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Рецензия 

 

за дисертацията на Антоанета Василева Петкова 

 

„Армейски съветници и дипломация. Франция и военните реформи в 

Османската империя през XVIII в.“ 

 

за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ 

по професионално направление 2.2. История и археология (Нова и най-нова обща 

история/Нова история на балканските народи: Франция и Югоизточна Европа през 

XVIII в.), с научен ръководител: доц. дин Иван Първев 

СУ „Св. Климент Охридски“, Исторически факултет, 

катедра „История на Византия и балканските народи“ 

 

 

 

 

 Дисертацията е посветена на една колкото позната като общо познание, 

толкова и непозната като конкретна фактология проблематика, свързана с френско-

османските дипломатически отношения и тясно военно сътрудничество през XVIII 

век. Това безспорно придава на дисертационния труд приносен характер, а 

поставената за изследване тема е дисертабилна. Ценността на изследването се 

обуславя и от факта, че то е базирано на обемен архивен материал основно от 

архивохранилища във Франция, което позволява на автора да разработи темата 

главно през призмата на френската гледна точка. Макар че хронологическите 

граници на изследването, от управлението на Махмуд I (1730-1754) до Селим III 

(1789-1807),  са рамкирани от две вътрешнополитически османски събития, бунтът 

на Патрона Халил от 1730 г. и еничарският бунт през 1807 г., две събития от 

френската история, „Дипломатическата революция“ от 1756 г. на Луи XV (който 

сключва военно-политически съюз с дотогавашния си противник Хабсбургската 



 

 

2 

 

монархия в навечерието на Седемгодишната война) и Френската революция от 

1789 г., разделят хронологическия обхват на изследването на три подпериода: 

1730-1756 г., 1756-1789 г. и 1789-1807 г. С тях именно (макар че авторът е 

пропуснал да отбележи това изрично) е съобразена структурата на изложението, 

което се състои от увод, три глави, заключение, изображения и библиография с 

общ обем 215 стандартни страници. 

 В увода се подчертава, че кризата в Османската империя през XVIII в. 

(всъщност тя се усеща още през XVII в.) е принудила османските султани да 

предприемат решителни реформи, за да преодолеят изоставането от западния свят. 

Франция се възползва от ситуацията и оказва подкрепа, като предоставя на султана 

военни специалисти. Авторът заявява, че в изследването се поставя акцент върху 

характера на френската политика за подпомагане на военния напредък на 

османците, а именно тази помощ да бъде използвана като „разменна монета на 

дипломацията“. Подчертава се, че френската дипломация следва правилото да 

подпомага османските реформи, избягвайки обаче да сключи официален съюз с 

империята, следвайки т. нар. „проосмански неутралитет“. Дисертацията си поставя 

за задача „да проучи мястото на Османската империя във френската външна 

политика и по какъв начин се поражда необходимостта от взаимодействие с 

реформаторските усилия на управляващите в Константинопол.“ (стр. 5) Сред 

целите на изследването са проследяването на конкретните дипломатически 

действия на Версай по отношение на реформите в османската армия и как те са 

употребени в полза на френските интереси. Проследява се и какъв е резултатът от 

тези реформи след намесата на френските експерти. Трябва да се посочи, че целите 

и задачите на изследването не са достатъчно ясно отграничени и дефинирани. Не е 

изяснена и важността на темата, за да бъде обект на дисертационен труд, макар че 

от изложението по-нататък тази значимост проличава достатъчно ясно. 

 За изследването е използван разнообразен и обемен изворов материал, в 

значителна степен неизползван в досегашните проучвания, като дипломатически 

документи, кореспонденция, военни доклади, графични изображения (карти, схеми, 

чертежи), съхранявани в Централния държавен архив, Ориенталския отдел на 
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НБКМ, Националния, Дипломатическия и Военния архиви на Франция, 

Националната библиотека на Франция, различни архивохранилища в Истанбул, 

между които и Османският архив. Чрез изследването в научен оборот са включени 

някои схеми и карти на османските територии, дело на френски военни 

специалисти и картографи, съхранявани във Франция и във Френския институт за 

анатолийски проучвания в Истанбул. Трябва да се подчертае обаче, че липсва 

анализ на типовете извори, на тяхната достоверност и пристрастност, както и на 

използваната методология.  

