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Рецензираната дисертация е в обем от 210 страници текст, структуриран в 

класическите увод, изложение в пет глави, заключение, библиография на 

използваните първични и вторични текстове. Освен това, дисертацията съдържа 

и две приложения: 1) списък на действалите в Ориента френски (или със 

значително френско участие) религиозни общества, съпроводен с кратка 

информация за всяко едно от тях, и 2) превод на намиращ се в архива на 

френското външно министерство списък от 1901 на подведомствените на 

френското посолство в Цариград образователни учреждения. Намирам резултата 

от този подход за напълно приемлив – все пак, ще ми се да отбележа, че 

списъкът на религиозните общества би бил по-удобен за ползване, ако беше в 

азбучен ред.

Уводът (с. 3-17) е правилно съставен. Там най-напред се обосновава 

ограничение на темата – поради невъзможност да се използват архивите на 

всички действали в Леванта през посочения в заглавието период религиозни 

общества, Николай Иванов се ориентира към представяне делата на най-

активните от тях в изграждането и развиването на учебни заведения. Изворите, 

на които се опира, той извлича отчасти от архива на френското външно 

министерство и отчасти от достъпните в България архиви и публикации. След 

това авторът прави историографски преглед на публикациите по темата и си 

поставя задачата: с помощта на хронологично-проблемния подход да се 

проследят „основните насоки в процесите на изграждане и разпространение на 

френските католически учебни институции в рамките на султанска Турция от 

средата на 30-те години на 19 век до началото на Първата световна война и да 
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се очертае ролята им за  утвърждаване на културните интереси на Франция в 

Източното Средиземноморие, както и значението им за формиране на 

високообразована прослойка в модернизиращата се многонационална империя”. 

(с. 7-8) Смятам, че тази цел е напълно постижима в рамките на достойна за 

защита докторска дисертация. В края на увода авторът се спира накратко на 

отношението на Франция към османците от началото на 16 век насетне, 

правилно изтъквайки, че главното й оръжие е религиозният протекторат над 

католиците в Леванта и културното излъчване, упражнявани чрез дипломати и 

мисионери.

Първа глава носи заглавието „Франция и католическото образование в 

Османската империя (1835-1923)”. (с. 18-62) Тук авторът представя основната 

организация, чрез която Франция ръководи католическите си  мисии по света – 

това е Центърът за разпространение на вярата (L’oeuvre de la propagation de la 

foi). За прокарване на културните си интереси в Ориента към него Франция 

създава и Фондация на източните училища (L’oeuvre des écoles d’Orient). Други 

важни организации са Алианс франсез и Комитетът за защита на френските 

интереси в Ориента.

Изложението продължава с представяне на основните религиозни 

общества, работещи в полза на Франция в Ориента. На първо място са 

Лазаристите. Значително внимание е отделено и на Асомпсионистите, които 

също като Лазаристите, посвещават много внимание на българските земи.

Глава втора („Френските католически училища в Истанбул”, с. 63-80) 

ни запознава с френските образователни учреждения в османската столица. 

Градът на Босфора е желано място за културна пропаганда, френско образование 

в него получават десетки хиляди младежи, а в 1884 местното френско посолство 

поддържа и нарочна комисия, пред която се явяват зрелостници за получаване на 

валидни в Европа дипломи. Тук Николай Иванов отново ни среща с делата на 

Лазаристи и Асомпсионисти. Първите се установяват в манастира „Сен Бьоноа” 

в Галата и там създават знаменит в Ориента френски колеж. Вторите изграждат 

няколко семинарии. Тук са представени и делата на други религиозни общества, 

няколко от които са женски – те дават френско образование на момичета.
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Със следващата, трета поред глава („Училищата на Лазаристи, 

Успенци, Възкресенци и на Сестрите Йосефинки в Тракия и Македония”, с. 

81-103), Николай Иванов съсредоточава вниманието си върху българските земи 

след Кримската война. Той подробно проследява цялостната дейност на 

Лазаристите в югозападната българска земя, особено историята на отворената в 

местността Зейтинлик край Солун Българска католическа семинария. Тя 

съществува от 1885 до 1914  и е най-значимото учебно заведение на тази 

конгрегация в европейската част на Османската империя. Специални страници 

Николай Иванов отделя и на друга лазаристка просветна институция в 

Македония – „Българското педагогическо училище в Битоля”, където има и 

класове за момичета. Добре в дисертацията са представени и големите успехи  на 

Асомпсионистите, които избират Пловдив за начало на своята просветна дейност 

сред българите. Тук през 1884 от двата френски класа на училището 

„Св.Андрей” се ражда реномираният по-късно колеж 

„Св.Августин” (1884-1947). След Първата световна война той ще се превърне в 

най-добрият френски колеж на Балканите, достоен наследник на издвестния 

Галатасарайски лицей. Конкуриращи се с Асомпсионистите, в Тракия 
работят и полските Възкресенци. Настанили се в Одрин, те също 
създават важно училище за българите – това е прочутия някога, но 
днес като че ли позабравен „Collegium Bulgaricum”. Той ще съществува 
повече от 50 години, просвещавайки много младежи – и така ще помогне 
на българите да напуснат небитието на робството и да се доближат до 
европейската цивилизация. Изводът на автора звучи съвсем обосновано – 
макар в преподаването религиозните знания да са водещи, мисионерските  

