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СТАНОВИЩЕ

за докторска дисертация на тема:

«Хигиената в Османската Империя ХVІ-ХVІІІ век. Християнският поглед»

на докторант Цветан Й. Радулов, СУ “Св. Климент Охридски”, 2014

от доц. д-р Снежана Ракова, ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград

През последните години изключително бързо се разраства интересът към 

проучването на всекидевния живот през различни исторически периоди и 

географски пространства, като трябва да признаем, че и Османската имерия е 

обект на можество изследвания в тази посока. Културата на тялото и самото тяло 

също са станали вече изследователски обект. За да не навлизам в по-новите 

епохи, ще посоча примерно едно от произведенията на напусналия ни наскоро 

Жак льо Гоф, всепризнатият авторитет в медиевистиката, който написа “История 

на Тялото през средновековието”. Историята на медицината също прави стъпки в 

посока на осветляването на промените в хигиената и здравните норми1. Затова 

смятам, че предложената за обсъждане дисертация се вмества в тези нови и все 

още недостатъчно изследвани пространства на историята. Докторантът Цветан 

Радулов е избрал тема, която на пръв поглед изглежда доста атрактивна и лесна 

за проучване. Той решава да стъпи върху вече публикувани извори, които са и 

общодостъпни и общоизвестни – описанията на Османската империя от чужди 

пътешественици за времето от ХVІ до ХVІІІ век. Оттук насетне започват обаче 

предизвикателствата. Като първо от тях бих поставила това, че българската 

историографска традиция по отношение на чуждите пътеписи за Балканите 

сравнитело рядко е засягала “общи” теми – т.е. такива, които се отнасят до 

всички представители на съсловието на пътешествуващите хора от всички 

вропейски държави. Досега подходът на изследване и издаване на такива извори 

беше ограничен от езиковите рамки. И в прословутата поредица «Чужди 

1 Boisseul, D. (coord.), Le bain : espaces et pratiques, [Médiévales, N° 43, automne 2002], Presses universitaires de 
Vincennes, 2003, 188 p. 
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пътеписи за Балканите» тези извори бяха събрани по този признак – френски, 

английски, немски и т.н., включително и вече публикуваните арменски, полски и 

руски пътеписи. Това е подвело докторанта в една посока, която едва ли е най-

продуктивната – да търси сравнения в “погледите” на отделните пътешественици 

по “национален” признак. 

Второто предизвикателство е непроучеността на проблема за хигиената в 

историческа перспектива – как той да се изследва, какви елементи и по какъв 

признак да бъдат подбрани. Но тук трябва да се каже, че структурата и изборът 

на посоки за наблюдение върху текстовете са добре обмислени и избрани. Така 

подборът на теми е насочен към съответните проблемни кръгове: личност–

общество (съотв. лична хигиена и обществена хигиена), град–село, хигиенни 

съоръжения – бани, чешми и пр., и накрая, както би трябвало да се очаква от 

последната глава – общи наблюдения от «социо-културен» ъгъл.

За да избегна многословието, ще се насоча направо към критиките, които 

могат да се отправят към текста. Буди доста размишления наличието на две 

уводни части, едната от които е в доста голям обем. И ако т.нар. Увод – може да 

бъде приет, то Въведението (за което би трябвало да е потърсено някакво друго 

название – нещо като история на хигиената или как са се развивали хигиенните 

навици на хората през различните епохи) смятам, че е почти напълно излишно. 

Не мисля, че трябва да се връщаме до древния Египет или Античността, за да 

получим идеята как в Османската империя се третира въпроса за хигиената. 

Наистина може да се припомни, че в древния Рим е имало публичи бани (терми) 

и че през Средновековието, и особено във Византия, те се запазват; от друга 

страна знаем и нещо повече, че в Западна Европа от ХІV-ХV век на тях се гледа и 

като на лечебни заведения, но пък нямаме достатъчно интензивно използване. 

