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ЗА ДИСЕРТАЦИЯТА НА АЛЕКСАНДРА ДИМИТРОВА МИЛАНОВА   

„ФРАНСОА ПУКВИЛ И ВСЕКИДНЕВИЕТО НА БАЛКАНИТЕ,  

КРАЯ НА XVIII – НАЧАЛОТО НА XIX ВЕК”  

(за присъждане на образователната и научна степен „доктор”)  

 

Сред огромното множество западно-европейски пътеписи за османските Балкани, 

които започват да се появяват на бял свят още от ХV в. насетне, късните (тези от края на 

XVIII и началото на XIX в.) заемат едно по-особено място. И то не само защото, както 

изтъква Мария Тодорова в своя вече превърнал се в класика труд „Imagining the Balkans”, 

в тях много ясно се отразява кристализирането на европейската представа за Балканите 

като една особена културно-географска цялост, нито само защото, бидейки създадени  в 

една епоха на вече утвърдено и масово книгопечатане, тези пътеписи упражняват 

сериозно въздействие върху общественото мнение, но и защото точно в късните пътеписи 

може, по думите на Тодорова, „да се проследи съчетанието между почти всички елементи, 

които са оформили голяма част от съществуващия стереотип за Балканите”.  

Именно към няколко такива значими късни пътеписни съчинения и към техния 

автор, французина Франсоа Пуквил (1770-1838), отвежда читателя и рецензираната тук 

дисертация на А. Миланова. Че Пуквил и неговите пътеписи заслужават едно по-цялостно 

съвременно академично изследване, каквото засега липсва, е вън от всякакво съмнение. 

Веднага трябва да кажа обаче, че трудът на г-жа Миланова не е замислен нито като 

подробна биография, нито като обобщаващ поглед върху творчеството на Пуквил. Целта 

на този труд е друга: да анализира всекидневния живот в балканските владения на 

Османската империя по начина, по който Пуквил го е видял, преживял и представил в 

своите пътеписи. Репрезентацията на балканското ежедневие в Пуквиловите творби 

дисертантката се е наела да разгледа едновременно в три плоскости: като „картина” на 

балканските празници и делници, като „конфликт” между различните балкански верски и 

етнически общности и като „средство за влияние” върху читателската аудитория. Предвид 

така набелязаните цели, за основен източник на разработката са послужили самите 

съчинения на Пуквил – не само многобройните му пътеписи, с които той си спечелва 



международна слава още приживе и които дисертантката ползва в оригинал, но и 

непубликувани негови дневници и бележки, пазени в Архива на Френската национална 

библиотека в Париж. В допълнение, за нуждите на изследването са привлечени и някои 

необнародвани документални материали (дипломатическа кореспонденция, записки и др.), 

съхранявани в Архива на Министерството на външните работи и в Националния архив на 

Франция.  

Дисертацията се състои от увод, четири глави - всичките те от по няколко 

параграфа или раздела, заключение, библиография и приложения. В Увода (с. 6-20), след 

един бърз и твърде сполучлив по мое мнение преглед на лансираните в световната 

историография разнообразни дефиниции на понятието „всекидневие”, докторантката 

обосновава избора на своята тема, предлага задължителния за всеки дисертационен труд 

обзор на използваните извори и научна литература, уточнява пространствените и 

хронологични рамки на изследването си и набелязва конкретните задачи, които ще се 

опита да реализира чрез него. Намирам за добре аргументирани както решението на г-жа 

Миланова да не структурира своя труд на „географски” принцип, така и изборът й да се 

спре не на всички, а само на няколко аспекта от балканското всекидневие – онези, които 

са най-добре застъпени в трудовете на Пуквил. Не мога да се съглася обаче със 

съзнателното въздържане на дисертантката от по-разгърнати съпоставки между 

пътеписите на Пуквил – от една страна, и писанията на някои други негови съвременници 

(в т.ч. и сънародници), пребивавали почти едновременно с него във владенията на султана 

– от друга страна. Избягвайки подобни сравнения, авторката според мен доброволно се е 

лишила от един полезен инструмент, посредством който би могла да достигне до 

интересни изводи.   

