
 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 

ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 
 

 

КАТЕДРА “ИСТОРИЯ НА ВИЗАНТИЯ И БАЛКАНСКИТЕ НАРОДИ” 

 

 

 

 

Александра Димитрова Миланова 

 

 

Франсоа Пуквил и всекидневието на Балканите, 

края на ХVIII - началото на ХIХ век 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

на дисертация, представена за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ 

по професионално направление 2.2. История и археология 

(Нова и най-нова обща история/ Балканите през ранното ново време: XVI - XVIII век) 

 

 

Научен ръководител: доц. дин Иван Първев 

 

 

 

 

София, 2016 г. 

 



2 

 

I. Обща характеристика на дисертационния труд 

 

 Проблем на изследването 

 Дисертационният труд на тема "Франсоа Пуквил и всекидневието на Балканите, 

края на ХVIII - началото на ХIХ век" систематично представя и изследва всекидневния 

живот в балканските владения на Османската империя по начина, по който го вижда и 

преживява един западноевропеец – французинът  Франсоа Пуквил (1770-1838). Той 

неколкократно посещава различни части на Балканите, където чрез преки наблюдения 

и интензивни контакти с местните жители получава възможност да се запознае с 

разнообразни аспекти от техния бит. 

 Основният фокус на дисертацията е насочен към представяне на всекидневието 

едновременно като картина (изобразяваща балканските народи и техния начин на 

живот в конкретен исторически момент), като конфликт (между отделните етнически и 

религиозни общности, живеещи на Балканите, а също така между управляващите и 

раята) и като средство, умело използвано от френския автор, за оказване на влияние и 

отправяне на послания към читателите. Именно този акцент на изследването определя 

прилагането на един аналитично-описателен подход в работата с произведенията на 

Пуквил и обосновава липсата на детайлно сравнение между неговите съчинения и 

трудовете на други пътешественици, които през XVIII и началото на ХIХ век 

посещават европейските владения на султана. 

 

Хронологическа рамка 

 Хронологически дисертационният труд обхваща почти две десетилетия – от края 

на XVIII до началото на XIX век. По-конкретно, разглежданият в дисертацията период 

започва през есента на 1798 г., когато, напускайки Александрия, Пуквил е пленен от 

пирати и заедно с още четирима французи е отведен в Османската империя. Именно от 

края на същата година датират първите сведения на този френски автор за живота в 

балканските владения на султана. Своеобразна горна граница на периода се явява 1816 

г., когато Пуквил решава да напусне консулския пост в Патра и да се върне в Париж. 

До края на живота си той се вълнува от положението на покорените балкански народи 

(преди всичко от съдбата на гръцкото население) и се опитва да следи, доколкото това е 
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възможно, хода на събитията в Ориента. Но сведенията, които успява да получи, не са 

включени в съчиненията му за Балканите, тъй като те не отразяват негови лични 

наблюдения и впечатления за живота на полуострова. 

 Изборът на посочената времева рамка е извършен с оглед на желанието да се 

обхване възможно най-голям период от живота на този френски автор и да бъдат 

привлечени максимален брой негови произведения, които съдържат информация за 

всекидневния живот в европейските владения на Османската империя в края на XVIII и 

началото на XIX век – въпрос, който в историографията не е разглеждан като 

хомогенно цяло. Това, от своя страна, позволява да бъдат направени заключения за 

населението в различни части на Балканите и да се откроят определени тенденции в 

неговото всекидневие. 

 

Изворова база 

 За написването на дисертацията са използвани източници от различен характер - 

архивни материали, публикувани извори и научни изследвания на английски, 

български, италиански, турски и френски език. Съвсем естествено дисертационният 

труд се базира преди всичко на обемистите произведения на французина за Балканите, 

най-важни сред които са следните съчинения: тритомният пътепис "Пътешествие в 

Морея, в Константинопол, в Албания и в много други части на Османската империя 

през 1798, 1799, 1800 и 1801 г.", "Пътешествия в Епир, Албания, Македония и 

Тесалия", "Гърция в живописната вселена", дисертацията на Пуквил, посветена на 

чумната епидемия в Ориента и не на последно място – неговият основополагащ труд 

"Пътешествие в Гърция" в шест тома. Що се отнася до пребиваването на френския 

автор в Османската империя, детайлни сведения по този въпрос могат да бъдат открити 

в съчиненията "Пленник при турците и янинският тигър" и "Известие за трагичния край 

на Али Тепелена". Заедно с тях в работата по темата са привлечени неиздадени 

дневници и бележки на Франсоа Пуквил , които са запазени в архива на Националната 

библиотека на Франция (Bibliothèque nationale de France) в Париж, а също и архивни 

материали от различен характер (дипломатически документи, кореспонденция и 

записки), съхранявани в Архива на Министерството на външните работи (Archives du  
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Мinistère  des  Affaires  Étrangères) и Националния архив на Франция (Archives 

Nationales de France). 

