
РЕЦЕНЗИЯ 

на доц. д-р Пенка Данова, ИБЦТ – БАН, 

за дисертационния труд на Надежда Сярова, редовен докторант 

на Катедра „История на Византия и балканските народи“ 

при Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ 

на тема 

„В сърцето на Империята на Турчина. Османският двор и системата кул през погледа на 

друговереца християнин (италиански и италианоезични автори за историята на 

Османската империя в края на 15–16 век)“ 

В дисертационния труд са разгледани няколко важни теми от историята на 

Османската империя през класическия ѝ период, по-специално от края на ХV и през 

XVI столетие,  свързани с информацията, която една широка западноевропейска 

публика получава от печатни произведения – за архитектурата на основните 

правителствани сгради и фортификации в Константинопол, за устройството и 

управлението на обширната империя на османските султани, често наричана от 

съвременните им западни автори държавата на Великия турчин. Макар и свързана с 

един твърде отдавна отминал етап от развитието на човешките общества, някои 

подтеми, засегнати в него се оказват злободневни и днес. Такава е робската институция 

в Османската империя. На „османското робство“ или системата кул е посветена втората 

част на дисертацията. Особената ѝ актуалност произтича най-вече от разгорелия се през 

последните години у нас спор, гравитиращ около полярните употреби на 

словосъчетанията османско владичество – турско робство. Надежда Сярова е 

анализирала структурата на системата кул съобразно ползваните от нея извори. 

Интерпретацията на това явление като „османско робство“, запознаването на по-

широки кръгове от нашата общественост с това явление може би ще доведе до едно по-

гъвкаво възприятие и оценяване на миналото. 

Обект на аналитично и текстово представяне на български език са 

повествувателни и графични извори на деветима автори от ХVI век, чиито издания на 
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италиански език играят огромна роля за разпространение на сведения за устройнството 

и управлението на османската държава, както и за формиране на някои устойчиви 

стереотипи за турците, тяхната култура, управленски традиции и др. Става дума за „Пет 

книги за нравите, обичаите и живота на турците“ на генуезеца Джовани Антонио 

Менавино, „Коментари за произхода на турските владетели и за нравите и обичаите на 

този народ“ на Теодоро Спандуджино Кантакушино (последните две имена са 

тосканизирани форми на гръцките Спандунис и Кантакузин), три творби на Бартоломео 

Джорджевич (Бартол Юриевич) – „Нещастието както на пленниците, така и на 

християните, които живеят под данъка на Турчина, заедно с нравите, обичаите и 

обредите на този народ…“, подбудителното му писмо срещу неверниците и 

пророчеството за падането на османската държава, „Обичаите, нравите и законите на 

всички хора, събрани тук на едно място от много известни автори“ на Йохан Боемус 

Аубанус, „Коментар за делата на турците“ на Паоло Джовио, „Три книги по турските 

неща“ на венецианеца Бенедето Рамберти, „Нравите, обичаите и специфичния начин на 

живот на турците“ на Луиджи Басано от Задар, „Плавания и пътувания в Ориента“ на 

Никола дьо Николе и „Стари и съвременни облекла от цял свят“ на Чезаре Вечелио. 

Подборът именно на тези извори е добре обоснован в увода. 

Дисертационният труд се състои от увод, четири части (глави) и списък на 

използваната литература. Предметът, целите и задачите са разгледани в Увода (3–58). 

Надежда Сярова си поставя за цел да преведе от италиански на български съществени 

части от изворите, предмет на анализ в дисертационния й труд или да ги представи в 

обстоен преразказ; да направи кратко биографично и библиографско представяне на 

авторите и техните творби. Информацията от тези съчинения е анализирана в 

хоризонтален план (данните са групирани и съпоставяни съобразно различните 

проблематики на главите) и във вертикален план (същите са сравнени съобразно 

времето на съставяне/ издаване на съчинението, което в известна степен дава 

възможност на авторката да проследи еволюцията на различните служби, институции, 

време на строеж на паметниците и др.). Освен това се поставя амбициозната задача „да 

направи обстоен историографски, фактологичен, езиков, стилов, жанров и пр. анализ на 

съдържащите се в използваните източници свидетелства“ (с. 29), както и да оцени 

извороведски достойнствата на раннопечатните издания съобразно с това дали става 
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дума за оригинални сведения, неоригинални или от смесен тип, т. е. комбинация от 

първите и вторите. Една от важните задачи, набелязани в Увода, е хронологическата 

стратификация и групирането на данните. Пак там като второстепенни са посочени 

проучването и формите на използваните в италианските извори османотурски термини, 

както и анализ, доколкото това е възможно, на числовите изрази за броя на 

представителите на отделните служби в османската администрация и дневното им 

възнаграждение. Към така набелязаните цели и задачи на дисертационния труд имам 

някои забележки. Жанровата характеристика, анализът на езика и стила са задачи от 

компетенцията на филолог, поради което е трудно историк успешно да ги разреши. 

