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          Интересът към османските наративи е окончателно затвърден сред 

европейските интелектуални кръгове през XVII в. Това е времето, в което 

европейските посетители на османската столица се запознават и сприятеляват с 

представители на османската улема и управляващ елит. Политическите контакти, 

стопанският обмен, желанието да опознаеш „другия“, формирането на 

ориенталистиката провокират пренасянето на османски наративи в различни 

европейски държави, както превеждането и подготвянето на печатни издания на 

определени творби – образци на османската книжовност. Макар и пречупен през 

погледа на определени религиозни и политически стереотипи се заражда и 

интересът на османски интелектуалци към определени страни на културата и 

науката в Европа. В резултат на този културен обмен османските произведения 

днес са в ценните сбирки не само на турските архивохранилища и библиотеки, но и 

на най-големите архивни и библиотечни институции в европейските столици. 

Специално историческите съчинения се превръщат в основно градиво на 

зараждащата се модерна османистична школа в европейската историография. 

Османската историческа книжнина унаследява литературните традиции на 

по-старите мюсюлмански предшественици арабската и персийската. Тя напълно 

абсорбира моделите, структурните елементи и най-важното – ислямската 

концепция за писане на съчинения за миналото. Усвоявайки достиженията на 

високите мюсюлмански литературни традиции, османските улеми създават през 

ранните векове от историята на османската държава множество различни 

произведения във всички възможни жанрови форми. Османската историопис със 

своя обем и разнообразни школи се утвърждава като водещо направление на 

книжовността на османотурски език. Наративната традиция от втората половина на 

XVII и началото на XVIII в. представлява богато културно наследство, което 

поставя по-широк кръг от проблеми от развитието на империята. 

През втората половина на XVII в., в епохата на Мехмед IV, се заражда 

направлението на дворцовите историци, регистратори на събития - vaka-yi nüvis. То 

има за основна цел да отразява значими събития от близкото минало и съвремието 

на авторите. В центъра на техните изложения са владетелите, управляващите 

кръгове, случващото се в столицата и събитията на фронта в зависимост от това, 
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къде воюват султаните в съответните описвани моменти. Събитията и явленията от 

живота на провинцията трудно попадат в полезрението на тази своеобразна 

дворцова хронография и то главно като фон на изявата на владетеля и неговата 

армия. Именно в темата за войната се появява и проблемът за политическата 

обстановка в българските земи в определени отрязъци от време през втората 

половина на XVII в. Поради това е важно да се проследи доколко и как навлиза 

тази проблематика в османските исторически съчинения и по какъв начин авторите 

от направлението vaka-yi nüvis описват и възприемат случващото се в провинцията, 

когато тя се превръща във фронтова линия. 

С проучването на политическото минало на българите през втората 

половина на XVII в. се занимават поколения български историци в опитите си да 

обяснят определени събития от историята ни в условията на османска власт. За 

неговото осветляване в науката са използвани извори от различен произход, 

разкриващи този сложен за осмисляне период от българското минало. Сред тези 

корпуси извори частично навлиза и османската историопис. Така отделни разкази 

от османските хроники са представени в общия разказ на българската история.  

До този момент обаче в българската наука тя не е достатъчно добре 

представена, разгледана и осмислена в контекста на нейните специфики и 

историографски характеристики. Това важи специално за времето на 

катастрофалното за Балканите събитие от втората половина на XVII в. – войната на 

Османската империя срещу християнската коалиция, наричана също Свещената 

лига. В изследването на османските наративи от и за разглеждания отрязък от 

време се появяват многоаспектни връзки, които рефлектират върху поставянето и 

аргументирането на темата за политическата ситуация в българските земи. Именно 

поради тази многоаспектност историографският обзор се ограничава до 

представянето на зараждането на ранните научни интереси към османската 

литературна история, а в хода на изложението и в контекста на осмислянето на 

определени проблеми, се разглеждат и отделни групи изследвания, свързани с 

темата. Именно на базата на научната литература за развитието на османската 

историопис тук ще бъдат представени основните форми на историческо писане, 

възприети от по-старите ислямски култури. Този преглед ще ни насочи към 
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спецификите на зародилото се историографско направление в епохата на Мехмед 

IV vaka-yi nüvis, към което се отнасят и съчиненията на Силяхдар Мехмед ага 

(1658-1723) и Дефтердар Саръ Мехмед паша (?-1717). Историографският обзор по 

въпросите от  събитийната история на войната срещу Свещената лига и ситуацията 

в българските земи е вплетен в хода на представянето на определени проблеми от 

произведенията на двамата автори. Изборът да бъдат разгледани конкретно 

съчиненията на тези двамата историци – Силяхдар и Дефтердар – е повлиян от 

възможността да ползвам ръкописните преписи на техните творби от Австрийската 

национална библиотека. 

Хронологичният обхват на темата – втората половина на XVII в. – е 

подчертано обвързан не само с възникването и оформянето на новото 

историографско направление по времето на управлението на Мехмед IV, но и с 

конкретни ключови моменти от “събитийната история“ в българските земи. Затова 

в текста са маркирани както спецификите на направлението vaka-yi nüvis, така и 

някои важни теми от българската история през 80-те години на века, разгледани в 

двете османски исторически съчинения през светогледа на авторите от епохата. 

За обозначаване на териториалния обхват на темата е използвана 

утвърдената в българската историография конструкция „български земи“, а не 

османското название Румелия, тъй като с него се означават всички балкански 

територии. Самото понятие Румелия претърпява развитие в хода на 

административно-териториалните промени в империята. Поради това настоящото 

изследване се ограничава в рамките на българското пространство, очертано от Цв. 

Георгиева като „система от гранични зони, концентрично вписани една в друга, 

които имат различен географски обхват и различна етническа характеристика на 

населението, което ги обитава.“ Освен това османските автори Силяхдар и 

Дефтердар поставят собствени пространствени граници, тъй като техните текстове 

се разполагат във времето в хода на войната на османците със Свещената лига и в 

превръщането на българските земи в османски тил или фронт. От наратива на 

двамата автори и представените моменти от войната, които засягат „българската 

проблематика“ в техните творби, могат да бъдат обособени следните териториални 

рамки – части от Видински, Софийски, Кюстендилски и Скопски санджаци. Това 
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са пространствените зони, в които се открива темата за политическата ситуация в 

българските земи, поради нахлуването на хабсбургските армии във вътрешността 

на полуострова. 

 

Изворите: 

 

Основните извори в дисертацията са османските исторически творби на 

Силяхдар и Дефтердар. Тези историографски паметници са продукти на османската 

интелектуална мисъл, оформила направлението vaka-yi nüvis Съчиненията 

представляват исторически хроники, отразяващи в хронологичен ред основните 

събития от близкото минало или съвремието на авторите. За разработването на 

настоящата тема са използвани както печатните издания, така и ръкописи на 

съчиненията на двамата автори, съхранени в Ръкописния отдел на Австрийската 

национална библиотека. 