 Своето място в дисертацията намират също биографичните сведения и 

изследвания, посветени на този френски автор, дело на Луи Жан Никола Монмерке, 

Жулиен Ромбо, Жул Огюст Лер, Анри Дерен и Едуар Шампион. 

 Изборът на посочените източници не е изненадващ, като се има предвид фактът, 

че на практика няма сериозни научни изследвания, посветени на творчеството на 

Франсоа Пуквил. Наистина, името на французина се споменава в трудовете на някои 

български и европейски автори като източник на информация за положението на 

балканските народи в края на XVIII и началото на XIX век. Но съчиненията на Пуквил 

до този момент не са разглеждани в тяхната цялост, а това безспорно е както трудност, 

така и предизвикателство в работата по темата.  

В действителност пътеписите на този френски автор невинаги се оказват 

достатъчно подробни, точни и обективни за изчерпателно и пълно разбиране на 

всекидневния живот на Балканите през разглеждания период. Ето защо, за да се 

постигне по-ясно и коректно представяне на отделните елементи от засегната в 

дисертацията проблематика, към предоставената от Пуквил информация са привлечени 

някои общи съчинения за историята на Османската империя и балканските народи, 

както и специализирани научни трудове, посветени на различни аспекти от 

обществения живот. В допълнение към тези източници са използвани панорамни 

изследвания на български, френски и английски език, които проследяват промените, 

настъпили в Европа в края на ХVIII - началото на ХIХ век, контактите между Франция 

и Високата порта в контекста на международните отношения на континента и френско-

османските конфликти. 

 

Цели на изследването 

 Конкретните изследователски цели на дисертационния труд са следните: 

 

1) Да се откроят промените на Стария континент от втората половина на 

ХVIII и началото на ХIХ век, като се определи мястото на Франция и 
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Османската империя в системата на международните отношения в 

Европа. 

2) Да се проследят френско-османските контакти и конфликти през 

гореспоменатия период, тъй като те изграждат историческия контекст, в 

който Пуквил създава своите произведения. 

3) Да се представи динамичният и пъстър житейски път на този френски 

автор и да се анализира въздействието, което оказват определени събития 

при формирането на неговия светоглед. 

4) Да се разкрият специфичните особености в характера и в начина на живот 

на балканските народи така както ги вижда Франсоа Пуквил. 

5) Да се разгледат всички елементи от всекидневния живот на Балканския 

полуостров, на които френският автор обръща специално внимание, а 

именно: религия, образование и култура, медицина и икономика, като се 

определи до каква степен те следват тенденциите на съответната епоха. 

6) Да се маркират отделни аспекти от бита на местното население, за които 

французинът не дава (достатъчно) сведения, но които понякога се оказват 

много по-важни от всичко онова, което описва. 

7) Да се установи съществуват ли различия в голямото разнообразие от 

дейности, които запълват дните на отделните балкански народи и ако 

това е така – да бъдат ясно откроени тези специфики. 

8) Да се проучат сведенията, които Франсоа Пуквил дава за своя престой на 

Балканите в контекста на всекидневния живот на полуострова. 

9) Да се изследва степента на значимост на произведенията на френския 

автор. 

10) Да се определи мястото и ролята на неговите трудове за изследване на 

социалната история на Балканите в края на ХVIII - началото на ХIХ век. 

 

 

II. Структура на дисертационния труд 

 Структурата на дисертационния труд подпомага изпълнението на предварително 

заложените цели. В този смисъл е важно да се посочи, че работата не е организирана 
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въз основа на класическия хронологичен или пространствен принцип, макар че към 

произведенията на Пуквил лесно би могъл да се приложи "географски" подход, т.е. 

