
Становище 
За дисертацията на Антоанета Петкова

„Армейски съветници и дипломация. Франция и военните 
реформи в Османската империя през ХVIII в.“

 Дисертационният труд на Антоанета Петкова е посветен на една 
тема, която не е особено добре разработена в европейската и 
извъневропейската историография – става дума за проблема до каква 
степен френските военни съветници, изпращани в Османската 
империя, са служили като средство за постигане на конкретни 
политически цели, които Франция се стреми да осъществи през 
осемнадесетото столетие. Разбира се, френско-османските 
политически отношения, както и въпросите за ролята на чуждите 
съветници при осъществяването на военните реформи в империята на 
султана, са достатъчно сериозно проучени, но досега 
изследователите не са правили опит да разгледат връзката между 
посочените два исторически процеса в рамките на почти един век. В 
този смисъл самата дисертационна тема е иновативна и несъмнено 
приносна от гледна точка на научното дирене.

 Структурата на дисертация е убедителна, логично формулирани 
са и заглавията на отделните раздели. В уводната част докторантката 
запознава читателите с изворовата база, на която стъпва 
изследването, разгледани са историографските проблеми, свързани с 
темата, откроени са също така постиженията на българската и 
чуждата историопис. Колежката Петкова дефинира ясно целта на 
своята дисертация, като отбелязва етапите, чрез които ще може да се 
изясни връзката между френските военни съветници при Високата 
порта, от една страна, и османската политика на Париж през ХVIII в., 
от друга.

 Научният принос на дисертацията освен в самата тема като 
постановка на проблема трябва да се търси и във включването в 
научен оборот на непубликувани и неизползвани от други автори 
документи от френските архиви (доклади, донесения, карти и др.), 
където Антоанета Петкова е имала възможността да работи. 
Авторката освен това се е постарала да уплътни в немалка степен 
фактологичната рамка, свързана с жизнения път на по-малко 
известните френски военни съветници от втората половина на ХVIII в. 
- без усилената работа по разчитане на ръкописите от онази епоха 
това едва ли би било възможно. Положително впечатление прави 
доброто познаване на френските съчинения от ХVIII в., което е 



позволило на докторантката да разсъждава и върху публичния отзвук, 
свързан с темата за французите, съдействали за реформите в 
османската армия. Самият текст е написан на хубав български и се 
чете с лекота, няма никакви проблеми от гледна точка на правописа и 
пунктуацията. 

 Основните тези, които Антоанета Петкова формулира като 
резултат от своите продължителни и упорити изследователски 
усилия, звучат интригуващо и са убедителни, а това е несъмнен знак, 
че авторката познава много добре своята тема и нейните извори и има 
способността за задълбочен самостоятелен анализ.

 Както е добре известно, към всеки дисертационен труд могат да 
се отправят критични бележки и в този смисъл текстът, представен от 
Антоанета Петкова, не прави изключение. Би могло например 
докторантката да навлезе по-задълбочено в проблема за „личността 
на военния съветник“, като особено ценно би било това за френските 
военни и граждански лица, които е трябвало да помагат за 
положителните промени в османската армия след барон дьо Тот.  
Може само да се съжалява, че ограниченият все пак във времето 
изследователски престой във Франция не е позволил на госпожа 
Петкова в максимална степен да се възползва от личните архиви на 
французите, които са пребивавали официално в османската столица 
през ХVIII в. 

 В заключение бих искал да обобщя, че посочените пропуски не 
променят по никакъв начин положителното ми впечатление от 
представената дисертация, която притежава несъмнен научен принос 
и представлява една сериозна стъпка напред в европейските 
проучвания на европейско-балканския ХVIII в. Всичко това ми дава 
пълните основания да смятам, че на колежката Антоанета Петкова 
може да се присъди образователната и научната степен „доктор“.
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