
РЕЦЕНЗИЯ ЗА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД НА ЦВЕТАН Й. РАДУЛОВ 
 „ХИГИЕНАТА В ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ XVI-XVIII ВЕК. 

ХРИСТИЯНСКИЯТ ПОГЛЕД”

Не е тайна, че само допреди две-три десетилетия по-авангардните  проблематики и 
изследователски подходи, лансирани от модерната  историческа наука по света, трудно 
намираха място в българската историография. И въпреки че с течение на годините 
ситуацията започна видимо да се променя, и до ден днешен на родна почва 
историческите съчинения от „некласически” тип си остават сравнителна рядкост. Ето 
защо всеки опит за  излизане от традиционните модели и за изпробване  на някой от по-
новите начини на „правене” на история си струва да бъде приветстван, особено когато  е 
плод на усилията на един тепърва изграждащ се професионалист. 

Тъкмо такъв е случаят с рецензираната тук дисертация на г-н Цветан Радулов. 
Посветена на неразработения въпрос за „християнските” (и най-вече западно-
европейските) представи за хигиената в Османската империя, по-точно - в нейните 
централно-балкански, в т.ч. и български провинции през периода ХVІ-ХVІІІ век, 
дисертацията не принадлежи към никоe от така добре познатите ни, обичайни за 
българската  историография „подразделения” на историята на политическа, социално-
икономическа и културна. Вместо това  трудът се  разполага в пресечната точка на две 
едва напоследък утвърждаващи се у нас дисциплини – историята на  всекидневието и 
имагологията. Съответно, в изследването се преплитат две колкото взаимно свързани, 
толкова и контрастни линии на проучване. Едната от тях се родее най-вече с историята 
на материалната култура в доминираното от османците балканско пространство през 
Ранно-модерната епоха, а другата – с историята на менталността (западната, но отчасти и 
ориенталската) през същия период. Дори само от гледна точка на това, че е построена 
върху големите антитези „Изток-Запад” и „материално-идеално”, избраната тема е едно 
сериозно предизвикателство, доколкото предполага не само широки и задълбочени 
познания в твърде различни, за да не  кажа диаметрално противоположни области, но и 
изострена наблюдателност, както и умения за  анализ и синтез над „средните”. Още тук 
мога  да кажа, че въпреки липсата на солиден опит, който личи на някои места, 
дисертантът е успял да се справи с изпитанието по един според мен напълно 
удовлетворителен начин.  

Фундамент на изследването на  г-н Радулов са християнските пътеписи. Зад това 
обобщаващо понятие, както авторът разяснява, всъщност се крие една твърде 
нееднородна като типаж книжнина - от пътни бележки, пътни дневници и пътеписи в 
собствения смисъл на тази дума, до писма, мемоари и различни по-общи съчинения 
(истории, военно-политически трактати и пр.), посветени на Османската империя. Ще  ми 
се  да  подчертая, че макар една голяма част от целия този пъстър масив от съчинения да 
са използвани по преводите им на достъпни съвременни езици (в т.ч. и на български), г-н 
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Радулов е вкарал в оборот и някои по-слабо познати или неглижирани от днешната наука 
старопечатни текстове, което може да се отчете като негов принос.

Целите на дисертацията, които са лаконично и ясно набелязани в увода, се 
свеждат до следното: да се систематизират и анализират съдържащите се в 
християнската пътеписна книжнина сведения за хигиената в Османската империя; да се 
докаже, че хигиената (схващана не в медицински смисъл, а  като елемент от ежедневния 
живот) играла важна роля при оформянето на представите на християнска  Европа за 
османския „Друг”; да се проследят тенденциите в еволюцията на тези представи и да се 
потърсят факторите, повлияли за  изграждането им. Преди обаче да се захване с 
реализацията  на така формулираните задачи, в един кратък текст, озаглавен 
„Въведение”, авторът проследява в най-едри щрихи развитието на хигиенната ситуация 
в европейските държави от Античността до Новото време. Текстът служи като база за 
сравнение между хигиенните реалности в Европа и Османската  империя, а оттам - и като 
отправна точка при оценяването на безпристрастността или обратното – на 
предубедеността на европейския поглед към османската хигиена. Предвид спецификата 
на дисертационната  тема, необходимостта от подобен текст е неоспорима, и аз бих 
препоръчала на автора за в бъдеще да го разшири и обогати с повече  подробности, 
особено що се  отнася до хигиената в европейските страни през разглеждания в 
дисертацията период.

