
      РЕЦЕНЗИЯ

За дисертационния труд на Цветан Радулов на тема  „Хигиената в Османската 

империя 16-18 в.       Християнският поглед“

 Вторият вариант на дисертационния труд е със значително подобрена 

структура и съдържание от първия. Този път авторът е организирал  материала на 
проблемно-хронологически принцип, обогатил е заключенията си и е привел, 

макар и не винаги достатъчно, компаративни сведения от европейската 
действителност. Темата е формулирана сполучливо, с това доуточнение, че 

„христянският поглед“ е „външен“, т.е. привлечени са трудове на християни, които 
не живеят в империята. За да стане понятието „християнски поглед“ пълно, би 

трябвало да се привлекат сведениятя от средите на „османските“ християни, което 
прдполага, според мен, използването на фолклорен материал и това отвежда в 

друг проблемен кръг. Трудът може да се отнесе по жанр към проблемите на 
всекидневието и „образа на другия“: все теми, които напоследък като че ли 

започват да преобладават над традиционно дискутираните въпроси за политиката 
и устройството на Османската империя.

 Като структура дисертацията се състои от Увод,  въведение, четири глави, 
Заключение, Библиография и списък на използваните съкращения. На стр. 26 

авторът е формулирал поставените цели, от които основната е да  докаже, че 
въпросите на хигиената са важен обект на описание, който до голяма степен 

формира представата за империята и нейните поданици. Направено е уместното 
уточнение, че в отделните периоди европейците се интересуват по различен начин 

от въпросите на хигиената:  през Средновековието – никак, през Ранното Ново 
време – малко и много повече в следващите периоди. Авторът се е постарал – до 

голяма степен сполучливо – да направи кратък прелед на развитието на 
представите за хигиената. Според мен г-н Радулов все пак не е взел предвид 

обстоятелството, че вероятно основният белег на лична и обществена хигиена е 
наличието на онова, което на съвременен език бихме нарекли ВиК. Това го има във 

всеки средностатичстически римски град, но съжителства с ужасна липса на 
инфраструктура в римските „жилищни блокове“ (insulae), няма го през 

Средновековието и се появява масово една в моделната епоха, при това не 
повсеместно. По отношение на същинското изложение дисертантът е проучил 
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основно сведенията на европейските пътешественици и автори, които пишат за 
Османската империя. Това е добре, лошото е, както е отбелязал и той, че подобен 

тип съчинения са смислово и териториално ограничени: само за столицата или за 
населените места и хората по трасетата на основните пътища Via Diagonalis  и Via 

Egnatia.  

 Първата глава е посветена на проблемите на личната хигиена през 16-18 в., 

което от своя страна включва: хигиена и ислям, хигиена на християните в 
Османската империя, всекидневието и хигиената. Основният акцент, на който се 

спират изворите и дисертанта е връзката между предмолитвеното почистване на 
тялото с вода и османската хигиена. Загатнато е, без да му се обръща повече 

внимание, че на Балканите не са засвидетелствани случаи на очисване с пясък или с 
камилска урина, препоръчано в Корана при липсата на вода. Тук бих могъл да 

добавя, че ироничното отношение към тези религиозно-хигиенни навици у 
мюсюлманите се среща още в антиислямските съчинения на византийски автори 

като Йоан Кантакузин, например. Между него и по-късните европейци, разбира се, 
няма генетична връзка.

 Втората глава засяга същия период, но се занимава с обществената хигиена. 
Това включва в себе си хигиената на градовете и селата и чистотата в 

кервансараите. Тук чуждите наблюдатели са много критични, особено към 
кервансараите. Понякога, струва ми се, тази критичност се дължи на факта, че 

малцина от тях са посещавали предградията на Лондон или на някои от големите 
градове в Южна Европа. С времето критичният поглед се изостря, но е прав онзи 

западен автор, който е констатирал, че Истанбул е по-мръсен от Амстердам, но е 
по-чист от Лондон. Според мен г-н Радулов е успял да изгради един критичен и 

балансиран поглед към своите източници на информация, като винаги се стреми 
да разбере дали зад положителните или отрицателните отзиви за отделни страни 

на обществената хигиена не се крие някакво по-особено отношение към 
Османската империя.

