

Третата  част  „Всекидневие  и  хигиена” се  състои  от  няколко  основни

компонента,  които  допълват  картината  за  личната  чистота,  създадена  от

пътешествениците в Османската империя. Разглеждат се и по-специфични проблеми,

свързани с погледа към личната хигиена. Представят се сведенията, дадени за връзката

между  различни  ритуали  и  чистотата,  като  специално  внимание  се  обръща  за

съобщенията  за  публичното  „омърсяване”  като  наказание.  Анализирани  са  и

описанията  на  християнските  пътешественици  за  други  общности  (етнически,

религиозни, етнорелигиозни) като евреи, цигани и др.   

***

Втората глава  „Обществената  хигиена  в  Османската империя  през  XVI-

XVII в.” анализира и систематизира описанията, които християните правят по време на

своите пътувания през османските земи. От своя страна обществената хигиена следва

да  се  раздели  според  вида на  описвания  обект.  Разбира  се,  вниманието  е  насочено

предимно към градовете, тъй като те са по-познати поради спецификите на пътуванията

през  територията  на  Османската  империя. Тук  трябва  да  се  спомене  за  особено

значимото място, което заемат описанията на кервансараите в християнските пътеписи,

поради неотменното им присъствие в балканските земи под османска власт.
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В частта,  засягаща  хигиената  в  градското  пространство  „Градската хигиена

през XVI-XVIII в.”, се отчита създаване и запазване на един по-скоро негативен образ.

От разработените извори се установява, че сведенията в голямата си част са откъслечни

и непълни. В християнските пътеописания например много често могат да се срещат

обобщени изрази като „лош град”, „лоша улица” и др.  Чистотата рядко се споменава

пряко,  а  най-често  се  засяга  положението,  да  кажем  на  уличната  настилка.  В

описанията  на  християнските  пътешесвеници,  направени  през  XVIII-то  столетие  се

откриват все повече конкретни сведения, засягащи чистотата на селищата, особено на

градовете. Цялостният облик на османския град продължава да е фактор за дадените

оценки,  но  елементите  на  хигиенната  сфера  присъстват в  проучваните  текстове,

особено през втората половина на века.

Във  втората  част  „Селата  и  хигиената  през  XVI-XVIII в.” се  анализират

причините за по-малкото сведения, които чуждестранните извори оставят за хигиената

на селата спрямо градската чистота. Информацията се увеличава през осемнадесетото

столетие, но въпреки това поселенията от селски тип остават в сянката на градовете.

Обобщението  „лошо село” доминира в общата картина,  рисувана от християнските

пътеописания.   

Третата част на главата „Кервансараите”, излиза извън поселищната структура

на османските балкански земи и е посветена на мюсюлманските пътни станции. Като

важна част от обществената хигиена са разгледани кервансараите и наблюденията на

християнските пътеписци върху тях. Обща черта в редица съчинения е изпъкващото

сравнение на местните „страноприемници” с обор. Това в най-голяма степен се дължи

на  близостта  на  превозните  животни  до  пътниците  в  тези  заведения.  Сравнени  са

различните  описания,  дадени  за  кервансараите  и  се  прави  опит  за  анализ  на

християнските представи за местните страноприемници. Наблюдава се приемственост в

описанията,  дадени  за  този  вид  обществени  постройки,  като  се  запазват  предимно

негативните  нагласи  на  европейските  пътеписци.  По-конкретното  отбелязване  на

„мръсотията” и „нечистотата” се забелязва и при описанията на кервансараите. И през

това  столетие  европейските  пътешественици  продължават  често  да  употребяват

сравнението на кервансарая с обор. 

Разгледан  е  проблемът  дали  и  как  кризата  в  Османската  империя  през

последните  две  десетилетия  на  XVIII в. влияве върху състоянието  на  обществената

чистота.  Ценни  сведения  по  въпроса  дава  пътеписния  дневник  на  холандското

пратеничество, начело с Дедем де Гелдер (1793 г.). От проучваните извори става ясно,
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че  политическата  нестабилност  се  отразява  негативно  на  османската  обществена

хигиена.

***

Третата глава  „Бани и хигиенни съоръжения в Османската империя през

XVI-XVIII в.” се  занимава  с  оставените  през  столетията  християнски  наблюдения,

засягащи споменатия аспект.  Хигиенните съоръжения са положително представени в

изследваните извори и европейските пътешественици им обръщат сериозно внимание.