Кратката Първа глава на дисертационния труд (с. 21-39), както подсказва и 

нейното заглавие „Франция и Османската империя в системата на международните 

отношения (края на XVIII – началото на XIX век)”, пресъздава, въз основа на вече 

съществуващи изследвания, картината на френско-османските взаимоотношения и 

тяхната динамика в навечерието и по време на Френската революция и управлението на 

Наполеон. Тази глава е призвана да осигури необходимата обща рамка за проучването  – 

още повече като се има предвид, че Пуквил служи дълги години като френски 



дипоматически агент в балканските владения на Османската империя и пряко провежда 

там интересите и политическата линия на своята страна.   

В следващата Втора глава (с. 40-55) авторката описва жизнения път и кариерата на 

Пуквил в неговите различни превъплъщения (лекар, дипломат, писател и пътешественик). 

Логично, в биографията на французина са обособени два подпериода, разгледани в два 

отделни параграфа. Първият от тях обхваща времето от раждането на Пуквил до неговото 

участие като медицински офицер в Египетския поход на Наполеон, завършило с 

попадането му в османски плен. Това е времето, когато се заражда и укрепва интересът на 

Пуквил към Ориента и по-специално към Балканите – интерес, резултирал в първата му 

пътешественическа книга (1805 г.), която веднага му носи международна слава. Във 

втория параграф А. Миланова проследява следващите десетилетия от живота на своя 

герой чак до смъртта му през 1838 г. Подчертано внимание тук, разбира се, е заделено на 

годините, в които Пуквил изпълнява функциите на френски консул в Османската империя 

(първо в Янина, а после за кратко време и в Патра) - постове, които му дават възможност 

да вникне по-издълбоко в балканската действителност и да се утвърди като един от най-

авторитетните за времето си нейни познавачи, а заедно с това и да си извоюва името на 

един от най-уважаваните  френски интелектуалци от епохата на Реставрацията и Юлската 

монархия .  

Център  на дисертацията е обемистата Трета глава (с. 56-200). В шестте раздела на 

тази глава са изложени доста подробно впечатленията на Пуквил от онези страни на 

балканското всекидневие, които са били най-интригуващи за него като външен 

наблюдател. В първия раздел дисертантката се спира на нравите и начина на живот на 

някои от по-големите етнически и конфесионални общности на Балканите – така, както те 

са били видени и оценени от французина. Предвид пристрастията на самия Пуквил, който 

е ревностен филелин, ударението тук пада предимно върху немюсюлманите и най-вече – 

върху гърците, но наред с тях са очертани и „колективните портрети”, които в своите 

съчинения Пуквил изгражда за албанците, българите и турците, както и въобще за 

мюсюлманите. По-нататък авторката запознава читателя с някои елементи на балканското 

всекидневие, към които Пуквил проявява по-специално и дори, може да се каже, 

„професионално” любопитство. Така, вториият раздел на Трета глава е посветен на 



наблюденията на французина (често твърде критични) върху православното духовенство, 

православните обреди и празници, както и върху такива тясно обвързани с религията 

институции като брака и развода -  все теми, от които като ревностен католик и бивш 

семинарист Пуквил искрено се вълнува. Обект на внимание в третия дял  са сведенията за 

образованието и за някои прояви на всекидневната култура на Балканите, които могат да 

бъдат извлечени от пътеписите на Пуквил. За високата стойност на тези свидетелства 

красноречиво говори фактът, че по време на своя престой в Османската империя Пуквил и 

сам се обучава в гръцки училища, като отличното овладяване на гръцки език му позволява 

да направи и едни от първите автентични записи и преводи на популярни гръцки песни от 

онова време. Не по-малко ценни са представените в следващия, четвърти дял  наблюдения 

на дипломирания лекар и доктор по медицина Пуквил върху болестите, лечителите и 

лечебните практики в балканските земи. В петия раздел картината на балканското 

всекидневие се окръгля чрез някои съдържащи се в пътеписите на Пуквил данни за 

природните ресурси, стопанския живот и социалната стратификация на Балканите в края 

на XVIII – началото на XIX в. Най-сетне, в последния  дял на главата дисертантката се 