 Третата глава се занимава с баните и хигиенните съоръжения на 
територията на империята: чешми, бани, тоалетни.  Темата за баните е била 

разработвана и от предишни изследователи, но никога така пълно и задълбочено. 
Според мен лично това е най-добрата глава на дисертацията, която се чете с 
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интерес, прониква в неизследвани пространства и съдържа определени приноси. 
Може би поради традиционната за българите автоцензура по отношение на 

плюсовете на Османската империя, г-н Радулов се е въздържал да подчертае 
изрично, че по отношение на чешмите, техните производни и на баните, 

териториите на империята превъзхождат повечето от европейските земи. Друг е 
въпросът как тези съоръжения, особено „минералните бани“ (ълъджа) се отразяват 

на християнските поданици на султана: за много от тях бликването на топла вода 
означава сигурна колонизация на „агаряни“, поради което предпочитат да 

запълват водните жили с вълна.

 Четвъртата глава е озаглавена малко претенциозно „Европейските представи 

за османската хигиена 16-18 в. Социо-културни аспекти“. В нея има много 
положителни моменти като например опит за съдаване на „профил“ на 

европейския автор, обсъждането на въпроса от какво зависи тяхното отношение 
към хигиената на империята и в края на краищата опит да се отговори на въпроса 

как се създава чувството за „европейско превъзходство“. Все пак тази глава по-
скоро ми прилича на едно обширно, обощаващо, но до голяма степен повтарящо 

се с предишни пасажи Заключение.

 Обособено заключение все пак има. В него се синтезират изводите, до които 

автгорът е достигнал в първите три глави. Библографията е обширна и създава 
впечатление, че г-н Радулов е работил с всички достъпни нему съчинения, като все 

пак основните са тези, които се намират в поредицата Чужди пътеписи за 
Балканите и в изданието на Ал. Матковски. 

 Положителните си впечатления от дисертацията бих обобщил по следния 
начин:

 На първо място тя предлага един нов прочит на съчинения, които иначе са 
известни. Тази нов прочит изважда читателя и изследователския поглед от 

традиционните теми за положението на раята, за подтисничеството в империята, 
за опитите за въстания и други прояви на съпротива и недоволство. Вместо това на 

преден план са изведени проблеми, които до сега не са занимавали българските, а 
и голяма част от чуждите изследователи. Нещо повече: сведения, подобни на тези 

за хигиената и хигиенните съоръжения са били смятани за „несериозни“  (като 
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изключим тези на добре познатата предшественичка на феминизма лейди 
Монтегю) и обикновено са били отминавани с пренебрежение. 

 На второ място г-н Радулов се е проявил като добър познавач на изворите, с 
които работи. От зоркият му поглед не са убягнали и най-малките подробности. 

Дисертантът има вече изграден изследователски поглед, умее да идентифицира 
проблемите и да ги решава, в по-голяма част от случаите – сполучливо.  Той има 

хубав език, познава пролемите в ширина и дълбочина, създава изследователски 
ситуации дори и при положение, че изворите му дори и не се досещат за тях. Това 

е гаранция, че той има възможности на изследовател, които подлежат на развитие 
и дооформяне. 

 Дисертантът сполучливо е съчетал своя поглед и анализ с цитати от 
изворите, които, според мен правилно, е изтеглил в бележките под линия. Така 

всеки може да усвои текста на две нива: изследователстко и изворово.  Г-н 
Радулов е съумял да предложи една обширна панорама на хигиенната 

действителност в период, когато на този проблем все още не се отделя 
необходимото внимание. Той умее да работи  с детайлите и в същото време да 

прави заключения и обобщения.  Ориентиран е добре в разноликата 
действителност на пътеписи от различни по произход, професия, възраст и какво 

ли не още автори, от различни периоди, с различна нагласа към Османската 
империя. Не бяга от противоречията, а се опитва да ги анализира и обясни.  

Дисертацията е пълна в необходимата степен, предизвиква асоциативно мислене и 
в този смисъл може да бъде генератор на нови изследователски идеи. Трябва да се 

има предвид, че колкото една дисертация или конкретно изследване е по-хубаво 
и пълно, то в по-голяма степен изисква разширение в смислов и проблемен аспект. 

Предполагам, че ако в бъдеще г-н Радулов има намерение да продължи тези 
изследвания, ще има голямо поле за изява в този смисъл.