 В последната част на увода е представено състоянието на историографията 

по проблематиката, като се подчертава липсата на обобщено изследване върху 

връзката между военните реформи в Османската империя и европейската (в 

частност френската) дипломация през XVIII в., за разлика от следващия XIX в. 

Историографският анализ е сравнително изчерпателен, откроени са изследваните 

полета и е аргументирано, че настоящият труд би запълнил едно „бяло поле“ (стр. 

15). Тук е можело да се направи анализ по-специално на френската и на турската 

историография по въпроса – какво е състоянието, проучването на изворите, 

защитаваните тези, контратези, евентуално дискусионни въпроси (решени и 

нерешени). 

 В уводната част липсва представяне на главите на изследването и 

аргументация на структурата. Всъщност, както вече посочихме, за основа при 

структурирането на труда в три глави на хронологически принцип е взета 

вътрешната периодизация съобразена с „Дипломатическата революция“ от 1756 г. 

и Френската революция от 1789 г. 

 В първата глава „Първи опити за модернизация на османската армия“ в два 

параграфа са представени двамата главни френски „герои“ през периода 1730-1756 

г. – френският посланик Луи Совьор дьо Вилньов (1728-1741) и френският ренегат 

Александър дьо Боневал, приел исляма под името Ахмед паша, които представят 

двете основни страни на френското влияние върху османските държавни дела – 

официалното в лицето на Вилньов и несанкционираното от френското 

правителство в лицето на Боневал.  



 

 

4 

 

 Липсва въведение, което да представи проблематиката на главата, защо е 

наложителна, каква е целта. Липсва и кратко представяне на историята на френско-

османските отношения в рамките на режима на капитулациите, защо точно 

Франция става най-тясно свързана от европейските сили с Османската империя. 

Първият параграф „Османската империя във френската външна политика 1730-

1756 г.“ е посветен на посланик Вилньов, като се подчертава, че френската 

политика спрямо Османската империя става по-настоятелна именно с неговото 

назначение. Обърнато е внимание на конкуренцията между Вилньов и Боневал за 

влияние върху османската политика по време на войната на Османската имеприя с 

Хабсбургската монархия и Русия през 1736-1739 г. и постигането на мир. В крайна 

сметка Вилньов надделява, като Боневал е заточен през 1738-1739 г. Силните 

позиции на Вилньов водят и до подписването на нов капитулационен договор през 

1740 г.  

 Вторият параграф е посветен на „Случая граф Боневал-Ахмед паша“. 

Според скромното ми мнение, по хронология този параграф е по-подходящ да е на 

мястото на първия параграф, тъй като тук частично е представена предисторията на 

френско-османските отношения отпреди 1730 г. По-специално авторът на 

дисертацията се спира на посланическата мисия на Йирмисекиз Мехмед Челеби 

във Франция през 1720-1721 г. При посещението си той е впечатлен и от 

организацията на френската армия и отбранителна система. Авторът подчертава, че 

по това време Франция все още се въздържа да изпрати военни съветници, които да 

направят нововъведения в османската армия, но не са обяснени причините за това 

въздържание (стр. 33). Изтъква се, че случаят с френския ренегат Боневал е 

мобилизирал френската дипломация за по-активно сътрудничество с османците. 

Подробно е изложена биографията на ренегата (на места подробностите са повече 

от необходимото). Получил добро военно обучение във Франция, Боневал по-късно 

служи при Хабсбургите, а накрая намира убежище при османския султан, от когото 

е натоварен да реорганизира артилерийското поделение на османската армия по 

западноевропейски образец. За отбелязване е, че главата няма заключение.  
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 Втората глава „Реформени усилия и дипломация от времето на султан 

Мустафа III и султан Абдулхамид  I“ представя френско-османските отношения 

през периода 1756-1789 г. В първия параграф е разгледано мястото на Османската 

империя във френската външна политика в контекста на сложния пъзел от борбата 

за влияние и сътрудничество между различните страни като Великобритания и 

Хабсбургската монархия, от една страна, и Прусия и Русия, от друга, чиито 

политически амбиции нарастват все повече. През периода Франция продължава да 

използва Османската империя като лост за противодействие на Великобритания и 

Русия. Затова тя като цяло поддържа добри дипломатически отношения със 

султана. През 1768-1774 г. Османската империя воюва с Русия, бидейки 

подстрекана именно от Франция, като последната се въздържа от пряко участие във 

военни действия. След битката при Чешме (1770 г.) обаче, в която османският флот 

е напълно унищожен, Франция пристъпва към активно подпомагане на османската 

армия с военни специалисти, които да я реформират по западноевропейски модел. 

