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СТАНОВИЩЕ 

за докторска дисертация на тема: 

“В сърцето на империята на Турчина: Османският двор и структурите на системата 

кул през погледа на друговереца християнин (италиански и италианоезични автори за 

историята на Османската империя през XVI век).” 

 

на докторант  Надежда Сярова, 

СУ “Св. Климент Охридски”, 2016 

от доц. д-р Снежана Ракова, ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград 

 

Представената за защита дисертация, макар и в заглавието й да има фокус 

върху италианоезичните печатни произведения от Ранното ново време по темата за 

управлението на султана, всъщност ни показва целия спектър на европейската идея 

за Османската държава. Това е резултат от специалната подборка от девет 

произведения, написани от автори, които принадлежат не само на „Италия”, но и на 

френската култура, Рим, Балканите и немските земи. Ясно е, че имаме един 

амбициозен научен проект по важна и сложна тема. Отдавна е известно, че именно 

в Италия процъфтява литературно-историческия жанр, наречен „за турските неща”, 

на който учени като Агостино Пертузи, Франц Бабингер и Паоло Прето посветиха 

своите изследвания. Интересът към Османската империя се заражда още към 

средата на 15 век, но наистина кулминацията му е през следващия 16 век. Тогава 

той заема голям дял от печатната продукция на Рим, Венеция, Флоренция, Париж, 

Базел и други центрове. Вероятно към представяните тук автори биха могли да се 

добавят и още. Самата докторантка цитира и други италиански сведения, 

почерпани главно от докладите на венецианските пратеници до султана. Но и така 

подбраните печатни издания представляват достатъчно добра представителна 

извадка от цялата продукция на европейците относно „двора и управлението на 

султана”. 

Докторант Надежда Сярова вече е доказала своето умение да превежда, 

анализира и коментира италианоезични извори (имам предвид издадената през 

2005 г. нейна книга за Джован Антонио Менавино). Сега вече, в представената тук 

дисертация, идеята е да се сравнят много повече текстове и освен това техният 

анализ да е подчинен на зададени от изследователя теми: Домът на господаря (с. 

78-190); Робите на падишаха (191-267); Османският воин (Военното дело на 

османците) (268-503), Османската администрация (504-712). 
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Качествата на оформен изследовател, които са демонстрирани в 

представения труд, са безспорни. Сред тях отделям умението да се анализира, да се 

задават въпроси, да се съпоставят сведения, да се търси решение и да се извеждат 

изводи. Отделно от това имаме и очевиден преводачески и писателски талант. Също   

така зададените цели са завишени многократно, в сравнение с обичайните 

очаквания от един дисертационен труд. Авторката цели не само да изведе на преден 

план (т.е. да преведе и коментира) важните откъси по зададените теми, отбрани от 

девет различни автора от 16 век, но и още: те да бъдат съпоставени с данни от по-

ранни извори (италиански, гръкоезични и др., като напр. Критовул, Якопо 

Промонторио де Кампис и др.), както и с данни от по-късни извори (вкл. 

османотурски). И още – целият извороведски анализ по съответните зададени теми 

накрая да се съпостави с общоприетите в съвременните изследвания изводи, 

заключения, цифрови данни и т.н. Споменататите девет автора (Джовани Антонио 

Менавино, Теодоро Спандуджино Кантакушино, Бартоломео Джорджевич, Йохан 

Боемус Аубанус, Паоло Джовио, Бенедето Рамберти, Луиджи Басано, Никола дьо 

Николе, Чезаре Вечелио) са почти неизвестни и непревеждани у нас (с изкл. на 

Менавино и Рамберти). Може обаче да се потърси по-убедително обяснение защо са 

избрани именно те. Италианоезичните им преводи и произведения, печатните им 

издания, които са били достатъчно популярни за времето си, не са достатъчен белег 

