
СТАНОВИЩЕ 
 

от  доц. д-р Стефка Първева за дисертационния труд на Джени Стоянова Иванова, 
редовен докторант в Катедра „История на България“ на Историческия факултет – 
СУ „Св. Климент Охридски“ на тема: „Османската историопис за политическата 

обстановка в българските земи през втората половина на ХVII в. (Според 
съчиненията на Силяхдар Мехмед ага и Дефтердар Мехмед паша)” за присъждане 

на образователна и научна степен „доктор“ 
 
 Седемнадесетото столетие е един от сравнително слабо проучените периоди от 

историята на Османската империя като цяло и на подвластните й територии на 

Балканите в частност. Стойността на представения за защита дисертационен труд на 

Джени Иванова се състои в това, че добавя ценни щрихи към научното познание на 

интелектуалната и военнополитическата история на изследваните десетилетия. 

 Дисертацията се състои от увод, две глави, заключение и библиография. 

 В увода дисертантката поставя ясно основните цели и задачи на изследването, 

дефинира убедително неговия хронологически и териториален обхват. 

 В първа глава на дисертацията авторката проследява основните етапи от 

развитието на османстката историческа книжнина от нейното създаване до началото на 

ХVІІІ в. Като използва натрупаното в областта знание, Иванова се спира на въпроса за 

приемствеността между ислямската (арабската и персийската) и османската 

историопис, на типовете съчинения и характерните особености на основните жанрове в 

наративната книжнина, на появата и спецификите на направлението на дворцовите 

историци - vaka-iy nüvis от втората половина на ХVІІ в. Специално внимание е 

обърнато на двама негови представители – Силяхдар Мехмед ага и Дефтердар Мехмед 

паша, на техните биографии и съчинения, които са основния извор, върху който 

дисертантката гради своите тези във втора глава на труда. Като цяло, текстът на първа 

глава има висока информационна стойност и представлява определен принос в 

българската историография, посветена на проблемите на османската историопис. 

 Във втора глава на дисертацията авторката анализира информацията, която 

открива в съчиненията на двамата автори, засягаща проблемите на „провинцията“ по 

време на войната на Османската империя със Свещената лига. Иванова си поставя като 

основна задача да представи политическата обстановка в българските земи през втората 

половина на ХVІІ в. през призмата на османските автори, да очертае типологията на 

поведение на немюсюлманското население по време на войната, да уточни 

хронологията на някои от събитията, случили се в изследвания период и територия.  
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Приносът на дисертанката в тази глава се състои в това, че тя добавя отделни 

непознати елементи към вече изследвани или малко познати събития (Карпошовото и 

Чипровското въстание, завладяването на Кюстендил и Видин от австрийски войски и 

хайдушки дружини, защитата на София от нападението на Йеген Осман паша и др.) и 

личности (Карпош/Карпуз, Страхил/Сараил, Йеген Осман паша, Имре Тьокьоли), с 

което внася допълнителна яснота по проучваните въпроси. Освен това Иванова 

обогатява реконструираната картина, като добавя гледната точка на османските 

дворцови историци Силяхдар и Дефтердар, което ще рече на властта и османския 

интелектуален елит. В тази част от дисертацията авторката показва: 

• първо, че в рамките на срока на докторантурата е успяла да усвои османотурски 

език в степен, която да й позволи да превежда сложните текстове на османските 

хроники от ХVІІ в.; 

• второ, стремеж да използва извора като анализира неговата информация на 

различни нива: в контекста на прилаганите в османската историография през 

изследваната епоха идеологически конструкции, литературни схеми и похвати и 

в контекста на реалната събитийна история; 

• трето, сравнително добро познаване на изворите и историографията за повечето 

изследвани проблеми, което е дало възможност на Иванова да установи степента 

на достоверност на сведенията за редица събития и личности в писанията на 

Силяхдар и Дефтердар, както и да допълни липсващите звена, които  хронистите 

несъзнателно или умишлено премълчават. 

Като отчитам несъмнените изследователски приноси на авторката във втора 

глава, бих искала да направя някои бележки и препоръки и с оглед на бъдещото 

обнародване на труда. 