Хигиенните съоръжения биха могли да се разделят на различни типове, като всяко от

споменатите  по-горе  (бани,  чешми,  „тоалетни”)  бива  застъпено  и  на  свой  ред  се

обособят  подкатегории.  Терминът  „хигиенни  съоръжения”  не  е  използван  в

изследваната  изворова  база.  Той  представлява  обобщение,  за  да  бъде  дадено

наименование  на  групата  от  устройства,  помещения  и  сгради,  които  имат  някакво

отношение към хигиената. Въпреки неговата условност, това понятие има своя смисъл,

тъй като доста точно отразява описаното от християнските автори. 

По  отношение  на  баните  се  анализират  различните  им  аспекти,  показани  в

християнските извори. Специално място се отделя на дворцовите къпални и на тяхното

място в живота на султана и неговите приближени. Една от темите, на които се обръща

особено внимание, е свързана с женските бани. Освен това се анализират представите,

открити  в  християнските  източници,  като  се  търси  проследяване  на  тенденциите  в

описанията през изследвания период. Отделено е и място, където се засяга въпросът как

чужденците християни виждат банята като част от женския свят. Също така е засегната

социално-обществената  функция  на  банята  в  Османската  империя.  Обществената

къпалня се разглежда като място за социални контакти и общуване и се отчита каква е

ролята  на  това  средище  във  всекидневието  през  погледа  на  европейските

пътешественици. Освен това е представено и устройството на банята в различните му

измерения,  включително и образът на персонала, който се грижи за посетителите на

къпалните и услугите, предлагани в тези места.

Първата част на тази глава е озаглавена „Чешмите през християнския поглед

XVI-XVIII  в.” и  подробно  се  спира  върху  устройствата  от  този  тип.  Чешмите  са

разглеждани в зависимост от функциите, които изпълняват и тяхното местоположение,

като  между  двете  има  определена  връзка.  Освен  архитектурата,  устройството  и

технологиите  на  тези  съоръжения  се  показва  и  представата  на  европейците  за
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социалната роля на чешмата.  Трябва да се отбележи, че този начин на разпределение

присъства в самите проучвани извори.

В изследваните пътеписи нарастват съобщенията, засягащи развитата мрежа от

джамийски  чешми.  Точно  този  вид  чешми се  определят  като  най-тясно  свързани  и

пътешествениците  оставят подробни описания  за  тяхната  архитектура  и устройство.

Християнският  поглед  възприема  чешмите  при  мюсюлманските  храмови комплекси

като място с важно значение и осъзнават ролята им за чистотата. 

Във  втората  част,  озаглавена  „Тоалетни  съоръжения  XVI-XVIII в.”, се

разглежда  християнският  поглед  към  тази  специфична  част  от  местната  хигиена.

Откриват се и сведения за „тоалетните помещения”, но тези съоръжения продължават

да не са обект на внимание от страна на повечето европейски пътешественици. 

Третата  част  „Бани  през  XVI-XVIII  в.” се  занимава  със  създадените

християнски  представи  към сградите,  постройките  и  устройствата  с  отношение  към

чистотата. Разгледани са обширните описания на местните публични къпални, оставени

от автори като Франческо Сансовино, Никола дьо Николе и Гийом Постел. Показан е

положителният  образ  на  банята,  така  както  е  видян  през  погледа  на  споменатите

автори. 

Обърнато  е  внимание  на  християнските  представи  за  социалната  роля  на

османските  бани.  Анализиран  е  погледът  на  пътеписците,  отправен  към  женската

публична  къпалня.  Вследствие  на  изворовия  анализ  се  открива,  че  в  изследваните

съчинения твърдо се установяват еротичните сюжети, свързани с хамама. Липсата на

морал у неговите посетителки (главно мюсюлманки) е отчетено като слабост. 

Специално внимание е обърнато на един важен и интересен извор – стиховете на

Мартирос Кримеци, посветени на баните в османските земи. За разлика от сведенията

на  западнохристиянските  пътешественици,  които  са  сравнително  позитивни  към

обществените къпални, арменският духовник е остро критичен към намерените от него

условия.  От  значение  е  и  другата  съществена  отлика  –  за  разлика  от  прозата  на

европейските автори това е единственият изследван извор в мерена реч. 