отделните части на дисертацията да представят всекидневния живот на населението в 

различни региони на Балканския полуостров – Морея, Епир, Македония, Тесалия и 

други. Вместо това изложението следва матрицата, зададена от френския автор, върху 

която са организирани трите тома на неговия първи пътепис "Пътешествие в Морея, в 

Константинопол, в Албания и в много други части на Османската империя през 1798, 

1799, 1800 и 1801 г.". Ето защо отделните части на работата проследяват различни 

аспекти от всекидневието на Балканите, а именно религия, образование и култура, 

медицина и икономика. Всъщност това са темите, които вълнуват французина в най-

голяма степен и затова преобладават във всички негови произведения. Към така 

изградения модел са включени и няколко допълнителни компонента. Сред тях са 

френско-османските контакти и конфликти от втората половина на ХVIII и началото 

на ХIХ век, жизненият път на Пуквил, всекидневието му в европейските владения на 

Високата порта и разбира се, неговият принос за изследване на социалната история на 

Балканите. Стремежът е по този начин да се постигне максимална изчерпателност, без 

да се пренебрегва яснотата и прегледността на изложението. 

 

 В структурно отношение дисертационният труд се състои от увод, четири глави, 

заключение, библиография и приложения – общо 262 печатни страници. 

 В първа глава – Франция и Османската империя в системата на 

международните отношения (края на ХVIII - началото на ХIХ век), посредством 

интердисциплинарен подход, съчетаващ историческото направление с науката за 

международните отношения, е разгледано външнополитическото положение на двете 

държави на фона на сериозните промени, които настъпват на Стария континент по 

време и след Френската революция и епохата на Наполеон. Акцент е поставен върху 

френско-османските контакти и конфликти (както в политически, така и в културен 

план), тъй като те изграждат историческия контекст, в който Пуквил създава своите 

произведения. Важно е да се има предвид, че целта на подобен преглед не е да бъдат 

подробно представени характерните за края на ХVIII и началото на ХIХ век събития и 

процеси. Настоящата дисертация все пак се занимава с аспект от социалната, а не от 
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политическата история на Балканите, макар че двете често се преплитат, а през този 

период дори са взаимно свързани. Но изясняването на историческия фон на 

разискваната проблематика е от съществено значение, тъй като Франсоа Пуквил не 

живее изолиран и създадените от него пътеписи в една или друга степен са повлияни от 

атмосферата на конкретната епоха. 

 Втората глава на изследването, Франсоа Пуквил – лекар, дипломат, писател, 

пътешественик, е посветена на динамичния и пъстър житейски път на този френски 

автор. В нея са проследени отделните етапи от живота на французина и са изяснени 

причините, които го отвеждат за първи път в балканските владения на Османската 

империя. Особено внимание е обърнато върху хората и събитията, които събуждат 

интереса на Пуквил към поданиците на султана (по-специално към гърците), върху 

пленничеството му в Морея и Константинопол, както и върху неговата дипломатическа 

служба в Янина, която му позволява да обогати впечатленията си за местното 

население. 

 Третата глава на дисертационния труд, Франсоа Пуквил и всекидневието на 

Балканите, края на ХVIII - началото на ХIХ век, е най-пространната от всички, тъй 

като в нея са представени впечатленията на французина от нравите и начина на живот 

на различните етнически и конфесионални общности, живеещи на Балканите. Заедно с 

тях са изследвани всички елементи от всекидневния живот на Балканския полуостров, 

на които френският автор обръща специално внимание, а именно: религия, образование 

и култура, медицина и икономика, а стремежът е да се определи до каква степен те 

следват тенденциите на съответната епоха. Акцент в изложението е поставен върху 

всекидневието на немюсюлманите и преди всичко на гърците, заради изобилието от 

сведения за тях в трудовете на французина. Разбира се, не са пропуснати 

представителите на други етноси (албанци, българи, турци) и религиозни групи 

(мюсюлмани, евреи и др.), макар че сведенията на Пуквил за тях са ограничени. 

Накрая, но не и по значение, е представен всекидневният живот на френския автор в 

Османската империя, като информацията е обособена в два големи периода: първият 

обхваща двугодишното пленничество на Пуквил в крепостта Седемте кули в 

Константинопол (1798-1801), а вторият – неговата дипломатическа служба на 

Балканите (1806-1816). 
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 След като в хода на изложението последователно са разгледани разнообразни 

аспекти от всекидневния живот на балканските народи в края на XVIII и началото на 

XIX век, в това число и всекидневието на този френски автор, идва ред на последната, 

четвърта глава на дисертацията – Приносът на Франсоа Пуквил. По своята същност 

тя представлява своеобразен опит да се отговори на някои важни въпроси като 

например: Кои са главните герои в произведенията на французина? Къде се развива 

действието? Защо Пуквил се интересува от всекидневието на балканските народи? Как 

създава произведенията си и кои са неговите основни източници на информация? По 

какъв начин научните среди във Франция и Европа приемат съчиненията му. 