В изследването са използвани и други преведени османски съчинения на 

съвременни езици. Някои от тях са прегледани с оглед изясняването на жанровите 

форми и видовете съчинения в османската книжнина, други са свързани с 

представянето на двамата автори и техните съчинения. 

Осмислянето и представянето на разказите на двамата автори, както и 

определянето на похватите, чрез които хронистите представят 

военнополитическата ситуация в българските земи, е възможно посредсвом 

съпоставката с други видове извори от епохата. Това са пътеписната литература, 

приписките, фолклора, хрониките и кореспонденцията на българите католици. От 

голямо значение са и документите на централната османска власт и на 

провинциалните институции в империята, както и документите от австрийските 

архиви, представящи донесенията на хабсбургските главнокомандващи по време на 

войната. Това са корпуси от документални свидетелства от различен произход и 

написани на различни езици, без които разгадаването на текстовете на османските 

хронисти е изключително сложно, колкото е и техният превод. 

Изворовата база до голяма степен предопределя и методологията, 

приложена за тяхното изследване в дисертацията. „Сравнителният“ метод е 
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използван, за да се уточнят характеристиките и моделите на писане на история в 

двете исторически съчинения. В съпоставителен план са поставени и изведени в 

съвременната наука белезите на османските историографски източници. Същият 

метод се използва за устанавяването на достоверността на определени сведения от 

двата проучвани паметника за политическата обстановка в българските земи през 

80-те години на XVII в., за установяване на кодовете на изразяване на хронистите и 

за осмислянето на художествените приоми, с които историците често си служат. 

 

Цели и задачи на изследването: 

 

Целта на изследването е да представи политическата обстановка в 

българските земи през втората половина на XVII в. през призмата на османската 

историопис. 

За целта се формулират следните задачи: 

1. Да  представи възникването и развитието на мюсюлманската 

историческа мисъл от ранните векове на исляма; типовете съчинения и 

жанровите специфики в османската историопис; появата, същността и 

тенденциите в развитието на направлението vaka-yi nüvis; първите 

представители на течението и двамата автори Силяхдар и Дефтердар – 

техните биографии, съчинения и известните в науката ръкописи на 

творбите им; да се изведат методологическите характеристики на 

проучваните творби, което ще предопредели качеството на анализа им. 

2. Да представи политическата обстановка в българските земи на базата на 

изложенията на двамата автори и да се анализират техните текстове в 

съпоставителен план с други източници; да предложи основни изводи за 

военнополитическата ситуация и да уточни хронологията на важни 

събития от темата; позицията на немюсюлманското население по време 

на войната;  да изгради нова хипотеза за  случилото се в Чипровско през 

военните години; да разгледа сведенията за Йеген Осман паша и Имре 

Тьокьоли. 
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Предложените проблемни кръгове посочват множество възможности за 

интерпретация и осмисляне на османската историческа мисъл, както и за насоките, 

към които трябва да се стремят историографските опити за установяването на 

реални маркери за описването на политическата ситуация в българските земи. 

Затова в настоящата дисертация вниманието е насочено само към конкретни 

проблеми от военния конфликт между османците и европейците, които засягат 

политическата обстановка в българските земи през втората половина на XVII в. 

Структурното изложение на изследването следва проблемните кръгове, 

посочени в задачите, които си поставя работата. Поради това то е разделено на две 

части. Първата глава обхваща възникването и развитието на османската 

историография и появата на новото направление в историческата книжнина през 

втората полонина на XVII в., отразяващо близкото минало и своето съвремие и 

различаващо се като замисъл, въпреки структурните прилики, от по-ранните 

исторически произведения. Втората глава разглежда военнополитическата история 

на империята в резултат, на която се появява и „българската тема“ в османската 

историопис. Двете части са интересни, както за разкриването на спецификите на 

османската историография, така и за представянето на важни събития от 

българската история. 

В първата глава от изследването се представят основните етапи в развитието 

на османската историческа книжнина от нейния ранен етап  до началото на ХVІІІ в. 

и се прави опит да се осмисли историографската стойност на тази литература с 

оглед на значимостта ѝ при представянето на провинцията, в конкретния случай на 

„българските земи“ в Османската империя. Това е необходимо поради слабото 

познаване в българската историческа наука на османската книжовна мисъл, но 

също така и за да се проследи как и доколко „българската тема“ се разглежда в 

османските исторически творби и кога става значима за османските автори. Затова 

в тази част се представят началните стъпки в изследванията по мюсюлманска и 

османска историопис в науката, разглеждат се първите форми на историопис в 

ранните ислямски общества и се представят основните жанрове в османската 

наративна книжнина от нейния начален етап до началото на ХVІІІ в., когато се 

развива направлението на дворцовите историци – регистратори на събития – vaka-
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yi nüvis. Всичко това е важно с оглед на представянето на темата за политическата 

ситуация в българските земи и акцентите, върху които се спират османските 

историци Силяхдар и Дефтердар, пишещи за военнополитическата история на 

своето съвремие. 

Представянето на основните научни постановки, отразяващи възникването, 

развитието и мотивите за оформянето на ислямската историография е важна стъпка 

при проследяването на историята на османотурската историография. Изследването 

на писането на история за даден период цели да се покаже развитието, което 

концепцията за история преживява в мисленето и научните подходи на историците 

и изобщо на широк кръг учени и специалисти, изследващи дадена проблематика, и 

да отрази различните форми на изразяване, при които са били използвани 

разнообразни исторически материали. 

В началния параграф на тази глава е направен кратък обзор на състоянието 

на научната литература, представяща основните моменти  в развитието на 

ислямската историческа мисъл. Изложението е ограничено в конкретна селективна 

библиография, тъй като изследванията по темата са многобройни, а и са 

труднодостъпни за българските изследователи. Тук е взет предвид един от 

последните описи, отразяващ разработките за историческото мислене в ислямския 

свят, изготвен от Л. Амман, а също и по-ранните обзори на Б. Флеминг и А. Титце. 

В следващия параграф от изследването е направен опит да се покаже 

развитието, което идеята за историята претърпява в мисленето и подходите на 

историците от най-ранния период на исляма и формите на историческо писане, 

които се развиват в мюсюлманската историография. Това е необходимо, за да се 

проследи връзката на тези ранни исторически творби в исляма с османската 

историопис и тяхното въздействие върху нейното формиране. Представянето на 

произхода, развитието и упадъка на формите на литературно и научно изразяване, 

използвани за представянето на историческия материал от ислямските автори, се 

базира на представителното съчинение на Ф. Розентал за историята на 

мюсюлманската историография. 

Важно е да бъдат описани и изведени основните видове съчинения и 

принципи на писане на история, характерни за писанията на  мюсюлманските и 
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османските автори, за да бъде разбрана тази историопис в нейното самостоятелно 

интелектуално развитие. Историографията на всяко направление, която не формира 

част от модерната цивилизация, е предмет на отделни заобикалящи я фактори и е 

определяна от различни измерения на интелектуални ценности. 