Вижда се, че подробните разкази, разглеждащи архитектурата на банята вече не

присъстват така често. За сметка на това социалната роля на къпалните остава често

разглежданата в изследваните християнски извори. Акцент в частта е описанието на

„турския хамам”, оставено от Мери Монтегю, което освен доста обширно като обхват,

е  и  най-достоверното  спрямо  сведенията,  давани  от  останалите  християнски
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пътешественици. Всъщност наблюденията на Монтегю са и първите, дошли от първа

ръка, когато става дума за женската баня. 

***

Четвъртата  глава,  наречена  „Европейските  представи  за  османската

хигиена  XVI-XVIII  в.  (Социо-културни аспекти)” е  аналитична  и  показва  как  се

развиват представите през периода  XVI-XVIII век. Анализира се погледът към всеки

един  от  изследваните  кръгове  (лична  хигиена,  обществена  хигиена  и  състояние  на

хигиенните съоръжения), както и взаимовръзките помежду им. Поставен е въпросът за

влиянието  на  народността  като фактор при създаването  на  представи  за  османската

хигиена.  От разгледаните  извори се  вижда,  че  макар  да оказва  определено  влияние

върху някои автори, произходът няма първостепенно значение и си взаимодейства с

редица други фактори. 

III. Извори

Основен  източник  на  информация  за  това  изследване  са  описанията  и

наблюденията  на  чуждестранните  пътешественици  предимно  от  Средна  и  Западна

Европа. Освен това се разглеждат и общи съчинения за Османската империя, писани

през периода. В голямата си част пътеписите,  които са използвани, са преведени на

частично на български език и са достъпни. 

Към изворите трябва да се причислят не само типичните пътеписни съчинения,

но и т. нар. „истории”, посветени на Османската империя, които са доста разнообразни.

Не могат да бъдат пропуснати автори като Франческо Сансовино, Джордж Сандис, Пол

Рико  и  техните  съчинения  за  султанската  държава.  Също  така  много  полезна  е

историята на Джеймс Портър, който споделя своите виждания за различни сфери от

„турското” общество.  Много извори претърпяват и нови издания заради интереса към

тях, пример за което е публикуването през 60-те години на писмата на Мери Монтегю.

Трябва да се уточнят и особеностите на проучваните извори, както и техният

вид. Сред изследваните съчинения освен типични пътеписи има и мемоарни сведения,

както и трудове, посветени на Османската империя. Пътеписите също не са еднотипни

и съществуват както дневници, така и описания, както и пътни бележки. Освен това

трябва да се отбележат и писмата със сведения за османското общество. Описателен
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характер  имат  и  някои  дипломатически  документи  от  италиански  (венециански,

генуезки и др.) и дубровнишки произход, в които авторите съобщават за наблюденията

си от Османската империя. Друго разграничение за вида на изворите е свързвано и с

тяхната  популярност  и  разпространение.  Не  всички  съчинения  са  предвиждани  за

непосредствено издаване, като някои по-скоро са предназначени за тесен кръг публика.

Така  всеки  извор,  в  зависимост  от  неговата  известност,  има  различна  тежест  в

създаването  на  представа  за  османските  земи.  Важна  роля  имат  съчиненията  на

османска тематика, които обхващат различни теми, свързани със султанската държава.

Терминът „пътепис” понякога е използван в прекалено широк смисъл от изследователи

и в някои сборници се наблюдава включването на съчинения, които определено не са

пътеписни,  а дипломатически документи и книги за османската държава. Пример за

неточно  използване  на  понятието  пътепис  е  македонският  историк  Александър

Матковски, който обозначава всяко съчинение по този начин. 

Трябва да се има предвид, че липсва достатъчно информация (а и интерпретации

от страна на пътешествениците)  за всички аспекти на хигиенната сфера. За да бъде

проучен по-добре изследваният въпрос, е наложителна приложената систематизация,

която до известна степен отговаря и на предложените данни от анализираните извори.

IV. Хронологичен и географски обхват

Хронологичният обхват е ясно обозначен още в заглавието на дисертационния

труд  и  обхваща  периода  XVI-XVIII век.  Времевият  отрязък  е  избран,  защото  през

споменатите  столетия  Османската  империя  разполага  с  най-сериозен  контрол  върху

Европейския Югоизток.

Географският обхват на изследването се разпростира върху османските земи на

Балканския  полуостров.  Привлечени  са  информации  за  положението  в  Дунавските

княжества и Мала Азия, които се използват са сравнение на ситуацията в хигиенната

сфера. 