Успоредно с това са анализирани специфичните особености на трудовете на Пуквил, 

които ги отличават от съчиненията на други пътешественици. Изяснен е и неговият 

безспорен принос за проучване на социалната история на Балканите през разглеждания 

в дисертацията период. Така се стига до заключението, че съчиненията на автора са 

забележителни произведения, най-вече, защото представят всекидневието на Балканите 

в неговото триединство като описание (картина), конфликт и послание. В трудовете на 

Пуквил представянето на разнообразни аспекти от всекидневния живот на отделните 

култури и религиозни общности, поставени под властта на султана, е съпътствано от 

конкретни примери за сблъсъците между тях. В допълнение подробните описания на 

всекидневието на балканските народи и техните непрекъснати конфликти с османските 

власти са умело използвани от френския автор за оказване на въздействие върху 

европейската общественост относно бъдещето на Османската империя и съдбата на 

гърците – въпроси, които несъмнено са водещи, особено в контекста на гръцките борби 

за освобождение от първата трета на XIX век. 

 

 

III. Изводи 

 Пътеписите на Франсоа Пуквил за Балканите са изключително изчерпателни 

произведения, които засягат многообразие от теми. Французинът разкрива характера и 

обществените навици на хората, които среща; описва техния външен вид, 

професионални занимания и забавления, религиозни и културни прояви; обръща 

внимание на езиковите различия и диалектите в зависимост от региона, в който 
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пребивава; разказва за развитието на балканската икономика и търговия; не пропуска 

дори състоянието на медицината, за да говори най-накрая за оцелелите от Античността 

архитектурни паметници, за историята на гръцкия народ. Но това не е всичко. Неговите 

произведения съдържат данни за производството на някои от основните градски 

центрове в Морея, за флората и фауната, за храната и културата на хранене, за 

положението на военнопленниците в Константинопол. В допълнение, много преди 

Клод Фориел той превежда и тълкува популярни гръцки песни. Няма да бъде пресилено 

да се каже, че, запознавайки се с книгите на Пуквил, читателите сякаш разглеждат 

картина, показваща живота в балканските владения на султана, в която присъстват и 

пълнокръвните образи на представители на местното население. Това изображение е от 

особена важност преди всичко за гърците, тъй като трудовете на французина съдържат 

последното детайлно описание на тяхното всекидневие преди освобождението и 

признаването на гръцката независимост. 

 Дисертацията разкрива следната любопитна особеност. Обикновеният човек на 

Пуквил е прекалено много мъж, прекалено много грък и православен християнин. Той е 

горд със своето минало, надарен е с богата фантазия и красноречие, но в същото време 

е склонен към разточителство, суета и властолюбие. Има жена и няколко деца. 

Съжителства с представители на други етнически и религиозни общности, към които 

често се отнася високомерно и с презрение. Създава впечатление на силно религиозен, 

тъй като често се моли, редовно ходи на църква и спазва всички пости. Занимава се със 

селскостопанска дейност или търговия. Често се весели, обича да празнува, да танцува 

и да пее. Боледува рядко, предимно от различни заболявания на половата система, 

проказа и чума, а понякога страда от порязвания и разкъсвания на кожата. За да се 

излекува, той търси помощ от лекарите или бръснарите, но понякога се обръща и към 

местните шарлатани. Ако предписаните медикаменти и препоръчаното лечение не 

дадат очаквания резултат, болният умира и възможно най-скоро бива погребан. 

Семейството му прекарва в траур определен период от време, през който облича черни 

дрехи, без декорация и избягва да носи бижута. На седмия и на четиридесетия ден след 

погребението роднините на починалия правят помен, раздават храна и дребни 

подаръци на своите близки и съседи, на бедните и дори на непознати хора – чужденци 

или пътешественици. 
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 По отношение на останалите въпроси, на които дисертационният труд се опитва 

да намери отговор, би могло да се обобщи следното. Въпреки че постоянно споделят 

основни рутинни дейности, хората, живеещи на Балканите, имат различно всекидневие, 

което се определя от техния социален статус, а той, от своя страна, зависи преди всичко 

от етническата и конфесионалната им принадлежност. До това заключение водят не 

само многобройните сведения, които Франсоа Пуквил дава за балканските народи, но и 

информацията за неговия всекидневен живот на полуострова. 

