
С Т А Н О В И Щ Е

от доц. д-р Красимира Йорданова МУТАФОВА 
за дисертационния труд на Цветан Йорданов Радулов на тема:

„Хигиената в Османската империя ХVІ–ХVІІІ в. Християнският поглед”, 
представен за присъждане на образователна и научна степен „доктор”,

професионално направление: 2.2 История и археология;
СУ „Св. Климент Охридски”, Исторически факултет,
катедра „История на Византия и балканските народи”

,
Дисертационният труд на Цветан Йорданов Радулов, редовен докторант към 

Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, е разработен под научното 
ръководство на доц. дин Иван Първев, обсъден и предложен за защита от катедра 
„История на Византия и балканските народи”. 

Представеният дисертационен труд е в обем от 326 страници (300 стр. текст, 23 
стр. библиография). Състои се от увод, въведение, четири глави, заключение и 
библиография. Дисертацията разглежда значима, само частично изследвана тема от 
балканската история и историята на всекидневието в Османската империя –  
християнските представи за хигиената през ХVІ–ХVІІІ в. Християнският поглед към 
тази малко проучвана сфера на всекидневния живот определя основния обект на 
изследване – описанията, наблюденията и разсъжденията на европейските автори, 
посетили империята през ХVІ–ХVІІІ в. Изследваната проблематика не е непозната, но в 
трудовете, посветени на урбанизацията и социалната история на османската държава 
(H. Inalcik, S. Faroqhi, M. Kia, E. Boyar, K. Fleet, R. Lewis, D. Preziosi, M. Cerasi и др.), 
въпросите относно хигиената на Балканите са по-скоро периферно поставени. В 
автореферата в синтезиран вид са очертани целите, задачите и методиката на 
изследване, структурата и основните акценти от съдържането. Обособено са 
представени изворите, аргументиран е хронологичният диапазон и географският обхват 
на изследването, коректно са изведени научните приноси.

Дисертационният труд е разработен на основата на публикувани извори и 
изследвания, немалка част от които Цв. Радулов е ползвал на английски, немски, 
френски, руски, сръбски и др. езиOци. Основен източник на информация са описанията 
и наблюденията на чуждестранните пътешественици, предимно от Средна и Западна 
Европа, общи съчинения и т. нар. „истории” на Османската империя на Франческо 
Сансовино, Джордж Сандис, Пол Рико и др. Поради ограничения обем на становището 
само накратко ще се спра върху съдържанието на отделните глави.

 Основният текст е предшестван от увод и въведение, което според мен би могло 
да бъде обособено и като същностна част на изследването. В увода са очертани 



насоките, поставените цели и задачи и методиката на изследване, уточнени са ключови 
понятия, като хигиена, „християнски поглед“, „хигиенни съоръжения” и др., направен е 
опит за типологизиране на изворите с оглед необосновано широкото използване на 
понятието „пътепис” и др. Макар  и лаконичен, критичният обзор  на изследванията, 
посветени на хигиената, показва много добро познаване на традиционната и съвременна 
българска и чужда историография, включително и на специализирана литература върху 
историята на медицината. 

Описанията и наблюденията на чуждестранните автори са групирани и 
интерпретирани в три основни теми, разгледани в първите три глави на дисертацията: 
лична (индивидуална) хигиена; обществена хигиена; състояние на хигиенните 
съоръжения (бани, чешми и др.). В най-обемната първа глава („Личната хигиена в 
Османската империя през XVI–XVIII век”) изложението е фокусирано върху три 
основни аспекта на личната хигиена: хигиената и ислямът през погледа на християните; 
хигиената на християните в Османската империя; всекидневие и хигиена (с. 34-138). 
Коментираните в детайли сведения на италиански, немски, френски, английски, 
холандски и др. автори открояват промените в християнския поглед през разглеждания 
период, тясната връзка между религиозните ритуали и телесната хигиена (с. 105-110), 
като един от основните изводи на Радулов е, че хигиената на балканските православни 
народи и през трите столетия е в сянката на интереса към мюсюлманското общество. 
Лично според мен първа глава интегрира основна част от многоаспектно изследваните в 
дисертацията тематични полета: чистота и облекло, хигиена и козметика, хигиената в 
домовете, женската хигиена, хигиената на дворцовия елит и на войската, хигиената на 
храненето като част от османските „трапезни” обичаи, хигиената и пътешествениците; 
хигиената като белег за разграничаване на етноконфесионалните групи на евреи, 
цигани, татари, арменци и др. (с. 110-117), както и на самите пътешественици и др. 