Все пак мисля, че тази част е била излишна. Оттам нататък започва същинското и 

конкретно изложение, което следва една определена схема: задава се обект – 

примерно градската хигиена, и се излагат откъсите от пътеписите хронологично, 

като доста често в текста четем буквален преразказ на записите на 

пътешествениците. Когато трябва да се направи обобщение или извод, тогава се 
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сблъскваме със сериозни затруднения от страна на докторанта да изкаже своето 

наблюдение. Чак до Трета глава имаме дълги заключения, в размер 5-6 

страници, с опит да се намери някакво обяснение, да се открие някаква промяна 

във възприятията на западните пътешественици и т.н., но всъщост имаме отново 

преразказ на сведенията и «погледите» на християните-пътешественици. Тук би 

трябвало да е мястото на сравнението – на това, какво тези хора са имали като 

битие по родните си места и това, което виждат; това би трябвало да е 

аналитичната част, в която да ни се обяснят «спецификите» (термин на 

докторанта), пораждащи положително или отрицателно отношение. Въпреки 

заявеното в началото, че ще се проследи създаването и предаването на готови 

модели и сюжети, на формирането на обществено мнение на Запад и т.н. – това 

остава напълно в сянка, а доколкото се вижда от приложената литература, 

докторантът е запознат с някои, включително и най-нови и най-авторитетни 

изследвания, които обаче не са използвани именно при извеждането на 

заключения. Ето и един конкретен пример – въпреки че познава работатат на Р. 

Матран за всекидневния живот в Истанбул, той не я цитира; същото важи и за Х. 

Хинкова (може би единствената авторка, която изследва бита и всекидневието на 

Балканите по данни от пътеписите), която никъде в «заключенията» не е 

посочена; а единственото споменавано име на наш учен е Михаил Йонов, който 

обаче многократно е критикуван заради вече отживелите си представи и като 

«останал затворен» в рамките на една отминала идеология. Т.е. именно в 

аналитичите заключителин части се очакваше да има нови и приносни 

наблюдения.

Към моите забележки към структурата и анализа в текста на дисертацията 

могат да се добавят и още, вече от техническо естество. Първата е, че въпреки 

впечатляващия брой заглавия, които са подредени в библиографската справка, 

някои от тях не са цитирани в текста, т.е. не е работено с тях. Буди недоумение 

неизползването или по-точно недоброто използване на инак посочени в края 

изследвания. Това важи най-вече за К. Иречек, който още през 1882 г. слага 

началото на издаването на пътеписи. И до ден днешен автори като Феликс 
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Петанчич и Бенедето Рамберти се четат на български език само по неговите 

публикации. Рамберти е автор от 1534 г., италианец, който прекосява Балканите 

от Дубровник през Босна, Сърбия и България до Цариград и неговият пътепис 

също можеше да бъде използван.

Между впрочем голям недостатък досега и изобщо е, че използваните 

извори са превеждани на български език само в частта им за отрязъка на пътя 

през България, при което именно липсва завършекът – столицата на Османската 

империя. Това се отразява и в тук предложената дисертация. Има и доста 

недоглеждания и пропуснати възможности: автор като Сансовино, венецианец, 

отпечатал множество издания на един свой сборник за Историята на турците, 

всъщност е компилатор, който събира и преправя вече известни трактати по 

«турските неща» и в никакъв случай не може да се цитира като пътешественик. 

Допускам, че тук авторът се е подвел по погрешните данни в македонското 

издание на пътеписите (Балканот во делата на странските патописци). А 

пропуснатата възможност е да се използват илюстрациите на кервансараи и 

бани, публикувани у Х. Хинкова. Множеството печатни и правописни грешки 

допълнително усложняват възприемането на текста. 

Следвайки изискванията, преминавам към заключителните формули:

Авторефератът отразява точно изводите, направени в текста на 

дисертацията. 

Смятам, че въпреки изложените по-горе забележки, плод донякъде и на 

свръхкритичен, и на лично мой прочит, дисертацията на тема «Хигиената в 

Османската империя ХVІ-ХVІІІ в.» е иновативна и отваря поле за нови проучвания. 

Разбира се това би означавало да се търси обща изследователска точка между 

различни научни направления като история на медицината, социална история, 

история на всекидневието и др. 

В заключение, бих искала да препоръчам на уважаемото научно жури 

присъждането на научно-образователната степен „доктор” на Цветан Радулов. 
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София, 26 април 2014                                           доц. Снежана Ракова