 В хода на изложението също се доказва, че всекидневието е сложен комплекс от 

различни елементи - начин на хранене, професионална ангажираност, образование и 

възпитание, културен живот, религиозни церемонии и обреди, състояние и развитие на 

икономиката, медицина и лечебни практики и много други. Но всекидневният живот на 

Балканите е комплексен, главно защото хората са такива. До този извод се стига 

трудно, след задълбочен и внимателен анализ на сведенията за балканските нрави и 

начин на живот в различни части на полуострова. Трудността се определя преди всичко 

от факта, че разказите на Пуквил за хората, живеещи в европейските владения на 

султана, обикновено са селективни. Те са подробни по отношение на отделни аспекти 

от всекидневния живот и определени групи население, но пренебрегват други елементи 

и общности. Това, за съжаление, е неизбежно, тъй като става въпрос за впечатленията 

на един човек, осмислил всичко, което го заобикаля, през призмата на собствените си 

светоусещания и разбирания за живота, който обаче на моменти сляпо се доверява на 

информацията, получена от различни източници. Нещо повече, в уводната част на своя 

първи пътепис самият Пуквил признава, че главната му цел е внимателно да наблюдава 

и подробно да описва това, което вижда, а не да се опитва да го обясни. Това е и 

основната причина, поради която в процеса на работа по дисертацията са включени 

източници от различни области на научното познание като история, философия, 

социология, международни отношения и т.н., които да допълнят, коригират или 

изяснят сведенията, предоставени от френския автор. 

 Дисертацията разкрива и още една интересна особеност от всекидневието в 

балканските владения на Високата порта, а именно неговата споделеност. Независимо 

от съществуващите различия във всекидневния им живот, отделните общности 

осъществяват непрекъснат – нарочен  или неволен – контакт  помежду си. Това на свой 
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ред води до един постоянен обмен на религиозни ритуали, на образователни и 

възпитателни практики, на културни тенденции и методи за лечение на различни 

болести, на техники за стопанско развитие на регионите и много други. По този начин 

заедно със специфичните особености от всекидневието на отделните балкански народи 

в хода на изложението са установени и немалко сходства, които неразривно свързват 

живота на тези разнолики общности. 

 Успоредно с описанията на различни аспекти от всекидневието на балканските 

народи, на страниците на своите пътеписи Пуквил дава конкретни примери, показващи 

сблъсъците от различен характер -  социални, културни, религиозни – между  отделните 

общности, поставени под властта на Високата порта. Тези конфликти и свързаните с 

тях поведенчески рефлекси могат да бъдат използвани не просто като показателни 

примери за същността на османската власт на Балканите или за управлението на 

местните паши. В контекста на конкретните изследователски цели на дисертационния 

труд те са ценни преди всичко като източник на информация за отношенията между 

различните етнически и религиозни групи, живеещи на полуострова. Добре известно е, 

че в европейските владения на султана, подобно на други части на обширната 

Османска империя, живее многомилионно и мултикултурно население. Ето защо 

контактите се осъществяват в две направления: от една страна, между представителите 

на отделните общности, а от друга – между управляващите и покорените балкански 

народи. Наистина, съприкосновението на тези хора нерядко води до прояви на някакъв 

вид „общо всекидневие“, но сблъсъците и конфликтите (често въоръжени) са 

непрекъснато явление, което няма как да бъде пропуснато от Пуквил. В своите 

съчинения той не просто разглежда подобни събития като неделима част от живота на 

местното население, но фактически представя всекидневието на Балканите като един 

продължителен конфликт – понякога явен, понякога прикрит, но постоянен – между 

османските завоеватели и подвластните им народи. 

 С течение на времето пътеписите на Франсоа Пуквил се утвърждават не само 

като важен извор за живота и положението на покорените балкански народи (най-вече 

на гърците), но и като своеобразен начин за изразяване на подкрепа към гръцката кауза. 

Фактът, че книгите на този френски автор са многократно преиздавани и превеждани 

на различни езици, на практика означава, че Пуквил с лекота може да отправи  
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конкретни политически послания към своите читатели. Нещо повече, въпреки че 

произведенията на французина трудно могат да бъдат характеризирани като 

пропагандни памфлети, те без съмнение оказват значително влияние върху 

общественото мнение, определят посоката на публичните дискусии по определени 

въпроси (например за съдбата на гърците) и не на последно място – правят 

европейската общественост чувствителна за предстоящите промени на Балканите. 