Трите основни типа мюсюлманска историография, които се развиват най-

рано и не претърпяват никаква промяна, са династическата историография, 

делението табакат и генеалогическото изложение. Развитието, което 

историописта претърпява се състои в смесването на различни форми и включва 

дисциплини, които не са строго исторически в рамките на историографията. По 

този начин започват да се съставят по-обемни съчинения, включващи разнообразна 

информация. В тях се променя ударението, което се поставя върху различните 

аспекти на човешките интелектуални усилия, смятани за достойни да бъдат 

запазени за поколенията и са основната причина за вариациите в историческото 

писане в исляма. Всяка от тези науки се доближава до историографията в 

различните и проявления. Това са генеалогията, биографията, географията, 

космографията, астрологията, философията, политическите и социалните науки. Те 

фигурират в смесените форми на историческото писане. В резултат на това 

взаимодействие трите големи групи истории, които мюсюлманите започват да 

пишат са световните истории, местните истории и съвременните истории.  

Тези общи модели в развитието на концепцията на мюсюлманската 

историография са важни за изясняването и представянето на османската 

историография. Доколко и по какъв начин османците взаимстват от другите 

ислямски традиции и кои елементи запазват и доразвиват е представено в 

параграфите за видовете съчинения и техните жанрови особености. 

Наративната традиция съпътства османската държава още от нейните най-

ранни етапи на развитие. В нея се създават основните типове съчинения на 

историческо изразяване, оформени в историографската традиция на другите две 

важни ислямски култури, от които взаимстват османците – арабската и 

персийската. Представянето на видовете съчинения и техните специфики е 

необходимо, за да се проследи възникването, динамиката на развитие, промените и 

константите в еволюцията на историографията като владетелска наука, но и с оглед 
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темата за провинцията и нейната поява и присъствие в историческите съчинения на 

високообразованите османци. То е изведено на базата на изследванията, посветени 

в съвременната наука на османската историопис.  

Жанровете са основен проблем в типологизирането на отделните 

литератури и са категория, засягаща, както формите, така и съдържанието на 

различните текстове. Главна тема в тяхното изследване е проследяването на 

религиозните и философските идеи, на създаването на образи, характерни за 

определена среда и култура и творческите интерпретации на авторите. Всичко това 

се отнася изцяло и за интереса към  развитието на османската историческа 

литература. 

В науката няма единна система за определянето на един или друг 

исторически жанр, характеризиращ книжнината, създадена в отминалите епохи. 

Много често отделни жанрове се смесват или се типологизират в няколко варианта. 

Поради това тук ще бъдат изведени няколко примера за историческо изразяване, 

които ни дават възможност да открием спецификите на историческите съчинения 

на османците и да се откроят основните линии на писанията поне в две посоки, а 

именно, сюжети, подчинени на утвърждаването на Османската династия и 

ислямската концепция за Свещена война – постоянен елемент в писането на 

история. Направен е опит да се проследи доколко историографията засяга войната, 

а оттам и провинцията, и доколко това се превръща в ключов момент в 

историческата книжнина от нейния начален етап до началото на ХVІІІ в.  

Литературата, която най-общо се нарича староосманска е всъщност 

литературата на огузите, които населяват Мала Азия от времето на Селджуките 

(1047-1307) и впоследствие участват в създаването на османската държава. Тя е 

изразена основно в религиозно-епичните разкази, чиито произход е свързан с 

тюркската епика и ислямската традиция. 

Първите форми на османски анали са владетелските календари – takvim, в 

които се отбелязват военните кампании и завоеванията, събитията, свързани с 

владетеля и неговите приближени, природните бедствия и др. Те са съставяни от 

дворцовите астролози, които в края на всяка година преписват стария календар и 

добавят новите събития.  
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Друга характерна форма на историческо изразяване от ранния период са 

анонимните хроники. В анонимните хроники фигурират легендарни епизоди за 

свети мъже, дервиши и е интересно това, че са вплетени в ранната история на 

Османската династия, като султаните изпълняват ролята на епични герои. Тези 

съчинения приемат и обработват мотиви и сюжети от устната традиция и по този 

начин отразяват спомените и интересите на поданиците на първите султани.  

Подобни на анонимните хроники са съчиненията от жанра газаватнаме. 

Този тип летописи са посвещавани обикновено на едно или няколко 

последователни събития, прославящи военните действия на султаните. 

Първите съчинения, които се опитват да аргументират позициите на 

османската държава като издигаща се политическа сила в ислямския свят, са 

световните хроники – универсалните истории, които присъстват в 

историографската концепция от ранните години на исляма. В края на ХІV и 

началото на ХV в. мюсюлманската книжнина се обогатява и с османската 

представа за световната история, която включва традицията, наследена от старите 

ислямски култури. Османската историопис вписва в историческия разказ и своите 

значими събития, служейки на оформящата се държавна идеология на Османската 

династия.  

След като вплитат историята на Османската династия в световния ход 

на миналото, историците създават и съчинения, които засягат само историята на 

османците. През ХVI в. под въздействието на писанията за династията се появяват 

т. нар. шахнаме  – книга за владетелите. 

Все повече авторовото съвремие и проблемите в държавата предизвикват 

промени в османската политическа мисъл и също така оформят факторите, които 

повлияват на историографията. Важен е въпросът как османският интелектуален и 

политически елит отговаря на тези предизвикателства и промени и какви позиции 

заемат тези въпроси в писането на история и в изразяването на чисто съвременни 

проблеми. 

Концепцията на османските мислители за управлението на империята най-

добре може да се проследи от жанра risale или nasihatname – книга за съвети, 

съветническа литература, предложения за реформи и политически трактати. 
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Специалистите избират термин от европейски произход за означаването на тази 

литература, наричайки я “Fürstenspiegelliteratur” –“Огледала на принцовете”. Смята 

се, че това название осигурява повече следи към връзката на жанра с 

близкоизточните “огледала на принцове”, които са с дълга и богата традиция. 

Казано накратко, рисалетата и насихатнаметата представляват съвети върху 

управлението на страната, предаване на опита на държавни мъже, които са 

високообразовани и аргументират своите писания както с примери от миналото, 

така и със сведения от съвремието.  

Съветническата литература разкрива темите, от които се интересуват 

представителите на османския интелектуален елит в тяхното съвремие, но тяхното 

личностно развитие, с което достигат до тази възвишена литература, е отразено в 

друг тип творби. Това е жанрът, който съвсем целенасочено ни представя живота 

на османската улема - биографичните съчинения. В тях се разкрива, отново чрез 

специфичните възгледи за ислямската религия, пътят, който трябва да извървят 

османските учени и държавници в своето развитие. Освен това, извън 

методологическите особености на писане на история, биографичната литература 

въвежда информация за живота на улемата и управляващите кръгове, част от които 

са османските автори и в този смисъл е полезна в осмислянето на образа на 

османските историци и представянето на тяхното време. Османските биографични 

съчинения са замисляни за определени групи и също имат за задача да представят 

разделеното османско общество на гилдии и прослойки, които имат обаче важна 

позиция в обществото. 