 Към дисертацията, разбира се, имам и бележки. Те могат да се обобщят по 
следния начин:

 Както вече споменах, дисертантът познава изворите, но предимно в начина, 
по който те са публикувани в съответните поредици в превод на български език. 

Най-доброто е той да работи с оригиналите, но осъзнавам, че на този етап това е 
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непосилна задача. Имам съмнения, , че много от откъсите са избрани така, че не 
покриват цялата проблематика. Самият дисертант е осъзнал това и не само го 

споменава, но е направил и един малък „трик“ в библиографията: цитирал е 
изворите в оригинал, но е използвал съответните български или македонски 

преводи. Освен това т.нар. „съчинения“ са доста повече от използваните и някои са 
достъпни само в старопечатни издания. Питам се също, ако ще се правят 

сравнения, дали не е удачно да се види как самите  османски пътешественици се 
отнасят към хигиената у дома и навън. В този смисъл използването на пътеписа на 

Евлия Челеби може би е необходимо, ако не на този етап, то в бъдеще.

 Струва ми се, че в дисертацията се натъкваме на доста повторения, особено 

в частите, които могат да се определят като „заключения“. В дисертацията те се 
срещат в изобилие: има ги към отделните параграфи, глави, в Четвърта глава и в 

специалното Заключение. Това е дошло като резултат от стремежа на автора да се 
презастрахова, но вероятно и от преплитането на сюжетните линии на личната и 

обществената хигиена, и на хигиенните съоръжения. Въпреки множеството опити 
да се обясни на какво се дължи разликата в оценките за османската хигиена, аз 

така и не разбрах какво мисли в края на краищата автора по този въпрос. На едно 
място се казва, че причината е цялостното отношение към Османската империя, 

т.е.причината е в произхода на автора (французин, италиянец , дубровчанин или 
поданик на Хабсбургите), на друго място това се отрича. На едно място се твърди, 

че причината е в професията на пътешественика или автора, но тази теза не е 
развита обширно и в дълбочина. Според мен има нужда г-н Радулов да избистри 

мнението си по този въпрос или ако не е в състояние, да се спре на тезата, която 
на няколко пъти изказва, че някакво общо заключение в този смисъл не може да се 

направи. Според мен европейците са свръхкритични към местната хигиена  и 
много малко от тях вземат предвид колко и дали техните сънародници се къпят, 

ходат ли боси, има ли кал по селските и градските улици и т.н. Може би са 
единодушни и категоричти в едно: у тях няма толкова чешми и подобен тип 

обществени бани, както в балканските земи но Османската империя.

 Струва ми се, че авторът трябва да е по-категоричен в отричането на 

мнението на пътешественици и познавачи на Османската империя от изследвания 
период, че между баните и някои от хигиенните навици в Античността и в 
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Османската империя има приемственост. Приемственост няма и няма как да има. 
Традицията се оказва прекъсната през Средновековието в балкано-византийския 

ареал и османците просто няма как да я продължат. Религията им налага култ към 
водата и задължението за предмолитвено измиване и това до голяма степен ги 

отличава от съвременните им европейци.  

 Недобро впечатление ми направи обстоятелството, че в привежданите 

цитати от изданието на Ал. Матковски на места има оставени македонизми или 
сърбизми, възприети в дн. „македонски“ език. В българска дисертация не може да 

има изрази  като „газдата на банята“  (управителят на банята) или „ на мило“ (на 
воля) и др. Тексът на дисертацията има нужда от повторно редактиране, за да се 

избегнат липсата на местоимения, прекъснати изрази, недовършени думи: все 
неща, които spelling check-a   на компютъра не може да улови. Нужно е също така 

уеднаквяване на начина на предаване на имената на насеените места. В 
дисертацията се срещат най-различни варианти: съвременни названия, тозвания от 

пътепис с или без обяснение и др. Това трябва да се избегне!

 Разбира се, съвършенни човешки творения, та било то и дисертации, няма.  

Изтъквам забелязани от мен слабости, за да могат те да бъдат избегнати при 
публикуване и по-нататъшна работа върху текста. Мнението ми е, че дисертацията 

на г-н Радулов покрива изискванията към подобен тип разработки и на тази 
основа на него може да му бъде присъдена научната и образователната степен 

„доктор“.

11.04.2014 г.      Рецензент:

       Проф. дин Христо Матанов  
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