Основната ми бележка е свързана с частта от дисертацията, посветена на 

Чипровското въстание, и е по отношение на фактологичното представяне и 

историческото осмисляне на събитията в Чипровци и прилежащия му район. Авторката 

си поставя за цел да изгради „нова хипотеза за бунта в Чипровци” на основата на 

разказа на Дефтердар за бунтовното поведение на населението от Чипровци, за 

опустошаване на селището и избиване на раята от страна на османската войска, както и 

на основата на някои други обнародвани и анализирани в историографията извори. 

Основният извод, до който Иванова достига, е, че “бунтът”, който в българската 

историография е известен като Чипровско въстание от 1688 г., е избухнал през 1690 г.  

Подкрепям усилията на авторката да хвърли допълнителна светлина върху случилото 
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се в Чипровци и да гради нова версия за хода на събитията, но смятам, че за целта се 

изисква познаване на изворовия материал и изследванията по въпроса в тяхната 

пълнота. В тази връзка препоръчвам на Джени Иванова да включи в анализа на 

проблема архивните документи, открити, преведени, обнародвани и интерпретирани в 

българската историография преди няколко години.1 Данните за събитията в Чипровци и 

района през 1688 г., които откриваме в тях, ще й позволят да преосмисли и пренареди 

разказа за бунтовните прояви на населението. И в случай, че информацията на 

османския извор за потушаване на въстанието, която не е датирана изрично, може със 

сигурност да се отнесе към 1690 г., бих посъветвала Иванова да се насочи към друга 

интерпретация на фактите. По-логично би било бунтовните действия на хората от 

Чипровско да се анализират не като еднократен акт, а като процес, включващ поредица 

от събития, провокирани и подвластни на променящата се военна конюнктура през 

1688-1690 г., чиито финален акорд е поредната и очевидно последна наказателна акция 

на властта от 1690 г. Този подход би обяснил донякъде установеното разминаване в 

хронологията на случилото се в по-късните източници за въстанието, включително и в 

хрониката на Дефтердар, което би могло да се дължи на факта, че в тях е съхранена 

информация за различни етапи от бунтовните прояви на католическото население от 

изследвания район.  

По темата за Чипровското въстание дисертантката повдига и въпроса за начина, 

по който трябва да бъдат квалифицирани и съответно назовани събитията в Чипровци. 

Според Иванова по-подходящият термин е бунт вместо въстание. Подкрепям по 

принцип идеята на авторката да разсъждава върху такава теза, но намирам изложените 

доводи за неубедителни. Решаването на проблема изисква по-задълбочена теоретична 

обосновка на съдържанието на термините и сравнителен анализ на тяхната адекватна 

употреба при бунтовни и въстанически действия в историята на съседни балкански и 

други европейски народи.  

В заключението на дисертацията Иванова обобщава основните тези в 

съчиненията на Силяхдар и Дефтердар, очертава идейните и политическите внушения 

                                                            

1  I. Schwarcz, S. Spevak, E. Večeva, Hoffnung auf Befreiung. Dokumente aus Österreichischen Archiven zur 
Geschichte Bulgariens (1687-1690). Miscellanea Bulgarica 15, Wien 2004, 136-137, 140-146; Е. Вечева, И. 
Шварц, П. Георгиева, Нови документи за Чипровското въстание и събитията на Балканите през 1688 г. – 
ИДА, 76, 196-197, 202-207; Е. Вечева, Народностни измерения на Чипровското въстание от 1688 г. – В: 
Националноосвободителните движения в българските земи през ХV-ХІХ век и тяхното отразяване в 
музеите. Юбилейна национална научна конференция. Чипровци, 2008,13-16. 
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на османските хронисти, прави оценка на стойността на техните текстове при 

реконструкция на реални исторически събития.  

 С оглед на гореизложеното, в качеството ми на член на научното жури давам 

положителна оценка на дисертационния труд на Джени Иванова за присъждане на 

образователната и научната степен „доктор“. 

 

 

8 септември 2011 г.                                       Доц. д-р Стефка Първева 

                                                                       Институт за исторически изследвания, БАН                             

  

 