Други литературни паметници, изграждащи облика на османската наука и 

разкриващи интересите към историята на високообразованите мюсюлмани са 

географските съчинения и пътеписите. Те показват интересите на османците 

към една наука, която наследяват отново от по-старите книжовни традиции в 

ислямския свят и дават информация за развитието на познанието в империята и за 

това как географията се вплита в писането на история. 

Творбите, които до известна степен взаимстват елементите на географските 

съчинения и пътеписите, са посланическите дневници – сефаретнаметата. В 

посланическите дневници обаче освен впечатленията и възприятията на авторите 
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от конкретно пътешествие, се обръща внимание и на това как османците 

възприемат другите и техния свят и конкретни сведения от дипломатическите 

посещения. 

Епистоларният жанр също е популярен в османската книжнина и е наричан 

инша. Тази литературна форма е широкоразпространена в ислямските култури – 

арабската, персийската и османската. Специалистите я характеризират като 

наподобяваща европейските ръководства за съставяне на писма. Жанрът инша 

предлага важен материал не само за епистолографията и  палеографията, но и за 

литературната история на ислямския свят, защото той често включва модели, 

излезли изпод перото на видни писатели, учени и държавници. Тази литература 

съдържа предписания за съставяне на писма и документи, което означава, че е 

предназначена за държавни писари. 

Писането на история има множество проявления и разновидности и 

представлява огромен склад от книжнина, изразяваща историческото мислене на 

мюсюлманите от най-ранните времена на исляма. Целта на  прегледа на видовете 

съчинения в първата глава от дисертацията е да очертае основните линии в 

развитието на османската историопис. Затова се проследят най-важните моменти 

от възникването на религиозно-епическите произведения на основоположниците на 

историографската традиция докъм началото на ХVІІІ в. Това действително е доста 

дълъг период и в изследването са отбелязани само специфичните моменти и етапи 

от историята на историческото мислене на османците на базата на представителни 

изследвания по проблемите на османотурската историография. Това е необходимо 

за да се отрази в следващите параграфи на изследването връзката с политическите 

и идеологическите акценти в историографското направление на дворцовите 

историции от втората половина на XVII и началото на XVIII в. и обособяването на 

централната тема в историята на османската историография от този по-късен етап - 

съвремието на османската държава и войната срещу Свещената лига. Това се 

налага и поради факта, че в съвременната наука се търси отговор на степента на 

достоверност в историческите съчинения на османците, предвид спецификите на 

наративните текстове. От една страна, учените се опитват да установят степента на 

достоверност на османските исторически текстове за реконструкция на събития 
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или за установяването на историографските умения на дадено поколение историци, 

а от друга, пред специалистите се явява проблемът, свързан с превръщането на 

изследванията по османска историография в “легитимна” историографска тема. 

Осмисляйки миналото си, османските автори обличат в идеологията и 

философията на исляма своите произведения в стремежа си да представят 

османската държава като водещ фактор в ислямския свят. Това дава тласък и на 

друга основна тема в творчеството на историците – историята на войните, които 

водят султаните. Така османските хронисти, вплитайки ислямската идейна 

концепция в своите съчинения, намират начин да въведат мюсюлманската 

доктрина за джихада в контекста на времето, в което живеят. 

Основната идейна линия, която характеризира историческите творби на 

османците, е свързана с историята на Османската династия и нейната 

идеологическа коцепция, базираща се на ислямската религия. Ислямът и неговите 

основни постулати са механизмът, по който се изгражда и развива османската 

страна във всички елементи на държавното устройство. Владетелите, за които се 

създава историческа книжнина, са „сенки на Аллах на земята“. Подобно на 

християнските владетели на империи през Средновековието, султанът се смята за 

наместник на Бога. Тази своя позиция, като наместници на Бога, османските 

султани изразяват в усилието, насочено към постигане на морално и религиозно 

съвършенство. 

Османските владетели изграждат своята династия и държава на базата на 

ислямската идеология, съществена част от която е именно ислямската доктрина за 

джихада. Идейната платформа навлиза в историографската традиция на османците 

с техните първи исторически творби и подсказва религиозните мисии и внушения, 

които са необходими за изграждането на голямата империя. Тази идеология 

съпътства изцяло османските исторически творби, написани от представителите на 

направлението vaka-yi nüvis. Те са съвременници на събитията, които разказват и 

техните оценки са представени изцяло през призмата на идеологията за водене на 

Свещена война от праведните султани, които са и халифи. В идейната платформа 

за разпространението на исляма джихадът се смята за основен аргумент в стремежа 

към справедливост в Съдния ден. Поради това темата за войните, които води 
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османската държава, са основният историографски подтик на османските автори за 

писане на история. Може да се каже, че техният „джихад“, т. е. върховното усилие 

за почитане на Бог, се изразява в писането на история и регистрирането на събития, 

които разкриват отново с Божията помощ.  

През втората половина на ХVІІ в. в османската историографска традиция 

настъпват промени. В голяма степен историческите съчинения запазват основните 

историографски принципи и модели, но структурата и акцентите в темите започват 

все повече да се обвързват със съвремието на авторите. Писателите са очевидци, 

високообразовани султански служители, заемащи понякога доста важни позиции в 

управленческата йерархия. Става дума за един образован кръг от мюсюлмански 

учени, близки на султаните и везирите, на които е поставена задачата да 

регистрират важни за империята събития. Именно през този период започва да се 

оформя историографското направление на дворцовите историографи – 

регистратори на събития. Техните записи са организирани хронологически, но като 

цяло всеки автор се отличава със свои собствен стил и метод на работа. В отделен 

параграф от дисертацията са проследени някои моменти от културния живот по 

времето на султан Мехмед IV (1648-1687)  и известните сведения за част от 

представителите, изградили тази историографска традиция на дворцови служители 

и приближени, както и техните известни произведения. 

Единият от разглежданите автори е Силяхдар Мехмед ага. Той е роден през 

1658 г. в истанбулското предградие Фъндъклъ и служи на султан Мехмед ІV от 

1683 г. Той участва във военните действия до 1687 г., когато заема служба в 

султанския дворец. През 1685 г. започва да пише своята история, чието начало е от 

1654 г. и описва събитията от османската история до 1694 г. Остава да служи в 

султанския дворец и при управлението на наследниците на Мехмед ІV, като през 

1703 г. е повишен в длъжност силяхдар – главен оръженосец и това е името, което е 

записано и в заглавието на неговото историческо съчинение. 