Същинското изложение се състои от четири глави, като първите три от тях са 
посветени съответно на личната хигиена, обществената хигиена и хигиенните 
съоръжения в османското балканско пространство – така, както те са отразени в 
пътеписите. Разбира се, в определени свои сегменти гореизброените три тематики 
неизбежно се застъпват и припокриват, но колкото и условно по презумпция да е 
прокараното в дисертацията  макро-деление, то според мен работи добре, като позволява 
обилната, и като цяло твърде  „бъбрива” пътешественическа информация да  бъде 
изложена в един възможно най-организиран вид. За по-прегледното представяне на 
фактологията спомага и нейното „разбиване” на по-дребни тематични рубрики в рамките 
на отделните глави и параграфи.  

Първата глава, която третира проблемите на личната хигиена, се занимава  в по-
голямата си част с възприятията на европейските пътешественици за хигиенните навици 
на мюсюлманите. Този „ислямски” акцент е напълно оправдан, тъй като именно 
мюсюлманите, благодарение  на своята тотална „другост” по отношение на религия, бит, 
и култура, най-силно привличат вниманието на  чужденците. Щателно групиран по  теми и 
под-теми, привлеченият тук материал пресъздава в колоритни детайли впечатленията и 
познанията  на  европейците за телесната чистота, в т.ч. и за интимната хигиена на 
мюсюлманите, за хигиената на тяхното облекло и домове, за хигиената им на хранене, 
както и за женската хигиена и хигиената на  двореца и войската. Дисертантът убедително 
показва, че макар основните теми и сюжети, които вълнуват посещаващите Османската 
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империя чужденци, да не търпят чувствителни промени във времето, налице е все пак 
известна еволюция в нагласите и интерпретациите. По-ранните съчинения, създадени 
във времената на все още успешната османска експанзия към Европа, много по-често са 
белязани от един краен негативизъм с ярка  религиозна окраска. Това важи най-вече за 
онези от тях, чиито автори произхождат от страни, пряко конфронтирани с Османската 
империя. По-късно обаче, когато международният баланс на силите  започва да се 
накланя в полза на европейските държави, понятието „нечист” постепенно губи 
идеологическата си натовареност и престава  да се афишира като неизменен атрибут на 
мюсюлманския враг, а лансираните в пътешественическата  литература представи за 
хигиената  в османските земи добиват все по-неутрален и реалистичен характер. 
Същевременно повишеното самочувствие на европейците, което се подхранва и от 
непрекъснато подобряващите се хигиенно-санитарни условия в техните собствени 
страни, застава в основата на все по-нарастващия критицизъм, който европейските 
пътешественици демонстрират спрямо османските хигиенни порядки.  

Втората  глава, чийто обект е обществената хигиена, се състои от три части, в 
които са засегнати вижданията на чужденците  за чистотата на посетените от тях градове, 
села и кервансараи на територията на османските Балкани . Макар в 
пътешественическата книжнина проблемите  за публичната хигиена, особено в селата, да 
остават на много по-заден план в сравнение с  тези на личната хигиена, г-н Радулов е 
съумял да извлече от своите източници предостатъчно данни, които му позволяват да 
констатира, че независимо от произхода им, чужденците са почти единодушни в крайно 
отрицателната си преценка за хигиенно равнище на публичната среда в османските 
владения. В особено драматични краски, както авторът показва, европейците рисуват 
хигиенната ситуация от края на ХVІІІ в., когато империята изживява  период на 
политическа нестабилност. Изводът, който се налага в последна сметка е, че публичната 
хигиена се очертава като сферата, в която най-осезателно се усеща засилващото се 
европейското чувство за превъзходство над ислямската цивилизация.    