Погледът  на  европейците  не  се  разпрострира  навсякъде  из  земите  на

Европейския Югоизток. Те пътуват по главните пътища на региона и описват селищата

по маршрута  си.  Така извън тяхното наблюдение остават значителни територии,  но

това не омаловажава значението на изследваните извори. Един от основните маршрути

е  т.нар.  Диагонален  път  или  Белград-Ниш-София-Пловдив-Одрин-Истанбул,  като

споменатите  градове  са  едни  от  най-добре  описаните  от  европейска  гледна  точка.
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Пътешествениците,  идващи от  Адриатическото  крайбрежие,  също се  присъединяват

към този път.  Друг  популярен маршрут е този от Солун до Истанбул.  Трябва да се

отбележи,  че  на  градовете  се  обръща повече  внимание,  отколкото  на  селата.  Извън

погледа на европейците очаквано остават отдалечените планински области.

V. Изводи 

През ХVІ-ХVІІІ в. европейските части на Османската империя са посетени от

пътешественици  от  различни  народности.  Сред  тях  преобладават  поданиците  на

Хабсбургската  монархия  (немци, италианци,  фламандци,  чехи  и  др.),  французите  и

англичаните.  В  определена  степен   броят  на  негативните  оценки  е  по-голям  сред

немските, отколкото сред английските автори, но могат да бъдат намерени примери и

за  зле  настроени  британски  пътеписци.  Същевременно,  народността  не  може  да  се

обозначи като определящ фактор в оценяването на османската хигиена. В разнородната

група на християнските автори отношението към чистотата трудно може да се раздели

по етнически признак поради спецификата на темата. 

Ако  се  обобщят  изворите  от  изследвания  период  могат  да  бъдат  отбелязани

някои основни тенденции. На първо място това са критиките към османската хигиена,

отправени през  периода,  като част  от тях стъпват върху идеята  за “нечистотата”  на

друговерците. Освен това други извори акцентират върху неприятните преживявания и

изтъкват по-прагматични доводи – проблеми с настаняването, слабости в чистотата на

обществените места и др. Друг основен момент в описанията е свързан с представянето

на публичните бани в Османската империя и използването им от местното население.

Тези направления не се сблъскват пряко, а по-скоро се разминават поне от гледище на

изследваните извори. Критици на османската  лична чистота като Дерншвам говорят

позитивно за местните бани, без да правят връзка между двата аспекта на хигиената.

Така  различията  в  мненията  остават  без  да  има  някакво  противопоставяне,  а  всеки

описва собствен разказ. Факт е, че дадените мнения не са безпристрастни, но в много

случаи сблъсъкът с местната хигиена е част от всекидневието на авторите.  

Трябва да се има предвид, че ясни хигиенни норми или стандарти за чистота не

са установени в периода ХVІ-ХVІІІ в., включително и в християнските страни. Затова

обикновено се търси някакво сравнение с познатото.  Европейците не са склонни да

смятат, че османската хигиена има каквото и да е превъзходство пред собствените им

обичаи. Ако се използват сравнения,  те обикновено са негативни за османците и не
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липсват  автори,  които  изразяват  мнение,  че  и  най-мръсните  места  в  европейските

страни са по-чисти от османските селища.  Гледната точка се основава върху лични

впечатления през погледа на пътуващите през земите под мюсюлманска власт. 

Друг  факт,  който  се  потвърждава  от  анализа  на  изворите,  е  наличието  на

различни типове мнения – отрицателни, положителни и неутрални – през всички етапи

от периода. Така че от хронологическа гледна точка не може да има разграничаване

между  столетията,  свързано  с  отношението  към  османската  хигиена.  Разбира  се,

периодизацията е необходима,  тъй като всеки един от трите изследвани векове има

своите особености.

Отрицателните  и  положителните  нагласи  спрямо  хигиената  в  Османската

империя  успяват  да  се  съчетаят  в  изследваните  извори.  Важно  е  да  се  отбележи

едновременното  съществуване  на  свръхкритичност  към  чистотата  на  османските

градове  и  безкритичност  по  отношение  на  местните  бани.  Тези  две  тендеции

съжителстват  безпрепятствено  през  целия  изследван  период.  Това  още  веднъж

подчертава, че разглежданите извори трябва да се анализират внимателно, преди да се

правят някакви обобщаващи оценки за настроенията в тях.

