
Становище 
За дисертацията на Надежда Сярова

„Османският двор и структурата на системата кул през погледа на друговереца християнин 
(Италиански и италоезични автори за историята на Османската империя 

в края на ХV-XVI век)“

Дисертационният труд на Надежда Сярова е посветен на една тема, която досега е 
била само частично разработена в европейската и световната историография  – става 
дума за една обобщена оценка на съчиненията от края на ХV-XVI в., които са 
публикувани на италиански език и които са посветени под една или друга форма на 
Османската империя. Госпожа Сярова обединява в една група италиански автори и онези 
неиталианци, чиито книги са публикувани на един от най-популярните езици от онази 
епоха, като приема, че те всички представляват един общ „информационен масив“, който 
би могъл да бъде подложен на съдържателен и систематичен анализ.

Тръгвайки от тази изходна позиция, която докторантката убедително аргументира, 
Надежда Сярова съвсем разумно фокусира своето внимание към върху един от най-
важните аспекти, свързани с функционирането на османското общество. Става дума за 
системата кул, т.е. върху особения начин, по който съществува, вкл. и чисто физически, 
управлящият елит около султана. Всъщност тази тема е била особено интересна и за 
самите европейски автори, които колежката проучва. 

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 някои историографски проблеми, 
свързани с темата. Колежката Сярова има в случая и едно сериозно предимство пред 
другите свои колеги докторанти – преди няколко години самата тя публикува в 
академичната поредица „Научни дебюти“ своя книга, посветена на Джовани Менавино.

Приносът на дисертацията, разбира се, е свързан със самата постановка на 
проблема и с обстоятелството, че изследването представлява важна стъпна в осмислянето 
на италианската книжнина от края на XV и XVI  в. и как тя е „пречупена“ през 
османската „призма“. Докторантката разглежда, както стана вече дума, група от автори, 
като тя съумява да прецени стойността на отделните наративи от гледна точка на 
заимстването на дадени сведения, тя също така съумява да разграничи преписаното от 
преживяното, стремежът към обективен поглед от недвусмисленото пропагандно 
послание. Отлично впечатление прави на читателя, че текстът е написан на много хубав 
български език и се чете с лекота, правописът и пунктуацията са на съответно високо 
равнище. 

Основните тези, до които достига Надежда Сярова вследствие от нейните 
продължителни изследователски усилия, звучат убедително, което е белег за това колко 
добре авторката познава своята тема. Без съмнение колежката притежава способността 



за задълбочен самостоятелен анализ, което е още един плюс за дисертацията.
Всички ние сме наясно, че към всеки дисертационен труд могат да се отправят 

отделни забележки и в този смисъл трудът на Надежда Сярова не е изключение. Би 
могло например да се поразсъждава над въпроса доколко изборът на авторите трябва да 
бъде мотивиран единствено от езика на публикация, а не да се приложи стриктният 
географски принцип – например да се анализират само автори, които са родени и творят 
на Апенините. Друг момент е свързан с обема на дисертационния труд. Представеният 
за защита текст надхвърля многократно границата от 200-250 страници, която 
напоследък се приема като ориентир за придобиването на „образователната и научна 
степен доктор“. Тъй като тази норма не е фиксирана в нито един закон или правилник, 
няма проблем според мен ръкописът да бъде защитен и в сегашния му вид, но бих 
препоръчал на колежката, ако има намерение да публикува дисертацията си, да помисли 
за съкращение на изложението си.

В заключение бих искал да обобщя, че горните коментари не променят по никакъв 
начин положителното ми впечатление от представената дисертация, която съдържа 
несъмнен научен принос и представлява една сериозна стъпка по пътя на цялостното 
османистично осмисляне на италианските „Турски книги“ от края на XV и XVI в., а 
оттук и на допълнително осветляване на някои аспекти от балканската история през 
същия този период. В този смисъл смятам, че дисертацията на Надежда Сярова има 
нужните качества, за да заслужи образователната и научната степен „доктор“.
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