опитва да погледне на балканското всекидневие през личния опит и преживелици на 

самия Пуквил: първо – по време на пленничеството му (впрочем, доста привилегировано) 

в столичната крепост-затвор Йеди куле през 1799-1801 г., а после и по време на 

консулството му в Янина (1806-1815) в периода, когато там властва Али паша 

Тепеделенли. Не бих могла да не отбележа, че въпреки богатия емпиричен материал, 

събран и систематизиран в Трета глава (нещо, което оценявам като безспорен принос на 

А. Миланова), тази глава като цяло е разгърната в дух на „преразказ”, без авторката да 

демонстрира едно достатъчно критично отношение към своя източник навсякъде, където 

това според мен се налага. Ще си позволя само един пример. На с. 58 от дисертацията е 

предадено твърдението на Фр. Пуквил, че османците наричали гърците „ромеи”, за да им 

напомнят за някогашното им завладяване от римляните и по този начин допълнително да 

ги унизят. За днешната наука обаче не е тайна, че далеч преди появата на османците на 

Балканите самите византийци, без разлика на етнически произход, се самоназовавали 

именно „ромеи” (т.е. „римляни”, наследници на Римската империя). И което е много 

важно – в това самоназвание се влагало и значението „православни християни”.  Що се 

отнася до етнонима „елини”, през Средните векове той имал по-скоро отрицателна 



конотация, доколкото се асоциирал с античната култура и съответно – с 

предхристиянските времена и езичеството. Красноречиво доказателство за всичко това е 

изявлението на първия Цариградски патриарх след падането на Константинопол в ръцете 

на османците, Генадий Схоларий, че макар и по рождение да бил „елин”, той не желаел да 

бъде наричан така, защото не вярвал в онова, в което елините са вярвали. В крайна сметка, 

оставено без коментар от страна на авторката, погрешното твърдение на Пуквил за 

оскърбителния смисъл на названието „ромеи” със сигурност ще се възприеме от читателя-

неспециалист за чиста монета, което, струва ми се, не би следвало да се допуска. 

В сравнение с Глава трета, последната Четвърта глава (с.201-225) на 

дисертационния труд носи много по-аналитичен и обобщаващ характер. Тук авторката 

задава някои наистина съществени въпроси: кои са главните герои в пътеписите на 

Пуквил, кое е „мястото на действието” в тях, каква е мотивацията на французина за 

написването на тези съчинения, кои са неговите източници на информация, кои са 

неговите критици и почитатели, и най-сетне – в какъв ключ са издържани произведенията 

му и какво е основното им послание. Повечето от отговорите, които дисертантката дава на 

тези въпроси, са пренесени и в Заключението (с. 226-229) на труда. Ако трябва сега само 

с няколко изречения да предам по-важните изводи и констатации, до които А. Миланова е 

достигнала, то бих ги резюмирала така: Въпреки стремежа на Пуквил към пълнота и 

изчерпателност, неговите разкази за всекидневието на Балканите (макар самият той да не 

употребява вече изкования по негово време термин „Балкани”, а да предпочита да борави 

с традиционните названия на отделните географски области) са непълни и селективни, 

невинаги съвсем точни, а понякога и предубедени. Погледнат през очите на френския 

пътеписец, заключава г-жа Миланова, обикновеният балкански човек изглежда 

„прекалено много мъж, прекалено много грък и православен християнин” (с. 226). Без да 

идеализира прекомерно този образ, Пуквил все пак силно му симпатизира, като на свой 

ред тази ясноизразена елинофилия пряко кореспондира със също толкова откровената 

Пуквилова туркофобия. Съответно, френският пътеписец представя всекидневието на 

Балканите не само като картина на един споделен между отделните етнически и 

конфесионални общности ежедневен живот, но и като непрекъснат, макар и понякога 

подмолно течащ конфликт между завоеватели и покорени. Наблягайки на този дълбок и 

постояннен конфликт, изтъква А. Миланова, съчиненията на Пуквил отправят едно 



недвусмислено послание към европейската публика, като й внушават идеята за 

необходимостта от скорошни промени в балканското политическо статукво. В това според 

авторката се състои и големият принос на Пуквил за каузата на гръцката независимост – 

принос, доказателство за който е и дълбоката признателност, засвидетелствана на 

французина от младата Гръцка държава. И накрая, приключвайки с обзора на 

съдържанието, не искам да пропусна единадесетте Приложения (карти, портрети, 

снимки, преводи на някои балкански песенни текстове, записани от Пуквил и др.), с които 

дисертантката онагледява своята работата.   