 От разгледаните извори може да се прецени до каква степен темата за хигиената

присъства  в  описанията  на  чуждестранните  християнски  пътеписци  и  доколко  тя  е

значима за тях. По своята специфика тя е част от разглеждането на сферата на бита и

обичаите,  която  е  доста  обширна  и  по  принцип  присъства  в  повече  съчинения  на

пътешественици.  Така  действително  на  хигиенните  въпроси  е  отделено  достатъчно

място, за да могат да се направят проучвания от исторически характер. Разбира се, на

тази област не е отдавано първостепенно значение, но тя има силни позиции в повечето

пътеписни творби, посветени на Османската империя. Не бива да се забравя и връзката,

съществуваща  между  чистотата  и  религиозните  въпроси,  на  които  се  отделя

предостатъчно място в много от цитираните произведения.   

Сведенията, които се намират в проучваните извори, не са равностойни, що се

отнася  до  количеството  и  качеството  на  дадената  информация.  Много  често  се

наблюдават  откъслечни  съобщения,  засягащи  важни  въпроси  от  хигиенно  естество.

Понякога  се  отива  в  крайност  с  описания  на  различни  навици  в  детайли,  които

погледнато  отстрани,  изглеждат  излишни.  Неравнопоставеността  на  различните

тематики в християнския поглед е може би най-типичната му черта, с която е възможно

да се охарактеризира.
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Така  чрез  описанията  на  различни  европейци,  преминали  през  земите  на

Високата  порта,  може  да  се  разбере  какви  представи  се  изграждат  за  хигиената  в

ориенталския  свят.  Както  може  да  се  види  от  изворите  през  изследвания  период,

мненията  са  доста  различни и няма единодушие по тази тема.  Все пак могат  да  се

отбележат  определени  тенденции  в  сведенията,  които  се  получават.  Смесени  са

впечатления от личната хигиена, като се отбелязва честото обредно миене по-скоро с

положителен  отенък,  но други  моменти  като  например  обичаите  при хранене  не  са

приети добре. Голяма част от критиките са насочени към т.нар. обществена хигиена, но

се срещат и по-умерени мнения. Съоръженията, свързани с чистотата могат да бъдат

определени  като  най-добре  оценени  от  европейците,  които  ги  смятат  за  най-

забележителните обекти в османските градове. По същество XVIII век не се различава

сериозно от предходните два,  но все пак повечето като брой пътешественици дават

разнообразие в субективните оценки и така добре се вижда как една различна култура

може да бъде представяна чрез погледа към всекидневна сфера като хигиената.

В изследваните християнски източници може да се намерят редица описания на

всекидневния  живот в  Османската  империя  и  ролята  на  хигиената  в  него.  Въпреки

субективизма  на  авторите,  изворите  спомагат  за  изграждането  на  по-ясно  очертана

структура, както и да се оцени значението на изследваната сфера през периода XVI-

XVIII век.
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Приноси на дисертационния труд

Изследван  е  сериозен  масив  извори  от  християнски  характер  (предимно  от

Западна  и  Средна  Европа),  който  анализира  от  различни  гледни  точки  външния

европейски  поглед  към  хигиената  в  Османската  империя.  Доказва  се  ролята  на

християнските пътеписи като извор за османската социална история и необходимостта

тези източници да бъдат добре анализирани в полза на балканската  и националната

история. 

Изследването  представя  християнския  поглед  върху  специфична  сфера  от

османския бит в Европейския Югоизток – хигиената. 

Дисертационният труд доказва,  че хигиената е обект на интерес от страна на

християнските  автори чрез  систематизирането  и  анализирането  на  изследваните

извори. 

Дисертацията  структурира  християнските  наблюдения  за  хигиената  в

Османската империя, като те са подредени в три концетрични кръга – лична хигиена,

обществена хигиена и хигиенни съоръжения.  

Анализират се факторите, повлияяли върху представите за османската хигиена и

се търсят връзките помежду им.  Въз основа на  определени признаци се  обособяват

няколко  групи  –  идеологическо-политически, религиозни,  народностни,  културни  и

обстоятелствени. Установява се, че различните типове фактори си взаимодействат през

разглеждания  период  и  този  процес  оказва  влияние  върху  цялостния  поглед  към

османската хигиена. 

Дисертационният труд проследява тенденциите,  развиващи се в християнския

поглед  върху  османската  хигиена  през  периода  XVI-XVIII век,  като  се  показват

промените,  настъпващи  в  създадената  представа  и  се  установява  приемствеността

между столетията.
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