
СТАНОВИЩЕ

от проф. дин Ахмед Садулов

 ОТНОСНО:  Дисертация на тема „Френските католически училища в 

Османската империя (1835-1923)” на Николай Илиев Иванов, представена за 

присъждане  на образователната и научна степен „доктор” по специалност „Нова и 

най-нова обща история”, с научен ръководител чл. кор. проф. дин Иван Илчев

 Рецензираната дисертация представлява изследване на френските католически 

училища в Османската империя от средата на 30-те години на ХІХ век до Първата 

световна война. Дисертацията е първото изследване в българската историография, в 

което е направен обобщен преглед на развитието на френските католически училища на 

територията на Османската империя през горепосочения период.

 Авторът си поставя амбициозна цел да изследва изграждането и дейността на 

френските католически просветни учреждения  в Истанбул, Тракия и Македония, Мала 

Азия и източните провинции на Османската империя през разглеждания период, което 

ще допринесе за изясняване процеса на културното проникване на Франция в Ориента.

 Авторът прави верния извод, че Франция е първата европейска държава, която 

сключва съюз с Османската империя през 1528 г., а с ратифицирането на „Договора за 

мир, дружба и търговия” от 1535 г. получава възможност за засилване влиянието си в 

Ориента. Спогодбата е първата специфична конвенция, която влиза в историята под 

името капитулация. С нея  се регламентират търговските права, които получава Франция 

в отношенията си с Османската империя. С капитулациите, които налагат западните 

държави над Османската империя, те получават право на религиозен протекторат на 

територията на Империята. През следващите четири столетия до началото на Първата 

световна война (1914 – 1918) капитуалциите непрекъснато се подновяват. В резултат на 

тази политика Франция налага своето преобладаващо икономическо, политическо и 

културно влияние в Леванта.



 За да разширят проникването си в Ориента, западните държави отделят 

внимание на изграждането и финансирането на многобройни учебни заведения на 

територията на Османската империя. Като част от тази политика особено мащабна е 

дейността на католическите мисионери, които са политически и финансово подкрепени 

от Париж. Франция, благодарение на разпространението на френския език и култура 

завоюва доминиращи позиции на територията на Османската империя. 

 Когато Османската империя след завоеванията на Сюлейман І (1520-1566) губи 

величието си, тя търси пътища за своето обновление. За тази цел трябва да служат 

първите френски учебни заведения, които са открити още от ХІ в. Те получават най-

голямото си  разпространение след 30-те години на ХІХ. Това е времето на Танзимата.

 След започването на Първата световна война, когато Османската империя се 

включва на страната на Централните сили дипломатическите отношения между  Париж 

и Истанбул са преустановени. От османското правителство се предприемат решителни 

стъпки за експулсиране на френските свещеници и монахини и конфискуване на 

имуществото им.

 Заслугата на автора на рецензираната дисертация  е  в това, че в уводната част е 

направен преглед на основните публикации на френската и българска историография. 

Прави се преглед и на архивните източници, използвани за реализирането на научното 

изследване.

 Авторът си поставя амбициозна цел да се изследват процесите на изграждане и 

развитие на френските католически учебни институции в рамките на Османската 

империя от средата на 30-те години на ХІХ в. до Първата световна война.

 Достойнството на дисертанта е, че очертава ролята на просветните учреждения 

на религиозните общества за утвърждаване на културните интереси на Франция в 

районите на Източното Средиземноморие. Изяснява се значението на католическите 

училища за формиране на високо образована прослойка в модернизиращата се 

многонационална империя.

 Изложението  на дисертационния труд е структурирано в две части. В първата 

част се представят основните обществени и държавни органи, чрез които Париж 

дирижира делото на религиозните общества в Ориента. За координирането на 

дейността на католическите мисии на Франция  в целия свят се създават множество 

организации, фондации и сдружения. В състава на всички тези организации са 



включени редица депутати, членове на академията на науките, дипломати и бивши и 

настоящи висши държавни служители, които са обединени от инициативата за 

подпомагане на държавната политика за налагане на френското политическо, 

икономическо и културно влияние в Ориента. През 1914 г. със санкцията на парламента 

се създава „Специална комисия за разширяване на френското влияние в Ориента и по-

специално в Сирия”. За координация и контрол на всички културни институти в 

Османската империя  и Близкия Изток към Министерството на външните работи в 

Париж се формира Бюро за френските училища и дела в чужбина.

 Важни за налагането на френското културно проникване са семинариите, 

поддържани от религиозните конгрегации в столицата на Османската империя. В 

навечерието на Първата световна война има пет духовни учебни заведения в столицата 

на Османската империя. Духовните училища дават високо хуманитарно образование и 

приемат младежи от всички католически общности, населяващи империята и съседните 

балкански страни.

 Няколко женски католически конгрегации се възползват от френския 

протекторат и развиват благотворителна и просветна дейност в Истанбул.

  В резултат на активната политика на френската държава се осъществява 

дълбокото проникване на френското просветно-културно влияние в Османската 

империя от 30-те години на ХІХ в.ек до началото на Първата световна война.

 Рецензираната дисертация на Николай Илиев Иванов „Френските католически 

училища в Османската империя (1835-1923)” представлява завършено, задълбочено 

научно изследване на духовно-просветното влияние на Франция в Османската империя.

 Досегашният анализ на представената дисертация ми дава пълно основание да 

препоръчам на почитаемата комисия да присъди на дисертанта образователната и 

научна степен „доктор” по специалност „Нова и най-нова обща история” (Съвременна 

история на балканските народи – Социална история).

 

        Проф. дин Ахмед Садулов