 През първата половина на XIX век "гръцката тема" без съмнение е водеща, 

особено в контекста на борбите за освобождение на гърците от 1821-1829 г., в които се 

включват и европейските държави. В опит да запазят статуквото, установено от 

Виенския конгрес и поддържано от Свещения съюз, Великите сили първоначално 

осъждат действията на гърците. Но постепенно тяхната позиция се променя. Промяната 

е свързана не само с конкретните геополитически цели на всяка една от силите. До 

голяма степен тази трансформация е продиктувана от симпатиите на европейската 

общественост към гърците (заради героичната им борба) и антипатията към Високата 

порта (заради демонстрираната жестокост в опитите да потуши въстанието). Тези 

настроения са значително повлияни от славното минало и настоящото неблагоприятно 

положение на гръцкия народ в Османската империя, за което свидетелстват филелини 

като Франсоа Пуквил. 

 Приносът на този автор за гръцкото възраждане и националноосвободително 

движение е признат както от самите гърци, така и от неговите сънародници. В същото 

време произведенията на французина вдъхновяват редица интелектуалци. Сред тях са 

Шатобриан, Александър Дюма-баща, драматургът Непомюсен Льомерсие, художникът 

Ари Шефер, френският поет и драматург Казимир Делавин и много други. В 

допълнение подробните описания, дадени от Пуквил на местата, които посещава или 

през които просто преминава, заедно с географските, топографски и археологически 

сведения за основните региони на Балканите, са високо ценени от по-късните 

изследователи на Полуострова. Сред тези учени изпъква името на френския географ и 

картограф Жан Дени Барбие дьо Бокаж, автор на подробния атлас, прикрепен към 

фундаменталния труд на Жан-Жак Бартелеми "Пътешествие на младия Анахарсис в 

Гърция" и основател на Френското географско дружество. Сътрудничеството между 

тримата французи – Пуквил, Бокаж и топографа Пиер Лапи – води до създаването на 
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географски карти на полуостров Пелопонес. Част от тях се използват от гръцката 

държава много дълго време, чак до въвеждане на специализирана техника за 

топографиране . 

 Всичко това позволява да се формулира тезата, че трудовете на Франсоа Пуквил 

представляват ценен източник на информация за балканските владения на Османската 

империя в края на XVIII и началото на XIX век. Този извод се налага по няколко 

причини. На първо място и с оглед на изследователските цели на дисертацията следва 

да се посочи, че Пуквил всъщност е единственият значим френски автор за 

всекидневния живот в тази част на Европа през горепосочения период. Неговите 

пътеписи обаче са важен извор не само за всекидневието на местното население в 

многократно споменатите региони. Подробните сведения, които могат да бъдат открити 

в съчиненията на французина, имат съществен принос за изясняване състоянието на 

една съществена част от Балканския полуостров, която през разглеждания период все 

още се намира под властта на султана. Запознавайки читателите с действителността в 

тези части на Османската империя, Пуквил засилва положителното отношение на 

европейската общественост към покорените балкански народи (предимно към гърците) 

и така по своеобразен начин допринася за благоприятното развитие на 

националноосвободителните им борби. 

 

 

IV. Принос на дисертационния труд 

 Голяма част от използваните извори получават своя пръв научен анализ в 

предложения дисертационен труд, тъй като до този момент няма сериозни академични 

изследвания, посветени на творчеството на Франсоа Пуквил, а неговите съчинения 

никога не са разглеждани в тяхната цялост. 

 Дисертационният труд съдържа оригинални разсъждения и интерпретации на 

изворите и се стреми да даде задълбочен поглед върху поставените проблеми. 

 Дисертацията изследва всекидневния живот в неговите три проявления, които 

непрекъснато се преплитат и взаимодействат: описание, конфликт и внушение. По 

този начин е представен един нов, специфичен поглед върху всекидневието на 

Балканите. То се осмисля не просто като картина или снимка, представяща живота на 
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балканските народи в конкретен исторически период и то със  забележителни детайли, 

но и като ефективен начин за оказване на въздействие върху читателите и за изпращане 

на определени послания към европейската общественост в контекста на гръцките борби 

за освобождение от началото на XIX век. 
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