Основна фигура сред тях е барон Франсоа дьо Тот, на когото е посветен вторият 

параграф. 

 Озаглавен  „Турската кариера“ на барон Франсоа дьо Тот“, параграфът 

подчертава, че по популярност Франсоа дьо Тот се е мерил с Боневал-Ахмед паша. 

През 1755 г. Тот е назначен за френски дипломат в Османската империя, като той 

пребивава там до 1777 г. От тези 22 години 5 години (1769-1773) служи като 

военен съветник на султана, по време на руско-османската война през 1768-1774 г., 

и се опитва да модернизира османската армия. Тот е назначен за ръководител на 

османската артилерия. Той проектира и изграждането на нови укрепления край 

османската столица и по Дарданелите. Авторът обръща специално внимание на 

проблема с верообращението на френските съветници – дали то е било изисквано 

от тях или е било плод на личен избор (при Боневал), тъй като Тот не сменя 

религията си. Привеждайки данни от по-ранната практика на султаните да 

използват услугите на западноевропейски експерти, които не са принуждавани да 

сменят вярата си, авторът подчертава, че различното вероизповедание на 

съветниците не е представлял проблем дори и за силно религиозния султан 
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Мустафа III. Тот моделира и френската политика, която по това време се 

преориентира от идеята за запазване целостта на Османската държава към участие 

в преразпределяне на части от територията ѝ по примера на политиката, която 

водят Хабсбургската монархия и Русия. По-специално Франция се надява да 

откъсне от османско влияние Египет и докторантът обръща специално внимание на 

Египетската мисия на Тот през 1776-1777 г., проведена с цел проучване на ползите 

за Франция от евентуално присъединяване на Египет към нейната орбита. 

В третия параграф е представена военната мисия на френския елинист и 

посланик граф Шоазьол-Гуфие, който е натоварен с дипломатическа (1784-1792) и 

военна мисия (1784-1788) при османския султан, след като преди това през 1776-

1779 г. предприема насърчена от френското правителство научна експидиция в 

„Омировите земи“, впечатленията от която публикува през 1782 г. под заглавието 

„Живописно пътуване в Гърция“. В експедицията той е съпроводен от редица 

френски военни специалисти, които участват в усилията за модернизиране на 

османската армия. Шоазьол-Гуфие също защитава променената френска позиция 

да не се поддържа повече целостта на Османската империя, а да се разпределят 

нейните територии от великите сили. Бидейки назначен за френски посланик през 

1784 г., той води със себе си над 300 офицери и военни специалисти, които да 

подобрят състоянието на османската армия. Това е най-мащабната френска военна 

помощ за османците. Тук авторът представя по-подробно многото карти, 

изработени при тази мисия, между които и две карти на Бургаския залив.  

В четвъртия параграф се прави анализ и оценка на значението на френските 

военни мисии за модернизирането на османската армия. Тук се отбелязва, че 

реформите, проведени от Боневал, вкл. откриване и на Училище по геометрия в 

Юскюдар, нямат траен ефект (самото училище е затворено скоро след смъртта му, 

през 1750 г.) и че мирният период между 1739 и 1768 г. не е използван рационално 

за подобряване на състоянието на османската армия. Нови мерки за реформи в 

армията се предприемат едва с назначаването на Франсоа дьо Тот, който 

възстановява въпросното училище през 1773 г. Училището обаче е твърде скоро 

пак затворено през 1775 г., без да успее да подготви достатъчно кадри. 
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Неуспешната за османците война от 1768-1774 г. принуждава султана да потърси 

още по-тясно сътрудничество с Франция с оглед модернизирането на османската 

армия. Това води до най-многобройната френска военна мисия в Османската 

империя през 1784-1788 г. (тази на посланик Шоазьол-Гуфие). Тя помага в три 

основни направления: сухопътни строежи (укрепления, крепости), артилерията и 

флотата. Обръща се специално внимание на обучението на османски военни кадри. 

Според докторанта, въпреки тези усилия, по-сериозен технически напредък се 

забелязва едва при управлението на султан Селим III (1789-1807). 

Именно на френската военна помощ при неговото управление е посветена 

третата глава „Франция и реформите от времето на султан Селим III (1789-1807)“. 