Бакалоглу Саръ Хаджъ Мехмед паша Дефтердар е роден в имперската 

столица Истанбул. Той се обучава в службата ruznamye-i evvel, което представлява 

най-важното бюро на финансовия департамент и през 1671 г. получава назначение 

там. Саръ Мехмед се посвещава изцяло на работите в хазната, издига се до 
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ръководител на това бюро и прекарва доста време на тази служба. През 1703 г. за 

първи път е назначен на поста главен дефтердар, като в следващите години няколко 

пъти в различни периоди заема тази позиция и добива славата на османския 

финансов гений на своето време. Участник е в тричленна комисия, изпратена да 

направи демаркациите на границите с Русия – мярка, определена по договора 

между двете страни, подписан на 9 ноември 1713 г. Завръщайки се от тази мисия, 

той отново е назначен за дефтердар. Саръ Мехмед участва в битката при 

Петервардайн, където принц Евгений Савойски унищожава османските сили, 

командвани от великия везир Али паша – 5 август 1716 г. На 16 декември 1716 г. 

Саръ Мехмед и назначен за валия на Солун и му е подарен почетен халат. Скоро 

след това е осъден на смърт с обвинение в неизпълнение на задълженията си и 

неуважение към религията и управлението, че е причина за падането на крепостта 

Темешвар в ръцете на противниците, и че говори против падишаха. В началото на 

1717 г. капуджъбашията Юсуф ага го екзекутира и занася главата му в Истанбул, 

където тя е поставена на портите на императорския дворец. Саръ Мехмед 

Дефтердар е автор на няколко произведения. Едно от най-важните сред тях е 

неговата история “Важни събития”, обхващаща периода 1656-1704 г. 

Двамата османски автори записват събития от съвремието или близкото 

минало, които в хода на създаването на техните текстове са оценени като особено 

значими. Тези произведения представляват ценни историографски и исторически 

паметници. Те носят белезите на историографското направление vaka-yi nüvis и се 

смятат за анали, т.е. изложение в хронологичен ред на определени събития.  

Изграждането на подобна хроника следва следната схема, състояща се от 

няколко части: дата (обикновено по Хиджра), събитията (vаka) за съответната 

година, назначения и преразпределения на постове (tebeddülat), даренията при 

военни победи, възпоменателно слово - некролог (vefаyat) за известна личност. 

Подредбата съответно може да варира. 

Случките в изложенията представляват паметни за османците случки. Като 

най-важни сред тях се открояват военните действия и свързаните с тях политически 

събития. Това се отнася изключително много за съчиненията от и за втората 
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половина на ХVІІ в., понеже през този период Османската империя се намира в 

перманентно военно състояние. 

Към забележителните събития принадлежат обаче и празниците (например - 

празниците по повод обрязването на синовете и сватбата на дъщерята на Мехмед 

ІV в Одрин, единствените невоенни събития, които получават отзвук), слънчевите 

и лунните затъмнения (küsüf и husuf), които са обяснявани като лоши 

предзнаменования. Природните катастрофи – наводнения (seyl), земетресения 

(zelzele), както и периодично избухващите, в Истанбул и други големи градове, 

пожари (harik), които често превръщат населените места в развалини и пепел. 

Вниманието на османските хронисти е изцяло насочено към случващото се в 

столицата и най-вече в османския двор. Събития, които засягат провинцията се 

откриват само при условие, че имат отражение в столицата. Това изцяло се отнася 

и за съчиненията на Силяхдар и Дефтердар. На преден план понякога излизат и 

събития, случили се в Румелия, но винаги свързани с проблем в “дома на исляма”, 

част от чието свещено пространство са и българските земи. 

Друг елемент от историческите съчинения са сведенията за назначенията, 

преназначенията на постове, уволненията  и екзекуциите. В някои случаи, в 

зависимост от предпочитанията на авторите на хроники, се включват 

възпоменателни слова за видни държавници и духовници. 

През втората половина на ХVII в. османската власт се стреми към 

подържането и развиването на един по-широк кръг от учени – улеми, които да 

продуцират османска литература. В този смисъл се проявява и връзката между 

улемата и държавата, която излиза на преден план и през ХVІІ в. е изключително 

силна. Държавният съвет е този, които определя и назначава както политическите 

личности, така и всички религиозни учени от съсловието улема. Според Д. Клайн 

никоя друга ислямска страна не интегрира толкова пълноценно религиозните учени 

в изграждането си и нейните улеми се издигат като централен стълб на държавата. 

Османската улема е изключително привилегирована прослойка и често султаните 

се отнасят към нея с особена щедрост. Тя и нейното поведение са пример, както за 

владетелите, така и за обикновените мюсюлмани. Нейната набожност и 

религиозният начин на живот трябва да бъдат огледалната картина и на съсловието. 
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Това, което е водещо в пътя към научна кариера, са заниманията с 

изучаването на  Корана и поведение според неговите предписания. Те са централен 

проблем от живота на вярвящия мюсюлманин и определят целия му житейски път. 

Представителите на османската улема са пряко свързани с идеологията на 

управляващите кръгове в Османската империя. Това се отнася и за мюсюлманските 

книжовници, които създават паметниците на османската историопис, отразяващи 

близкото минало и съвремието на авторите. На прага на модерната епоха, 

османските хронисти продължават да служат на средновековната по дух 

историографска традиция, обвита в ислямската идеология, но същевременно 

отразяват реални събития и представят собствен почерк. Така в епохата на Мехмед 

ІV се поставя началото на историографското направление на регистраторите на 

събития. В дисертацията се представят съчиненията на двама представители на 

тази школа – Силяхдар и Дефтердар.  

В отделен параграф на изследването са обособени похватите и 

особеностите в изложенията на Силяхдар и Дефтердар. Изворовата база на 

авторите е разнообразна. Тя включва наративи, дворцови протоколи, държавни 

документи, а също така авторите са и свидетели на някои от случващите се 

събития, които описват. Въз основа на тези извори хронистите пишат своите 

съчинения, следвайки определена методология на историческо изразяване. 

Подобно на изворите, похватите също са различни и се определят от сведенията, с 

които авторите разполагат и тяхното възприятие за проблемите, които се поставят. 

Двамата историци взаимстват и спазват част от моделите на писане на история, 

утвърдени в османската историопис от нейното най-ранно развитие, но не ги 

прилагат в същия вид. Те ги модернизират и се опитват да ги усъвършенстват, 

залагайки на регистрацията на реални събития, оставайки верни на ислямската 

идеология, но с по-критично отношение към изворите и спазвайки конкретна 

структура на писане на история. Методите, които са характерни за писанията на 

двамата автори, могат да бъдат обособени накратко така: използване на 

художествени прийоми; представянето на качествата на османците и техните 

съюзници във войната през призмата на ислямските постулати; представяне на 

качествата на „неверниците“ на базата на опозицията „ние-правоверните“ – 
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„другите-безбожните“; съответно въвеждане на термини и понятия за „ние“ и 

„другите“ като събирателни образи и лични качества; представяне на 

християнските и мюсюлманските символи, характеризиращи противниковите 

позиции; въвеждане на термини и понятия, географски названия, етнически 

наименования, взаимствани от други езици; плячката и дарението като начин за 

въвеждане на исторически значими събития. 