Третата глава на дисертацията разглежда пътешественическите описания на 
османските хигиенни съоръжения – чешми, тоалетни и бани. Авторът с право отчита, че в 
областта на хигиената това е пунктът, по който европейските наблюдатели са най-щедри 
в положителните си оценки. Чешмите например, независимо дали са  селищни или 
крайпътни, публични или частни, дали са елемент от гражданското строителство или от 
джамийските комплекси, почти неизменно се радват на добро отношение от страна  на 
пътешествениците. Но най-жив интерес в пътеписната книжнина безспорно е 
засвидетелстван към баните, които, наред с по-представителните ислямски култови 
сгради, отрано се превръщат за европееца в един от най-ярките символи на Ориента. 
Дисертантът подробно проследява пътешественическите отзиви за архитектурата на 
баните, която често впечатлява  чужденците  със своята импозантност, както и за 
вътрешното устройство на къпалните, за качеството на обслужване, реда  в тях и пр. 
Изрично е  отбелязано, че европейските наблюдатели се концентрират не само върху 
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хигиенното предназначение на баните, но и върху тяхната важна социално-
комуникативна функция. Засегнат е и един твърде характерен момент, който има пряко 
отношение към темата за изграждането на образа на мюсюлманския „Друг” в 
християнска Европа. Става дума за разпространените в европейската пътеписна 
книжнина  от ХVІ-ХVІІ в. еротични сюжети, които представят хамама като средоточие на 
разврат и като място, където подтиснатата в света на исляма женска сексуалност намира 
временен отдушник. През ХVІІІ в., както проличава от изложението, заедно с 
рационализирането на европейския поглед към османската действителност, тези сюжети 
постепенно отпадат от пътеписната проза, което обаче не пречи те да  продължат да 
оказват своето силно влияние върху европейското изкуството и манталитет и през 
следващите столетия.  

За разлика от първите три глави, които се отличават с един предимно 
фактографски облик,  четвъртата и последна глава e замислена като аналитична. В нея 
се  разсъждава  върху някои аспекти на темата, които не са намерили достатъчно място в 
предходното изложение. Резюмирайки отново материала „по ресори”, сега  дисертантът 
прибавя нови нюанси в тълкуването и осмислянето му. Очертани са, да речем, някои 
нагласи и прийоми, които са повече  или по-малко типични за мнозинството автори на 
пътеписна  проза от разглеждания в дисертацията период: например неоправданата им 
склонност към генерализации въз основа  на съвсем откъслечни лични наблюдения, 
както и силната им критичност към чуждата действителност, която обаче не изхожда от 
някакви ясно дефинирани стандарти. Набелязани са, също така, и някои зараждащи се в 
пътеписната книжнина нови тенденции – например все по-чувствителният интерес, който 
европейските пътешественици от ХVІІІ в. проявяват към живота на християнските 
поданици на Османската империя. Пак в четвъртата глава дисертантът се опитва да 
осветли взаимовръзката между изследваните от него три тематични кръга - личната 
хигиена, обществената хигиена и хигиенните съоръжения, като достига до извода, че 
всички те „живеят свой собствен живот”, така че нерядко у един и същи пътешественик 
могат да се срещнат различни и дори крайно противоречиви оценки за отделните аспекти 
на хигиената  в османските земи. Няколко страници от тази последна глава са посветени и 
на въпроса за евентуалната взаимозависимост между произхода на пътеписците – от 
една страна, и лансираните в техните съчинения визии – от друга страна. Като приема, че 
професията на пътешествениците действително оказвала сериозно влияние върху 
общия дух и фокуса на техните творби, г-н Радулов обаче изказва становището, че 
същото не може да се твърди за други фактори – например за етноса и поданството на 
авторите  на пътеписи. С последния извод не бих могла да  се съглася напълно, още 
повече, че  дисертантът сам изтъква  някои, така  да  се каже „национални” особености при 
третирането на  темата за хигиената в османските владения - например по-отчетливия 
негативизъм на немско-езичните автори, преобладаващата добронамереност на 
френските, относителната неутралност на британците и т.н.
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В заключението, в което са сумирани изводите, направени в отделните глави, 
авторът набляга на факта, че  въпреки известна своя едностранчивост и консерватизъм 
при отразяването на хигиенните  порядки в османските територии, като цяло 
европейската пътешественическа  книжнина от ХVІ-ХVІІІ в. съвсем не е чак толкова 
стереотипизирана и далеч не създава чак толкова превратни представи за османската 
хигиенна действителност. Обаче, въпреки че чак до края на периода в нея съжителстват 
различни типове оценки (не само отрицателни, но и положителни и неутрални), общото й 
внушение за Ориента е като за свят неуреден и мизерен – свят,  който не само силно 
контрастира на европейския християнски свят, но и стои по-долу него.    