Разгледаните от Сярова произведения са част от т.нар. turcica, delle cose de’ turchi или 

turcherie, т.е. съчинения, групирани съобразно тематиката им. В тях се разказва за 

историята на османските нашествия и утвърждаването на властта на турците в Европа, 

Азия и Африка, както и за управлението на тяхната държава, за нейното съвременно 

състояние, за нравите, религията и обичаите на нейните поданици. В така очертана 

група книги не липсват творби с преимуществено пътеписен или етнографски характер, 

както и писма, речи, послания и други, свързани с темата за прогонването на Турчина от 

Европа, трактати по теория на държавата или графични творби като тази на Чезаре 

Вечелио, и др. Ранните италиански образци на разнородната и разнолика турцика са 

добре познати на Сярова, което е видно и от Увода, и от италианоезичните 

раннопечатни издания,  анализирани в отделните глави на дисертационния труд. Според 

мен е трудно да се направи изобщо жанрово-стилова характеристика на тези съчинения, 

тъй като редица от тях не са съставени на италиански, а освен това именно в епохата на 

Италианския ренесанс се очертава структурата на жанровете и стиловете в модерната 

италианска литература. По отношение на езика може да се изкажат сходни 

съображения. Шестнадесетото столетие е важен период за формирането на писмения 

италиански език, тъй като именно през него той се утвърждава като основно изразно 

средство в държавните канцеларии на политически разпокъсаната Италия, като език на 

научните трудове редом с латинския и, разбира се, като език на художествената и 

документалната книжнина. Този език по редица исторически и културно-исторически 

причини се моделира и нормира по диалекта на областта Тоскана с център Флоренция. 

Тосканските форми се преподават от частни учители, в колежите и университетите на 

  3



Италия. Затова и мнозина от преводачите, редакторите, издателите на разгледаната 

историческа книжнина, лица с висше образование, добре запознати с въпроса за езика, 

налагат като книжовна норма езиковата традиция на Флоренция и Тоскана (напр. 

Лудовико Доменики). Те изправят диалектни форми и грешки при редактирането на 

ръкописи, при превод и в подготовката на текста за печат. Не винаги обаче това е 

правено последователно. Особенно в системата на личните имена, топонимите и 

реалиите поправките често се оказват погрешни. Именно на такава „поправка“ дължим 

формата на името Кантакушино вм. Кантакузин. Тук отново ще подчертая, че 

поставянето на цели като жанров, езиков, стилов анализ е неприемливо за историческо 

изследване. В случая с текста на Сярова вероятно става дума за недоглеждане при 

окончателното оформяне и представяне на труда. 

Изложението отразява в главни линии набелязаните цели и задачи. Подходите 

към  изворовия материал са събирателен, проблемно-хронологичен, аналитичен 

съпоставителен и контекстуален (сведенията по отделен въпрос се анализират в 

контекста на епохата, в която са съставени и/ или са добили най-широко 

разпространение). 

В първата част „Дома на господаря. Сарая на Великия турчин“ (59–172) са 

разгледани сведенията от набелязаните извори, отнасящи се до архитектурата, 

пространственото оформление, функционалното предназначение на дворцовия 

копмплекс Топ-капъ сарай, на Стария дворец и на крепостта Йеди куле, в която се 

съхранявали съкровищата и хазната на султана. Втората част „Робите на падишаха. 