Двамата автори почитат старата историографска традиция на своите 

предшественици и се придържат и взаимстват елементи в структурата на 

произведенията си от нея. Наблюденията показват, че те изграждат един 

стандартен модел на писане, взаимствайки от календарите хронологичният 

принцип, от световните истории – опитът на човешкото познание от библейски 

времена, от историите за Османската династия – централната тема в изложенията 

си - султанът и управляващите кръгове, част, от които са и самите автори. 

Влиянието на географските съчинения се проследява при описването на крепости и 

маршрути, както и лични впечатления на хората, от които хронистите преписват 

информацията. Съветническата литература представя идеологическите и 

философските постановки, например за отношението към раята. Съчетанието на 

тези утвърдени модели на представяне с държавните документи разкрива 

конкретни връзки и причините за представяните събития. По този начин се 

откроява и достоверността на разказите на двете исторически творби. 

Във втората глава от изследването е направен опит да се представи 

политическата ситуация в Османската империя през втората половина на ХVІІ в. 

според историческите съчинения на османските автори Силяхдар и Дефтердар. 

Задълбоченият анализ изисква тези текстове да се разгледат в контекста на 

историографските подходи, към които се придържат споменатите автори. За 

оформянето на историческия разказ, извлечен от османските истории за втората 

половина на ХVІІ в., са проследени външнополитическите отношения на 

османската държава с европейските страни от този период, нейните военни 

конфликти според представителни научни изследвания, както и политическите 

прояви на немюсюлманското население от империята. 
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Походите от годините 1688-1689 превръщат Югоизточна Европа в боен 

театър и основна фронтова линия. Тогава се появява “българската тема” в 

османската историопис. Това е времето, в което определени български територии 

се превръщат в бойно поле и са част от европейските завоевания по време на 

войната и писанията на османските автори позволяват уточняването на важни 

факти и по-общи аспекти от историята на войната. В изложението е направен опит 

да се типологизира поведението на обикновеното население от българските земи в 

хода на войната и се разглеждат действията на двама военни функционери, които 

имат ключова роля в политическата ситуация през избрания период. Това са 

османският военен Йеген Осман паша и унгарският граф Имре Тьокьоли. 

Основната теза в настоящата дисертация е свързана с опита да се 

типологизира поведението на населението в българските земи през призмата 

на османската историопис. Наблюденията върху нея показват, че християнското 

население в българските земи в хода на военните действия заема двете 

противоположни позиции в конфликта на великите империи. Очевидно част от 

причините за едни или други дейстия на жителите са свързани с религиозната им 

принадлежност. Докато за мюсюлманите е обяснима симпатията към своите и 

негативното отношение към вражеските армии, то християнското население би 

трябвало да заеме коренно противоположна позиция. Част от немюсюлманското 

население в хода на военните действия се сражава на страната на европейските 

армии. Но не всички християни заемат еднозначно такава позиция. Вписани добре 

в статуквото, несигурни в успеха на чуждите армии, а изглежда и най-вече 

принудени да понасят действията на „свои“ и „чужди“ немалко немюсюлмани 

застават на страната на статуквото, т. е. на страната на османската власт. Както и 

мюсюлманските им съседи, мнозина предпочитат да напуснат „най-горещите“ 

територии или да осигурят собствената си защита от мародерски действия и 

реквизиции, независимо от кого са наложени в хода на войната. Различното 

поведение на населението ясно се вижда от изложенията на османските хронисти 

Силяхдар и Дефтердар, както и в други източници от епохата, които служат за 

определянето на достоверността на текстовете на османските автори. В този 

параграф се дават примери, които доказват прякото участие на немюсюлманското 



 21

население от империята на страната на властта и съответно на страната на 

европейските армии. За последното съществена роля играе хабсбургската 

пропаганда на Балканите по време на войната. Османските историци разкриват 

позициите и ролите, които местни християнски водачи, с предполагаем български 

произход, заемат в политическата ситуация. Техните прояви и начини на действия 

се представят в контекста на войната и настъплението на Хабсбургите на 

Балканите, дават се оценки за това поведение и то се осмисля през призмата на 

властта. Хронистите дават в обобщен вид механизма на приобщаване на 

християните към хабсбургските войски и обособяването им в отделни отряди и с 

това подготвят читателите си да ги въведат в темата за участието на местното 

население във военните акции, ръководени от европейските главнокомандващи, но 

често оглавявани и от местни водачи. Изведени са конкретни примери, които дават 

Силяхдар и Дефтердар с двама герои с предполагаем български произход. Това са 

Карпуз и Сараил, по-известни в съвременната историография като Карпош  и 

Страхил. Сведенията за тях са представени в хронологичен ред и ще бъдат 

вплетени в хода на войната, тъй като темата за политическата активност на 

българите в османската историопис се появява именно по време на войната. 

Военният сблъсък от края на XVII в. дава тласък за разрастване на 

хайдутството и от османските съчинения личи, че немюсюлманите се възползват 

от възможността да се присъединят към враговете на османците. По този начин 

хронистите политизират явлението хайдутство в контекста на войната и епохата. 

Тези балкански бойци – хайдутите - се явяват “наемници”, които имат за задача да 

подготвят евентуално настъпление към българските земи на европейските военни 

части, като съумяват да се облагодетелстват от това. От една страна, тези 

конверсии допринасят за натиска върху обикновеното население от Османската 

империя, което няма пряко отношение към политическата ситуация. От друга 

страна, те подсказват на европейските сили, че могат да преодолеят травмиращата 

опасност, идваща от Югоизток, разчитайки на сформиращите се хайдушки 

дружини в съответната политическа обстановка.  

Кулминационен момент в изследването е написаното от Дефтердар за бунта 

в Чипровци, който до този момент се определя в науката като незасвидетелствано 
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от съвременен извор събитие. В изложението е представена историографската 

версия на османския автор и е изградена хипотеза  за случилото се през лятото на 

1690 г. По този начин могат да бъдат дадени насоки за бъдещи проучвания, тъй 

като политическата история на българските земи под османска власт предстои да 

бъде написана. Хипотезата има за цел и да докаже колко важни могат да бъдат 

османските наративи в писането на тази история, факт оценен от европейците още 

през предходните столетия и че въпреки субективните елементи в историческите 

съчинения на османците има достоверна информация с точно датиране за 

случилото се в българските земи. Сравнена с други източници от епохата, 

податката на Дефтердар би могла да се окаже най-точна и това е напълно логично, 

след като той пише съчинението си в османската столица, където пристига вестта 

за потушаването на бунта. 