Във втора глава („Обществената хигиена в Османската империя през XVI– 
XVIII в.”) са анализирани и систематизрани описанията относно хигиената на 
градското пространство, селата и кервансараите. Разисквани са причините за 
подчертания интерес към градовете и твърде ограничената информация за хигиената в 
селата, резюмирана нерядко с лаконичното “хубаво/лошо село”. Откроени са 
противоречивите характеристики в наблюденията на западноевропейците, които 
насочват вниманието си главно към състоянието на улиците, макар  в обсега на 
ежедневните им записки да попадат и въпроси, свързани с чистотата на обществените 
сгради, мюсюлманските и християнски култови средища, столичния център, „новите” 
градове от типа на Татар Пазарджик и пр. Коментирани са тенденциозните и твърде 
субективни оценки за османските градове, определяни най-често като „мръсни и 
нечисти“. Един от акцентите в тази част на изследването са кервансараите, най-слабото 
място в сферата на публичната чистота според европейските пътешественици. 



Съществуващата предубеденост и трайна негативна нагласа към този тип обществени 
постройки, както подчертава Радулов, се дължи и на очевидната разлика между  тяхната 
структура и тази на европейските страноприемници. 

Основните акценти в трета глава „Бани и хигиенни съоръжения в Османската 
империя през XVI–XVIII в.” са поставени върху чешмите, неизменна част от 
всекидневния живот в империята, често пренебрегваните в изследванията тоалетни 
помещения  и най-вече върху  публичните бани, една от основните забележителности на 
османските градове, обект на постоянен интерес в пътеписните бележки и общи 
съчинения за Османската империя. Освен архитектурата, устройството и технологиите 
на тези съоръжения е проследена и представата на европейците относно социалната им 
роля, пунктуално изследвана и в съвременните изследвания. Коментирани са в детайли 
два открояващи се аспекта в християнските представи за османските градски бани през 
разглеждания период – архитектура и функционално устройство (през XVI и XVII в.) и 
социални функци (XVIII в.). Един от акцентите в изследването е поставен върху ролята 
на публичните къпални в социалното общуване на османските жени, „натрапчиво“ 
прокарвания  еротичен „сюжет“  в съчиненията, посветени на османската държава през XVII 
в., обстоятелствените описания на Мери Монтегю и Елизабет Крейвън от XVIII в. Като 
своеобразен контрапункт на обичайните възхвали на османските бани Радулов е 
представил критичния поглед на арменския пътешественик и поет Мартирос Кримеци. 

Четвъртата глава „Европейските представи за османската хигиена XVI–XVIII 
в. (Социо-културни аспекти)” е с обобщаващ характер. Авторът цели да проследи 
промените в християнския  поглед към всеки един от изследваните аспекти на 
османската хигиена (лична, обществена, хигиенни съоръжения), но част от изложението 
донякъде преповтаря изведените обобщения и констатации в предходните три глави. 
Заслужават внимание поставените въпроси относно факторите, повлияли върху 
субективните оценки на християнските автори, подчертаната двойнственост в 
отношението към „ориенталските“ обичаи, степента на влияние на християнските 
представи за хигиената върху създадения образ на „турчина” и пр. 

Заключението обобщава всички разгледани в дисертацията проблеми, откроява 
основните аспекти и тенденции в християнските представи за хигиената в Османската 
империя и насочва към приносните моменти на изследването. Библиографията 
обхваща общо 365 заглавия на извори и изследвания (108 от тях са на пътеписни 
съчинения, използвани по откъси, публикувани в няколко поредици).