учебни заведения са носители на съвременната западна култура. Те са важен 

фактор в модернизирането на региона и интегрирането му в един състоящ се от 

все по-взаимозависими части, но все пак главно европоподобен, свят.

 Глава четвърта („Френските католически училища в Мала Азия”, с. 

104-129) ни пренася в азиатските владения на турския султан. Авторът 

проследява живота на редица просветни учреждения на католически общества в 

по-големите административни центрове (Измир, Бурса, Анкара, Измит, 

Ескишехир, Коня, Султан Чаир, Йенишехир, Трабзон и пр.) на Анадола. И тук се 
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срещаме с Лазаристи, Братя на християнските училища, Асомпсионисти, 

Йезуити, Йосефинки, Капуцини, които отварят училища с разнообразен профил, 

организират благотворителна дейност, разпространяват френския език и 

френската култура. И тук мисионерите са ревностно защитавани от френските 

консули, които работят съвместно и влагат много усилия за разпространение и 

утвърждаване на френското влияние сред местните католически общности на 

арменци и гърци. Образование в тези просветни заведения получават и деца на 

чужденци-дипломати и служители в търговски дружества от Европа. 

Финансиране идва от различни източници, включително от френската държава, 

която не само всячески подкрепя мисионерите, но и старателно ги контролира. 

Например, през май 1892 френското генерално консулство в Измир изпраща свой 

служител на инспекция в колежа на Лазаристите. Той изготвя подробен доклад  и 

препоръчва олекотяване на учебните програми откъм класически дисциплини и 

акцент върху знания с по-практическа насоченост по икономика и право. 

Старанието на мисионерите и контролът на дипломатите обясняват високото 

ниво на Измирския колеж на Лазаристите, който заслужено се ползва със славата 

на едно от водещите просветни огнища в Османската империя. Разбира се, това 

не пречи на турците по време на Първата световна война да затворят и тази 

просветна институция и да експулсират Лазаристите от държавата си.

Глава пета („Френските католически училища в Сирия, Палестина, 

Ливан и Месопотамия”, с. 130-169) ни отвежда в земите на Леванта и 

Междуречието, където просветна дейност развиват повече от 20 католически 

общества. В този район, въпреки острата конкуренция между Великите сили, 

традиционно силни интереси има Франция, която въпреки отдавнашното си 

приятелство с турския султан никак не се колебае със сила да отстоява позициите 

си – от Египетският поход на Наполеон, през Кримската война (1853-1856), 

ливанската експедиция на френската армия в защита на подлаганите на кървави 

гонения от мюсюлманите-друзи маронити-християни (1860) и Първата световна 

война, която става повод за съвместна англо-френска дезинтеграция на 

Османската империя. И по тези места най-активни са Лазаристите, които през 

втората половина на 18 век започват да се настаняват в Сирия. В Дамаск те 

откриват учебно заведение, което също ще се прочуе – това е колежът „Сен 
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Венсан”, и се налагат като фактор за разпространение на католицизма, на 

френската култура и език, на френските интереси. Значителни успехи в Близкия 

изток и Месопотамия ще отбележат и Йезуитите. Панорама на тяхната дейност е 

представена чрез доклада на сирийския им супериор до Източните училища. По 

това време Дружината на Христа е начело на намиращи се из източните 

провинции на Турция 104 начални училища, в които 181 преподаватели дават 

образование на 7 824 деца. Най-значимото учебно заведение на Йезуитите е 

университетът им „Св. Йосиф” (Бейрут), който се радва на изключителното 

внимание и покровителство на френската държава. В него влизат повечето от 

половината средства, предназначени за учебните заведения в източните 

провинции на Османската империя.