От сведението на Дефтердар и от изведените примери от други извори от 

епохата могат да бъдат направени няколко предположения за случилото се в 

Чипровци. Важни за изясняването на събитията в Чипровско през 1688 г. са  

действията на Йеген Осман паша, срещу когото са мобилизирани и христяни, и 

мюсюлмани, както се забелязва от изворите и историографията. Най-вероятно 

северозападните български земи, попадайки в османския тил и впоследствие 

фронт, са обект на постоянни разбойнически нападения, разорителните за 

населението придвижвания на войски, бягства на хора. Чипровци и района му като 

католическо средище също така предизвикват „правоверните“, бягащи от фронта в 

сръбските земи да нападат църкви и манастири, да разграбват селища, за да се 

изхранват, но и водени от мотива за плячката. След тези първи опустошителни 

набези католическите свещеници с част от населението успяват да се спасят отвъд 

Дунав. Вероятно една част от тях впоследствие се връща в домовете си, виждайки 

успешното настъпление на хабсбургската армия. През 1690 г. Чипровци е превзето 

или е място, където отсядат хабсбургски авангардни части, които вероятно 

въоръжават мъжете, годни да носят оръжие. Възможно е да е сформиран отряд, 

подобно на хайдушките подразделения във войските на фон Баден. По думите на 

Дефтердар и вероятно в донесението, което пристига в столицата за бунта, отрядът 

се насочва към Оряхово и го окупира. Предвид това, че в този момент се води 
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битката за Видин, това е единственото близко място и за преминаване на другия 

бряг, но и за оказване на помощ на европейските отряди. Всичко това показва, че 

през 1690 г. българските земи са фронтова линия, в която взема участие част от 

населението, съдействащо на Хабсбургите, не само защото са християни, но и 

защото виждат, че османският султан не може за защити  своето население в тази 

кризисна ситуация. От тази поредица от бунтовни акции и грабителски набези част 

от българите явно се опитват да намерят разрешение на проблемите, които се 

изправят пред тях. 

Това събитие се вписва в по-широкия историографски контекст на 

събитията, които стават видими от османската историопис и документация, както и 

от немските документи и дори наратива на българите католици. Именно това 

придава доверие в сведението на османския хронист. Като всеки наратив и 

османските хроники са субективни, но в случая на податката на Дефтердар за 

Чипровци, може да се оцени като достоверно представено събитие, което попада в 

полезрението на хрониста, защото е засегната централната власт. В противен 

случай той нямаше да го напише. За автора са важни събитията и процесите, които 

засягат османската власт, затова смята за необходимо да го представи като важно 

събитие, както е озаглавено и историческото му съчинение. 

От тези примери за видовете поведение на българите, разказани от 

османските хронисти от изследвания период, могат най-общо да са основа за 

няколко извода. Немюсюлманското население от българските земи участва на 

страната на Свещената лига с бойни контингенти, в които се включват както 

хайдути, така и мъже, които по-рано имат специален статут и определени военни 

ангажименти в родината си. Причините, поради които християните съдействат на 

Хабсбургите са различни – едни са повлияни от пропагандата, други имат лични 

мотиви за участието си – например лична омраза към някои представители на 

властта, желанието за богатство и плячка, някои са принудени да се хванат за 

оръжието, поради постоянни набези над домовете им и т .н. Голямо значение за 

бунтовните помисли на българите са и данъчните облагания по време на войната, 

които не са достатъчно добре представени от османските автори, но от 

съвременната историография се знае, че това също може да е мотив за вземане на 
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оръжие в ръка. Така се открива още един елемент на съпротива, който винаги 

смущава османската власт – този на „разбягването на раята“, и също има различни 

форми. Османските хронисти частично засягат и този проблем. Но предимно в 

случаите, когато властта е навреме осведомена и се иска позволение за напускане 

на съответното населено място от нея, както е в разказите за евакуацията на 

население от София и Скопие. В избраните пасажи за българските земи, не се 

откри пример, в който раята се разбягва самоинициативно, а принудителният 

елемент на изселване в Чипровско се подразбира.  

Интересен аспект от творчеството на двамата хронисти за войната със 

Свещената лига и провинцията са две много важни личности за хода на военните 

акции, осъществявани на Балканите. Това са османският военен функционер Йеген 

Осман паша и унгарският съюзник на османците Имре Тьокьоли, циркулиращи със 

своите армии през българските земи. Техните прояви на Балканите трудно могат да 

се разгледат цялостно, ако разчитаме само на османските наративи, но все пак 

целта тук е да се представи гледната точка на османските автори и техните 

приближени от управляващите кръгове в османската столица по време на войната. 

Сведенията в разглежданите хроники за Йеген Осман паша и Имре Тьокьоли не са 

малко и в изследването се обръща внимание само на основни моменти от техните 

прояви, случили се в българските земи. 

Представени са акциите по залавянето на Йеген Осман паша, в които 

участва и немюсюлманското население. От сведенията на османските хронисти и 

информацията от други извори от епохата става ясно, че от действията на Йеген 

Осман паша през 1688 г. са засегнати Петър Богдан (католически епископ на 

Скопие по това време, съименник на българския католически водач от по-ранния 

период) и пасомите му, патриарх Арсений, вероятно и Чипровци с прилежащите му 

манастир и църкви. Това са първите извършени нападения над Чипровско от 

серията опустошителни и грабителски нещастия, които се развиват в областта. 

Другата личност, която участва във военнополитическата история в повече 

епизоди от разказите за българските земи е Имре Тьокьоли, унгарският съюзник на 

султана във войната. Османските автори разказват за някои от военните акции на 

Тьокьоли и неговата войска, както и за съвместните му действия с османски 
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пълководци по време на конфликта. Сведенията за унгареца са вплетени в отделни 

разкази за хода на войната и следват хронологията на събитията. От тях могат да 

бъдат проследени военните действия, в които участва Тьокьоли, отношенията му с 

представителите на властта и неговото лоялно отношение към падишаха. 

Изключително любопитна податка представя Силяхдар за деликатната покана и 

въздействието на султана върху унгареца да приеме исляма и така окончателно да 

се присъедини към официалната власт. 

Сведенията на османските хронисти са сложни за интерпретация и съдържат 

множество пластове и специфики на изразяване и писане на история. През 90-те 

години историописта се движи в рамките на фронта, който обаче не е в българските 

земи, а в Западните Балкани. Така османската историопис отново показва, че е 

изцяло съобразена с военните начинания на властта и армията, а дълбоката 

провинция трябва да се възстановява от големите травми нанесени от войната. 

От основните примери от историите на Силяхдар и Дефтердар, изложени 

във втората глава на работата, могат да бъдат направени следните обобщения. 