Научните приноси в дисертацията на Цв. Радулов, на част от които вече обърнах 
внимание, могат да бъдат обобщени в няколко посоки. Основно качество в работата му е 
стремежът да привлече за целите на проучването максимален брой различни по тип и 
произход извори, да анализира и контролира степента на тяхната достоверност, да 



детайлизира максимално изследването чрез прецизно извлечената информация от 
интрепретираните източници. 

Преосмислени са редица наложени тези и постановки в следосвобожденската и 
най-вече в съвременната ни историография относно пътеписната литература. Поставен 
е въпросът за връзката между  пътеписите и историко-географските и историко-
политическите съчинения за Османската империя, до голяма степен пренебрегвана от 
българската историография. 

Дисертационният труд е първото тематично обособено изследване на 
християнските представи относно хигиената в Османската империя на примера най-
вече на балканските й провинции през ХVІ–ХVІІІ в. Подходящо подбраната методика 
на изследване ясно откроява християнския поглед върху  хигиената в Европейския 
Югоизток, един недотам изследван аспект от историята на всекидневието в Османската 
империя. Заслужават внимание стойностните изводи и констатации относно факторите, 
повлияли върху  негативната нагласа в представите за османската хигиена и промяната в 
християнския поглед през разглеждания период. 

Начинът на групиране и анализ на християнските наблюдения в три основни 
тематични полета е позволил да бъдат представени в детайли различни аспекти на 
личната и обществена хигиена и хигиенните съоръжения в Османската империя през 
разглеждания период. 

Бележки и препоръки. Наред с казаното дотук бих искала да направя някои 
допълнителни бележки и препоръки относно оценявания текст. Структурата е 
сравнително добре балансирана, но според мен биха могли да се представят по-
компактно изворите и историографския преглед, да се избегнат повторенията в увода и 
отделните глави, както и империчното на места изложение, допуснати терминологични 
и стилистични неточности (с. 3, 4, 174, 177, 258, 263 и др.). При показаната добра 
библиографска осведоменост озадачават някои пропуски на важни за дисертацията 
изследвания върху баните, кервансараите, инфраструктурата и др. (Св. Иванова, А. 
Антонов и др.). При все че изворовата база и обектът на изследване са конкретизирани в 
увода биха могли да се разгледат по-задълбочено механизмите на регламентиране и 
регулиране на обществената хигиена в османската документация, както и ключови 
османски институции, пряко свързани с поддържането й като вакъфите напр., и най-вече 
да се разкрие нивото на познанието им от страна на християнски автори (Радулов само 
бегло е засегнал този проблем, позовавайки се главно на изследванията на M. Kia, J. A. 
Freely, с. 159, 179, 180, 298 и др.). И накрая, по-скоро като препоръка бих отбелязала, че 
„политическият фон“, който е най обстойно представен по време на кризата в 
империята през XVIII–XIX в., би могъл да се уплътни и с други значими събития, пряко 
повлияли и върху състоянието на хигиената и начина на представянето й от 
западноевропейските автори. 



Публикации и участия  в научни форуми. Докторантът има 11 публикации по 
темата на дисертацията в периодични издания и тематични сборници, четири от които 
са под печат. Участвал е с доклади в международни, национални и университетски 
конференции, което свидетелства за научната активност и последователно заявен 
интерес към изследваните в дисертацията проблеми. Лично аз съм свидетел на част от 
докторантските научни изяви на Цветан Радулов по време на Втората научна кръгла 
маса „Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време“, проведена 
във Велико Търново (2010 г.). 

Заключение. Направените бележки и препоръки към дисертационния труд не 
омаловажават научната му  стойност и значимост на разработената тема за обогатяване 
на историята на всекидневието на Балканите и в Османската империя през XVI–XVIII 
век. Общата ми оценка за изследването, посочените достойнства и изведените научни 
приноси ми дават основание като член на Научното жури да гласувам положително за 
присъждане на образователната и научната степен „доктор” на Цветан Йорданов 
Радулов.

29 април 2014 г.                                              ........................................                   
Гр. Велико Търново                                    Доц. д-р  Красимира 

Мутафова  