за подбор. Тази представителна група би могла да се намали или увеличи, и освен 

това тя включва разностилови текстове – доклади и „тайни” доклади, мемоари, 

етнографски албум (Вечелио), разкази на очевидци, трактати и т.н. Някакси на 

заден план остават някои текстологични въпроси. Така напр. не откривам дори и 

предположение, че това, което днес имаме като текст, вероятно е резултат от 

преработка, заимстване от други автори, филтриране на информация, различни 

редакции в ръкопис и прочее намеси, предхождащи отпечатването. А и целите, 

които са си задавали различните девет автора, са съвсем разнопосочни, публиката, 

за която са предназначени – също. С една дума бих искала да видя по-добра 

обосновка за подбора на авторите и произведенията точно във въвеждащата част. В 

този смисъл бих препоръчала по-нови публикации на историци (и филолози) като 

напр. Мария Пиа Педани.1   

Трябва да се изтъкне, че в цялата работа е проявена изключителна 

добросъвестност и всестранна изчерпателност. Надежда Сярова не робува на 

авторитети и винаги достатъчно добре се аргументира за приемането или 

отхвърлянето на някоя теза. Познава изключително добре както българската, така и 

                                                           

1 Вж. напр. една от последните публикации на проф. Педани в сборника: Italien und das Osmanische 

Reich, Herne, 2010. <https://www.academia.edu/22429976/L_Italia_Venezia_e_la_Porta._ Diplomazia_ e_ 

letteratura_tra_umanesimo_e_rinascimento_2010_pp._57-74> 
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световната истогриография, вкл. и турскоезичната. Могат обаче да бъдат показани и 

някои недостатъци, до които води избраният подход: прекомерната детайлност и 

стремеж за изчерпване на информацията докрай води до неприемливо голям обем, 

както и до неизбежни повторения; има прекомерно дълги бележки под линия и дори 

бележки в бележките и многократни повторения на цитирани вече параграфи от 

произведения; не винаги заключителните страници към главите водят до някакъв 

нов извод, който вече да не е бил направен преди това. Това наблюдение не засяга 

целия текст. В противовес на казаното, в Първа част напр. точно в заключителните 

страници е направен много добър езиковедски анализ на термина „сарай”-дворец и 

е разкрито съдържанието, което авторите влагат в него. Отправените забележки не 

намаляват приноса на изследването с оглед на езикови умения, рядко добро 

познаване на специфичната османо-турска терминология и названия на службите, 

функциите на военната, финансова и религиозна служби, йерархията, заплащането 

и пр. други разглеждани теми. 

Бих искала все пак да поставя някои методологични проблеми, които могат 

да се имат предвид с оглед на по-нататъшна работа в тази посока (което е и заявено 

като бъдеща цел на авторката в автореферата). За вбъдеще би било добре да се 

избегне налагащата се представа за печатните издания (конкретно за тези 9 автора и 

изобщо) като завършена и окончателна форма на текст и съдържание. Очевидно е, 

че в по-голямата си част това са компилативни произведения. Специално за 

Бенедето Рамберти, който всъщност е само секретар на Сената и съответно 

секретар и на пратеничеството, в което участва, цялата част, която се отнася до 

службите в двора на султана и заплащането им е буквално преписана от друго 

съчинение, също така отпечатано във Венеция, под авторството на турския 

преводач и дипломат Юнус бей. Т.е. трябва да се погледне и към процеса на 

конструирането на самите произведения, за което беше споменато нещо и малко по-

горе. Никола дьо Николе пък преписва буквално от Рамберти и т.н. Освен това, 

очевидно е, че темите и детайлите по тях са отворени, т.е. към тях могат да се 

добавят и доста други свидетелства, почерпани от по-ранни „италиански” сведения 

за турците. Освен това някак излишни остават усилията да се прави 

терминологичен анализ на текстовете само от този подбран и затворен кръг от 9 

автори – ясно е, че подобни произведения могат да се добавят още и още, и по-

ранни, и по-късни. 

Тези разсъждания в никакъв случай не намаляват приносите на работата; в 

нея са вложени изключителни професионални умения и безкрайно много усилия. 

Още по-важно е, че Н. Сярова (вероятно несъзнатело) е изпълнила едно от 

пожеланията на Халил Иналджък, знаменитият турски изследовател, който 

неотдавна ни напусна. То е записано в един от томовете с негово участие (The 
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Ottoman Civilisation, vol. I, Аncara, 2002, p. 1055) – че тепърва предстои да се 

изследват италианските извори за историята на ранната Османска империя.  

В заключение, бих искала да препоръчам на уважаемото научно жури 

присъждането на научно-образователната степен „доктор” на Надежда Сярова. 

Нейният дисертационният труд надминава в пъти изискванията за защита и смятам, 

че подобна тема, която се поставя за първи път в българската историография, 

съществено я обогатява.  

София,  17 август 2016 г.                          доц. Снежана Ракова 

 

 

 

 

 

 