Политическата обстановка в българските земи се развива в хода на една от най-

тежките войни, които Османската империя трябва да води срещу европейските 

сили. Тя е стимулирана от хабсбургската пропаганда на Балканите по време на 

военния конфликт и дава възможност да се типологизира поведението на 

населението от османската държава, част от което са и българите. Според изворите 

от епохата самата пропаганда е ориентирана към цялото балканско население, 

независимо от неговата етноконфесионална принадлежност. От сведенията на 

Силяхдар и Дефтердар, а и от немските източници става ясно, че хабсбургските 

военни се опитват да привлекат всякакви „вътрешни“ представители от империята 

на своя страна, което подсказва, че техните послания не са насочени само към 

българите католици, чиято роля във войната често се преекспонира в българската 

историография. Фактът, че Йеген Осман паша влиза във връзка с представители на 

хабсбургския военен съвет подсказва, че за целите на войната е съществено да се 

привличат и мюсюлмански военни функционери. Също така участието на 

български хайдути в отрядите на европейските армии в отделни военни акции 

разкрива мащабите на пропагандата сред християнското население, което в 
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повечето случаи е от православната среда. Важната цел всъщност на замисъла на 

хабсбурските политически и военни стратези е насочена, както пише Силяхдар, 

към „свещениците и първенците на неверниците“. Това отново показва, че обект на 

пропагандата са всички християни. Вероятно общуването на главнокомандващите с 

Антон Стефанов и други български католически представители е улеснявано от 

това, че не са като останалите „схизматици“ от Османската империя, но това не 

означава, че православните водачи не са привличани за участие на страната на 

европейските сили. Проблемът, който остава като повтаряща се „травма“ за 

балканските християни през следващите векове и който изглежда започва с тази 

война, е, че християнските сили, които убеждават местните да им съдействат, в 

крайна сметка, след края на войната, се оттеглят към своите земи, оставяйки 

балканските си сподвижници на ятагана на правоверните. Така виждаме, че 

всъщност българското население е жертва на политическите и военните стратегии 

на големите империи.  

В разглежданата тук война император Леополд изпраща позиви до 

балканското население, приканвайки го да участва на негова страна срещу султана. 

Това е доловено е от османските хронисти от епохата. Вероятно това е времето, в 

което за първи път европейската пропаганда започва да внушава открито на 

християните от Османската империя, че са „роби“ на султана, за да ги привлече в 

своите военни стратегии. Тази пропаганда продължава да се развива и в 

следващите столетия в действията и на други империи, влизащи в конфликт с 

османците. 

От друга страна, се откроява участието на българите, които подпомагат 

османските войски или просто защитават селищата си в желанието си да оцелеят в 

тежката ситуация, нападани и от османците  и от европейците. Тук отново един 

православен водач потвърждава, написаното от Силяхдар и Дефтердар. Това е 

приписката на поп Петър, който ни разказва как със съседите си мюсюлмани, 

българите „вардят дервените“ в акцията срещу Йеген Осман паша. 

Османските автори, когато пишат за положението на „бедната рая“, вмъкват 

и една много важна зя тях идейна конструкция – тази за справедливостта на 

султана, възприета от т. нар. съветническа литература за владетели. Подобен 
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пример ни дава Силяхдар в повествованието за евакуацията на населението на 

София. То се допълва и от предложената от Дефтердар конструкция в разказа за 

речта на един от кадъаскерите за четирите категории население в мюсюлманската 

държава, взаимствано от съчинението на известния арабски учен ибн Халдун. Така 

в османската историопис типологизирането на поведението и положението на раята 

е изцяло облечено в принципи, възприети от по-ранните историци и подчинени на 

ислямската идеология. 

Всъщност от дългата военна история на хабсбурско-османските отношения 

тук се открива още една линия, която допуска „по-толерантно“ отношение към 

друговерците, които биха подпомагали военни действия, както от страна на 

европейците, така и от страна на османците. Пример за това е отношението 

османската власт към Имре Тьокьоли и неговите отряди.  Тази схема за привличане 

на европейци, която не акцентира върху задължителното приемането на исляма, 

през следващото столетие ще абсорбира и други християни, разчитайки и на 

политическите им умения и военен опит. Аналогът на тази ситуация в другия 

военен лагер би могъл да бъде Йеген Осман паша, който обаче не доживява 

възможността да се присъедини към европейците, въпреки контакта си тях. 

Османските исторически съчинения от направлението дворцовите историци, 

формирало се в епохата на Мехмед IV, дават възможност да се реконструират 

събитията от военнополитическата история на империята. Това е елементът, който 

ги разграничава от по-ранните исторически произведения, които в повечето случаи 

са пример за блестящи литературни творби, възхваляващи великите султани. 

Силяхдар и Дефтердар разказват реални факти и събития от своето време 

или близкото минало, пречупени през собствените им лични преценки. Все пак в 

техните разкази доминира идейната линия, изразяваща ислямската концепция и 

начин на мислене. Авторите не обхващат в дълбочина историческия процес, а и 

като, че ли не се чувстват длъжни и не претендират за това. Те избират да разкажат 

различни факти, които им се струват значими и ги интерпретират субективно с 

оглед постулатите на исляма. Тяхната цел всъщност е да изградят образи и 

представи у читателя, от които читателят трябва да се поучи. По този начин те 

формират у своите ученици и последователи конкретно отношение към 
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заобикалящия ги свят. Тези съчинения са създадени от османски учени, 

представители на улемата и техните съчинения неминуемо са част  от изграждането 

на ценностна система за поколенията и поглед към тяхното съвремие. 

Причината „българската тема“ да бъде бегло представена, рамкирана само в 

няколко военни години, се състои в това, че главният поглед в османската 

историография е насочен към управленческите кръгове на държавата и е основан 

на егоцентричните възгледи на мюсюлманите към собствената история, както и 

към мащабни военни акции в защита на „свещеното пространство на исляма“. 

Именно поради това конкретни проблеми от българската история се появяват, 

когато българските земи стават част от бойните действия на Балканите. 

Българските земи се превръщат в театри на войната, изразени в „постановки“ на 

сражения и в „постановки“ на историография. Сраженията са реалните събития, 

които засягат политическата ситуация в нашите земи. Те се развиват в границите на 

българското пространство, което става част от фронта. Историческата литература 

на османците е тази, която документира през погледа на авторите бойните сцени и 

ситуацията, в която е поставено обикновеното население. Колкото и субективен да 

е погледът на османските автори – „сценаристи“ на сраженията на газийското 

оръжие на исляма срещу армиите от „неверници“ и „адски изчадия“, все пак се 

откроява реалната нишка на историята. Тя обаче е възстановима при сравнение с 

други извори от епохата и с постиженията на съвременната историография. Но, от 

друга страна, именно благодарение на османската историопис, разполагаме с 

възможността да се реконструира като хипотеза един не достатъчно ясен проблем 

от историята ни, какъвто е бунтът в Чипровци от 1690 г. Този проблем е свързан, 

както с чуждата пропаганда на Балканите по време на войната, така и с 

типологията на поведението на християнското население от империята – аспекти – 

важни за нашето минало. 

По този начин се изяснява значението на османската историческа книжнина 

и по-конкретно на двата разгледани паметника в изследването. Съчиненията обаче 

подсказват и значимостта на османските държавни документи, които авторите 

често преразказват в изложенията си и които вероятно биха могли да дадат повече 

отговори на поставените тук проблеми, които предстои да бъдат изяснявани в 



 29

науката. Разказът за политическата ситуация в българските земи през втората 

половина на XVII в. се развива в територии, владени от османците и поради това 

тежестта на османските сведения за някои проблеми се оказват първостепенни. 
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