Като приемам основните  постановки и изводи на дисертацията, не мога да 
премълча обаче, че наред с хубавите си страни, трудът на г-н Цв. Радулов има, от моя 
гледна точка, и някои  слабости. На първо място ще отбележа немалкото повторения, 
които само обременяват текста и непременно трябва да бъдат изчистени. Смятам, също 
така, че дисертационният труд би спечелил, ако авторът се постарае внимателно да 
редактира уводната част, тъй като в сегашния си вид тя търпи сериозна критика. 
Историографският обзор е прекалено разтеглен. Изреждат се автор подир автор и 
заглавие  подир заглавие, което според мен е излишно. Цялата тази информация със 
сигурност би могла  значително да се синтезира, което би  направило текста много по-
четивен. В увода забелязвам и някои липси, които смущават. Едва  ли може да има спор 
например, че именно уводът е  онова обичайно място, където читателят очаква да намери 
ясна обосновка на териториалните  и хронологически граници на изследването. За 
съжаление в дисертацията на г-н Радулов тези очаквания не се оправдават - 
пространствените и времевите рамки на проучването са мотивирани, и то някак 
мимоходом, едва в хода на  същинското изложение. Необяснимо за мен остава и това – 
защо авторът не е избрал увода като най-подходящото място, на което да даде една най-
сбита обща характеристика  на особеностите на своите източници. Точно тук, в увода, 
според мен, е най-уместно да бъдат поставени такива принципни и многократно 
коментирани в специализираната книжнина въпроси като този за взаимодействието на 
пътеписната проза с други жанрове, за интертекстуалността и изобщо за съотношението 
между лични наблюдения и литературни заемки при пътеписите, за „плюсовете” и 
„минусите” на пътеписните съчинения като исторически извор и т.н. Всички тези 
елементи и сега присъстват в дисертацията, но разхвърляни тук-там из отделните глави, 
което разводнява изложението. 