В Заключение-то (с. 170-175) на своята работа Николай Иванов сумира 

направените в хода на изложението изводи. Той вярно изтъква, че един от 

главните лостове, с които в своята активна източна политика си служи Франция, 

е разпространението на културно влияние, преди всичко на френски език и 

европейска образованост, в Османската империя посредством многобройни 

религиозни общества. Мисионерските училища се оказват изключително 

ефективни – извод, който дисертантът подкрепя с доклад от 1906 на Марсел 

Шарло, пратеник на френското външно министерство за инспекция на френските 

образователни институции в Леванта. От своя страна, Третата република, 

независимо от силните си лаицистични тенденции, твърдо оказва всяческа 

помощ на католическите общества. В резултат, през 1912 в Турската империя 

има близо 90 х. ученици във френски училища, а през 1888 султанът издава 

ферман, с който изучаването на френски, който от 1854 до 1910 е работният език 

в Харджие-то (турското външно министерство), става задължително във всички 

османски учебни заведения. Френските училища са от всякакъв ранг; 

обикновено началните са и безплатни – и това позволява на много деца от бедни 

семейства да получат добро образование; елитните средни училища са платени – 

техните възпитаници получават отлична подготовка и сетне съставляват 

съществена част от висшето общество в Турция и съседните й страни; 

единственото висше учебно заведение, създадено и управлявано от мисионерите, 

е университетът „Св. Йосиф” в Бейрут, който заедно с педагогическите училища 
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и семинариите допринасят съществено за формирането на предано на Франция 

духовенство и учителство.

Двете приложения – едно със справочен, другото с документален характер - 

са полезно допълнение към чисто изследователската част на работата.

Авторефератът на дисертацията е правилно съставен, изтъкнатите в него 

приноси вярно отразяват постиженията на докторанта, който има и необходимия 

брой публикации по темата.

В заключение: намирам, че дисертацията представлява сериозен научен 

труд по важен въпрос от значение както за българската, така и за европейската, а 

и за световната историография. Демонстрираната в работата всеобхватност като 

стремеж към цялостност сама по себе си е значимо достойнство в едно все по-

глобализиращо се отношение към миналото на фона на родната предимно 

българо- и балканооцентричната и нерядко доминирана от тенденции към 

фрагментация на историческото познание историография. Николай Иванов е 

смогнал да овладее и обогати фактологията, да я структурира по правилен начин 

и да я предаде в четивен текст, който отчита основните постижения  в 

досегашните исторически дирения по темата. Смятам, че резултатът притежава 

достатъчна степен на завършеност, като в същото време той е отворен и за 

надграждане. По този начин докторската дисертация на Николай Иванов 

успешно се вписва в неспирното работа на човешкия ум по проверка на 

съществуващото знание за миналото и по неговото органично и релевантно на 

историографския момент надграждане и разпространяване.

Могат, разбира се, както във всички човешки дела, и тук да се намерят 

несъвършенства. Така че имам и някои бележки и препоръки. В дисертацията се 

наблюдава прекаляване с изброяване на имена, някои от които са предадени 

неточно – например, името на френския дипломат и археолог маркиз Charles-Jean 

Melchior de Vogüé е дадено на български като „Мелхиор дьо Вог” – докато 

коректното френското произношение е „Мелкиор дьо Вогюе”, разбира се, 

доколкото нашата азбука е в състояние правилно да предаде френските 

фонетични особености. Навсякъде първото име на основателя на Лазаристите, 

Saint Vincent de Paul, на български е дадено като „Сен Венсен”; всъщност, 

точната кирилска транслитерация е „Сен Венсан”; за по-добра ориентация на 
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читателя редно е да се даде и другата българска форма на името на този 

католически светец – „Свети Винкентий от Паола”. Бих препоръчал в по-

нататъшната си работа докторантът да даде само най-важните имена, при това 

задължително с френския им правопис. Не е добър преводът и на думата 

„oeuvre” в названията на двете организации „Oeuvre de la propagation de la foi” и 

„Oeuvre des écoles d’Orient”  – веднъж като „център”, втори пък като 

„фондация”. Съществуващите из българските текстове названия на тези две 

организации използват буквален превод на „œuvre”: „(Дело за) Разпространение 

на вярата”, „(Дело на) Източните училища”. Струва ми се, че тъкмо тези 

названия трябва да се използват – те са достатъчно сполучливи, а и гарантират 

приемственост и съвместимост между съществуващите и новите текстове по 

съответната тема. Друга насока за по-нататъшна работа по темата е разширяване 

на изворовата и историографската база, тъй като дисертацията е изградена 

изключително върху френско- и българско-езични текстове. 

Могат да се изброят и други дребни недостатъци, но аз съм категоричен, че 

те по никакъв начин не накърняват големите и безспорни достойнства на 

научния труд на Николай Иванов.

Прочее, смятам, че рецензираната дисертация е успех, който безспорно 

заслужава да бъде възнаграден с присъждане на образователната и научна степен 

„доктор по история”. Именно такава е и моята препоръка към почитаемото 

научно жури.

 15 декември 2014, София