Като изказвам принципното си съгласие с изводите на А. Миланова и без да имам 

намерението да омаловажам качествата на нейния труд, искам все пак да изкажа към нея и 

някои препоръки. На първо място, както вече имах повод да загатна, желателно е 

дисертантката да положи повече усилия за отсяване от текстовете на Пуквил на онези 

елементи, които малко или много се разминават с „историческата истина”. Съзнавам, че 

това предполага консултиране с многобройни публикации, посветени на различни 

„частни” теми, свързани по един или друг начин с балканското всекидневие от османската 

епоха, но съм убедена, че усилието си струва.  

 С нуждата от разграничаване на реално от преувеличено, преиначено или 

въображаемо – но вече на едно, така да се каже „следващо ниво” – е свързана и втората ми 

основна препоръка. Всъщност, както и самата А. Миланова много добре разбира, 

текстовете на Пуквил, с които тя се занимава, отвеждат към полето на имагологията, и в 

частност – към явлението, известно в съвременната наука под името ”ориентализъм”. 

Както личи от библиографията на дисертационния труд, докторантката познава най-

емблематичните чужди и български постижения в тази област. Аз обаче бих апелирала за 

нещо повече, а именно – имаголожкият подход да бъде въведен в изследването на г-жа 

Миланова много по-осезаемо. Смятам например, че работата само би спечелила, ако в нея 

ясно се очертаят стереотипите, до които Пуквил, въпреки претенциите му за обективност 

и безпристрастност, прибягва при обрисуването на образите на „Другите” – както на 

„приятелските Други” (в лицето например на гърците), така и на „враждебните Други” 

(мюсюлманите). Засега това е сторено само тук-там в дисертацията, и то по един, бих 

казала, съвсем плах начин. Смятам, също така, че е възможно да се направи опит сред 



стереотипите, с които борави Пуквил, да се разграничат два „пласта”: един на по-старите, 

„традиционни” стереотипи, навлезли сравнително рано в посветената на Изтока 

западноевропейска книжнина, и друг – на по-новите стереотипи, които добиват 

популярност тъкмо през епохата на Просвещението, чиято рожба е Пуквил. Със сигурност 

повече внимание заслужават и „джендърните” стереотипи. Разглеждането на стереотипите 

у Пуквил обаче непременно изисква и навлизане в по-общата тема за френския 

колониален и имперски дискурс от края на XVIII – началото на XIX в., и аз препоръчвам 

на авторката да се обърне към тази проблематика, тъй като това според мен би спомогнало 

за разполагането на нейното изследване в един много подходящ за него широк контекст.  

Към дисертантката имам и някои други пожелания. Бих искала например тя да се 

спре по-подробно на службата на Пуквил като консул (на статута, задълженията и 

дейността му, както и на конфликтите, в които той е бил вплетен по време на своето 

консулстване), тъй като смятам, че това би дало един допълнителен ключ към разбирането 

на определени места в неговите пътеписи. Също така, бих препоръчала авторката да се 

запознае с още някои заглавия, които имат отношение към темата й –  например с една 

статия на Жил Вейнстейн от 2007 г., посветена на берата, издаден на Пуквил по повод 

назначаването му за консул в Янина.  

Въпреки направените бележки, оценявам положително дисертационния труд на 

Александра Миланова, чрез който тя съживява за съвременната наука фигурата на един 

крупен представител на европейския интелектуален елит от края на XVIII – началото на 

XIX в. с несъмнени заслуги за „преоткриването” на Балканите и на балканските народи в 

Ново време. Мисля, че трудът има немалка познавателна стойност и че в него авторката 

показва необходимите академични способности и научни резултати, за да й бъде 

присъдена образователната и научна степен „доктор”.   

София, 23 юни 2016 г.                                                     

                                                                       Рецензент: 

                                                                                    Доц. д-р Олга Тодорова 

 