Една от настоятелните ми препоръки към г-н Радулов е да се опита да постави 
изследването си в една по-широка рамка. Добре би било то да се проектира върху един 
много по-релефно очертан общ исторически фон, тъй като в настоящия си вид работата 
„виси” без ясни координати и ориентири във времето и пространството. За 
преодоляването на този недостатък би могъл да допринесе един, макар и съвсем кратък, 
преглед на позициите на Османската  империя в системата на международните отношения 
през ХVІ-ХVІІІ в., с нарочен акцент върху конфликтите  и контактите на османците със 
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страните, от които идват пътешествениците. Подобен преглед би предоставил 
необходимия контекст на  разискваната в дисертацията проблематика и би допринесъл за 
по-задълбочено вникване в атмосферата, в която се раждат изследваните от г-н Радулов 
пътеписи. Все с  оглед изграждането на един по-пълнокръвен контекст, в дисертацията 
бих желала да  видя маркирани и онези крупни трансформации в европейската история 
от ХVІ-ХVІІІ в., които бавно, но невъзвратимо променят интелектуалния климат на 
континента. Пътешествениците, разбира се, не живеят във вакуум - те в една или друга 
степен следват умонастроенията на своето време. В този смисъл съм убедена, че 
явления като хуманизма, Реформацията, Контрареформацията и Просвещението, които 
съставляват духовния пълнеж на епохата, заслужават много повече внимание с оглед на 
въздействието, което са оказали при формирането на светогледа на  застъпените в 
дисертацията пътеписци. Без да се смятам за познавач на тази обемиста и сложна 
материя, ще си позволя само една малка илюстрация. Тя се отнася до т.нар. криза  в 
европейското съзнание от ХVІІ в., когато, провокирани донякъде  и от религиозните войни 
в Западна Европа през предходното столетие, мнозина европейски мислители, особено в 
протестантските страни, започват сериозно да преосмислят християнските 
универсалистични претенции и да формулират една далеч по-релативистка концепция за 
света – не само по отношение на другите („не-своите”) християнски деноминации, но и по 
отношение на нехристиянските народи и цивилизации. Тъкмо тази релативизация на 
християнските ценности, която, в скоби казано, води след себе си и някои революционни 
за времето си политически идеи, много ясно прозира  в част от коментираните от г-н 
Радулов пътеписни текстове. 

Недокрай оползотворени възможности виждам и в четвъртата  глава, където 
според мен авторът би могъл да предприеме по-обстоен анализ, чрез който да 
пресъздаде един много по-разгърнат „колективен портрет” на групата на 
пътешествениците. Бих предложила на г-н Радулов да помисли върху идеята дали някои 
данни (например за етническия произход, поданството, вероизповеданието, потеклото, 
социалния статус, образованието, професията и пр. на пътеписците) не биха могли да 
бъдат обработени и съответно представени статистически. Така  определени изводи, 
които сега звучат малко голословно, ще добият по-голяма тежест.   

Накрая ми се ще да изтъкна и още нещо. Макар дисертантът изрично да се  е 
застраховал, че трудът му не  цели да обрисува действителното състояние на османската 
хигиена, а да  осветли само и единствено християнските представи за нея (стр. 297), това 
според мен не пречи в изследването все пак да бъде направено известно усилие за 
съпоставяне на външния европейски поглед с „живата” османска хигиенна реалност. 
Разбира се, такъв компаративен подход не  може да бъде приложен навсякъде, но 
възможности все пак съществуват, колкото и ограничени да са те. Би било любопитно 
например да се надникне в публикуваните османски наследствени описи, за да се види 
доколко в тях  присъства хигиенният инвентар (легени, ибрици, пешкири и пр.), а след 
това  да се сравни как тази почерпана от описите информация се  съотнася с 
констатациите на  пътешествениците относно личната хигиена на поданиците на 
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Османската империя. Друга една съпоставка с османската  документация пък би 
разкрила, че макар да са  твърде многословни в описанията си на османските бани, 
европейските пътешественици, по една или друга причина, не споменават нищо по един 
толкова съществен въпрос като стремежа на  властите да регламентират посещенията в 
обществените къпални на основата на принципа  на религиозната сегрегация между 
мюсюлмани и немюсюлмани. Надявам се, че дори само тези два примера са достатъчни, 
за да покажат, че паралелите между османската действителност и европейските й 
пътеписни отражения биха били продуктивни най-малкото с това, че могат да внесат 
някои допълнителни нюанси в разбирането ни за стойността на пътеписите като 
исторически извор.        

В заключение искам да подчертая, че независимо от някои посочени по-горе от 
мен слабости и пропуски, оценявам дисертацията на г-н Цветан Радулов като едно 
интересно, добросъвестно и сериозно проведено изследване, посветено на сложна и 
многопластова проблематика, която досега не е била  обект на системно проучване. 
Смятам, че постигнатото в тази разработка дава достатъчно основания нейният автор да 
бъде удостоен с научната и образователна степен „доктор”. 

29. 04. 2014                               
София                                                       Рецензент:
                                                                        Доц. д-р Олга Тодорова