В първия параграф са разгледани френската дипломация и реформените усилия на 

Селим III. При него Османската империя започва постепенно да се интегрира в 

системата на европейските международни отношения чрез формиране на 

постоянни дипломатически представителства и сключване на първите съюзни 

договори с европейски сили. През периода османско-френските отношения се 

отличават с непоследователност и полюсност – от съюзни договори през 1792 и 

1796 г., последвани от прекъсване на дипломатическите отношения през 1793 и 

1798 г. Допълнителен фактор, усложняващ отношенията между двете страни, е и 

Френската революция от 1789 г. Докторантът подчертава, че френски военни 

специалисти са изпращани в Османската империя само когато Франция има 

очаквания от султана да се включи във военен конфликт в полза на френските 

интереси.  

Вторият параграф разглежда приноса на френските специалисти за „новия 

ред“, приложен от Селим III. Авторът подчертава, че Селимовото понятие за „нов 

ред“ е по подражание на понятието „нов (френски) режим“ (стр. 167). Трябва да се 

подчертае обаче, че османското понятие „нов ред“ (низам-и джедид) е използвано 

за първи път от османския бюрократ и основател на първата османо-турска 

печатница Ибрахим Мютеферика в неговия политически трактат „Принципи на 

разума в обществения ред“, отпечатан през 1732 г. В него той предлага 

реформиране на османската армия по западноевропейски образец. Изобщо в 
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дисертацията е можело да се обърне по-голямо внимание на този трактат, за чието 

написване Мютеферика получава помощ и от чужди специалисти, между които и 

Боневал. Именно в този трактат Мютеферика предлага на султана да се използват 

чужди военни специалисти за модернизиране на османската армия така, както 

Русия е реформирала армията си с помощта на чужди специалисти. Реформените 

проекти, които Селим III възлага на представители на османския елит, са повлияни 

в голяма степен от трактата на Мютеферика. Така, че твърдението на докторанта, 

че „има основания да се смята, че Селим III „измисля отново“ същото понятие“, не 

е особено коректно (стр. 167, бел. 92). Освен това тук е можело да се спомене и за 

дейността на печатницата при Френското посолство, в която през 1786-1788 г. 

(тоест по времето на френската военна мисия) за подготовката на османски военни 

специалисти се отпечатват османотурски преводи на военни пособия от френските 

специалисти Лафит-Клаве и Лоран Трюге. През 90-те години пък подобни преводи 

са отпечатани и в разкритата по инициатива на султан Абдулхамид I османотурска 

печатница, функционирала в периода 1784-1797 г., както и в печатницата 

(функционирала в периода 1797-1824 г.) при Военно-инженерното училище 

(разкрито 1795 г. по инициатива на посланик Шоазьол-Гуфие), където по това 

време също преподават френски специалисти.  

В заключението на дисертацията се изтъква, че инициативата за 

предоставяне на френски експерти е идвала по принцип от френска страна и едва 

Селим III е първият османски султан, който официално е отправил такава молба 

към Париж. Франция, от своя страна, полага усилия за модернизиране на 

османската армия единствено с оглед да я направи по-ефективна с цел 

използването на османската държава като противотежест на Русия и Хабсбургската 

монархия. С това Франция си осигурява присъствие на свои специалисти на 

ключови места в османското военно и държавно управление, използвани като 

инструмент за влияние върху османската политика.  

Като цяло дисертацията е написана интелигентно, на добър стил. Ясно 

проличава умението на автора както да анализира историческите факти, така и да 

синтезира историческите феномени, макар че на места има доста пространни и 
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според мен излишни подробности (при описанието на хода на някои 

дипломатически преговори, както и при представянето на някои биографии). 

Използваната литература по въпроса е сравнително изчерпателна, макар че 

„покрива“ основно западноевропейската историография. Обемистата литература на 

турски език по проблематиката на практика остава почти изцяло пренебрегната, 

вероятно поради недостъпността й заради езика. 

Докторантът има и четири приносни публикации (едната под печат) на 

български език по темата на дисертацията. 

Предвид гореизложеното, изразявам убеждението си, че дисертационният 

труд „Армейски съветници и дипломация. Франция и военните реформи в 

Османската империя през XVIII в.“ допринася съществено за по-задълбоченото 

познание на проблематиката и на конкретния исторически период и затова 

предлагам на Научното жури да присъди на Антоанета Василева Петкова 

образователната и научна степен „доктор“. 

 

 

 

3 април 2015 г.    Доц. д-р Орлин Събев  

         