Робската институция в Османската империя“ (173–249) е посветена на тази важна и, 

както се оказа, твърде актуална институция, като тук по-специален акцент  е поставен 

върху системата кул. Разгледани са пътищата, по които един пленник може да се 

превърне в привилигирован роб на султана, дворцовите школи за подготовка на бъдещи 

кадри за управлението на държавата и армията, структурата на ич огланите и корпусът 

на еничарските кадети, често определяни от италианските автори само с името 

„еничарчета“ (giannizzerotti). Пак тук са застъпени някои подтеми като практиката на 

девширмето, търговията с роби и състоянието на робските пазари на територията на 

империята. Третата част „Османския воин. Османското военно дело в края на 15–16 
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век“ (250–485) съдържа данни за военното дело в държавата на Турчина: едно обилие 

на сведения, присъстващо в различен обем в разглежданите извори и въобще в цялата 

литература „по турските дела“. Преобстоен и обстоятелствен е анализът на службите в 

пехотата, артилерията, кавалерията и флота на султана, както и сведенията за 

възнагражденията, получавани от военните. Същото може да се отбележи и за 

последната, четвърта част „Зад стените на Високата порта. Централната имперска 

администрация и дворцовата прислуга“ (486–694), също добре представена в западните 

извори тема, а тук така преобстойно разработена, че сама по себе си като обем е 

достатъчна, за да оформи основното ядро на един дисертационен труд. Съдържанието 

на четирите части отразява целите и задачите, набелязани в увода, с изключение на вече 

отбелязаното. В края на всяка глава е включен параграф, озаглавен „Обзорен анализ“, 

който играе ролята на своеобразно заключение, каквото в края на дисертацията липсва 

(макар то да е упоменато в съдържанието – с. 2). В Автореферата са отбелязани 

приносите, които би следвало да видим и в общото заключение. 

Този пропуск, както и прекомерния обем, дължащ се до известна степен на 

възприетия от докторантката подход да анализира „хоризонтално“ и „вертикално“ 

изворовите данни, което е довело до редица повторения, са сред сериозните 

недостатъци на труда. Към тях могат да се добавят и включването на някои утежняващи 

изложението части. Такъв например е историческият обзор в началото на увода (3–17) и 

включените в края му подробни сведения за живота и творчеството само на Джовани 

Антоно Менавино. Те прекомерно натежават на фона на твърде малко казаното за 

останалите автори. Повторения на данни се съдържат и в основния текст, но особено в 

бележките под линия. Става дума за цитати от съчинения, заглавия и подзаглавия на 

глави от раннопечатни издания на италиански и на български език и др. Някои изрази и 

формулировки се нуждаят от допълнително уточнение. Намирам за неприемливи 

определения като „италианизиран хърватин“ по отношение на Луиджи Басано от Задар, 

а също и употребата на термина „транслитерация“ в случаите, в които става дума за 

фонетична транскрипция. 

От приложения списък на литературата (695–707) е видно, че авторката е 

използвала 55 издания на извори, от които 16 са от XVI столетие. Това са т.нар. 
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раннопечатни книги или cinquecentine, съдържащи основно анализираните от 

докторантката творби, отпечатани самостоятелно или в сборници, тематично посветени 

на турските дела. Сред изворите в този списък са и по-нови, критични издания на 

същите творби, както и други съчинения от Ранното ново време, в ползвани в 

италианската им версия или в превод на английски, испански, руски, български и други 

южнославянски езици. Използвани са 276 изследвания и помощна литература (речници, 

справочници, енциклопедии, съчинения по обща и регионална история и др.) на 

немски, турски и на споменатите по-горе езици.  Използваната литература е дала 

възможност на авторката да анализира съдържанието на изворите, предмет на нейното 

изследване; да преведе от италиански на български съществени части от тях, някои от 

които за първи път се въвеждат в научен оборот у нас (например втората част от 

съчинението на Теодоро Спандуджино Кантакушино) или да представи в по-широк 

проблемен контекст извадки от много добрия си частичен превод на „Пет книги за 

нравите, обичаите и живота на турците“ („Един италианец в двора на султана“, С. 

2004). 

Съдържанието на Автореферата отговаря на изложеното в пълния текст на 

дисертацията. 

В заключение ще изтъкна, че ако поставя на едното блюдо на везната 

достойнствата на дисертацията на Надежда Сярова „В сърцето на империята на 

Турчина. Османския двор и структурите на системата кул през погледа на друговереца 

християнин (италиански и италианоезични автори за истрията на Османската империя 

в края на 15–16 век)“, а на другото – набелязаните пропуски, грешки и някои 

несъвършенства, то несъмнено първото блюдо ще натежи. И то много. Затова давам 

висока оценка на вложения в нея труд, знания, правомерни и логично обосновани 

изводи, критични оценки и научен принос. Някои от разработените теми като 

употребата на османотурски термини в ранните италиански писмени паметници и 

честотната им употреба имат и научно-приложен характер. Всичко казано ми дава 

основание да гласувам за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ на 

Надежда Сярова. 

22 август 2016 г.      Подпис: . . . . . . . . . . . . . .
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