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СТАНОВИЩЕ 

за дисертацията на Джени Стоянова Иванова „Османската историопис за 

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

(Според съчиненията на Силяхдар Мехмед ага и Дефтердар Мехмед паша)”. 321 с. 

 

Българската историческа наука, за разлика от европейската, проявява голяма 

доза скептицизъм по отношение съдържанието на   образците на  османската 

историческа книжнина, а от там –  и към оползотворяването им като извор. У нас 

рядко се публикуват преводи на техни текстове и още по рядко се подлагат на 

многоаспектен критичен анализ спецификите на тези съчинения, изискващи и 

съответен подход към тях. В тази връзка темата на предложената дисертация – да се 

представят събития от един изключително интересен исторически момент през 

погледа на двама османски автори от втората половина на ХVІІ в. – е    умело и 

далновидно подбрана и нейната значимост има най-малко две измерения – в областта 

на изворознанието и на историческото изследване.       

Дисертантката е подходила към тази трудна и до голяма степен пионерска тема 

с изключителна отговорност. На първо място следва да се отбележи нейната 

придобивана с години езикова подготовка по османски, позволила й да ползва в 

оригинал своите основни извори – съчиненията на Силяхдар Мехмед ага и на 

Дефтердар Мехмед паша, които представляват предизвикателство за далеч по-опитни 

османисти.  Не по-малко значение за сериозността на дисертационния труд има 

познаването и използването на огромната западноевропейска и руска литература 

върху мюсюлманската историческа мисъл и жанровите характеристики на османската 

историопис като цяло.  

Похвална е амбицията на авторката да постави своето изследване в контекста 

на общото развитие на османската прозаична литература на базата на най-

авторитетните съчинения по въпроса. При все, че е твърде схематична, тази част от 

изследването, заемаща по-голямата част от първа глава, определено има своето място 

и значение в дисертацията. Основният принос на изследването в областта на 

изворознанието обаче безспорно е представянето на специфичното и качествено ново 

направление в османската историография – регистриране на текущи събития (vaka-yi 

nüvis). Авторката много добре е очертала предпоставките за неговата поява през 

втората половина на ХVІІ в., спряла се е на най-значимите му представители с техните 

биографии и основни съчинения, отчетливо е извела тематичния обхват, жанровите 
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характеристики и похватите на изложението, задължителните религиозни и 

политически трафарети в него. На тази именно приносна част на дисертацията би 

следвало да се акцентира като тя заеме подобаващо място в самостоятелна глава. 

Обединяването й с обзорната част по мое мнение не е най-доброто структурно 

решение.  

Във втората глава на дисертацията си авторката цитира и анализира текстове от 

съчиненията на Силяхдар и Дефтердар, разкриващи конкретно политическата 

обстановка в българските земи по време на войната на Османската империя срещу 

Свещената лига. Тук прави впечатление задълбоченият й критичен подход към 

имформацията на двамата хронисти за някои спорни или недоизяснени въпроси в 

съвременните исторически изследвания – за  нееднозначното поведение на 

българското население към воюващите страни, за формите му на съпротива срещу 

османската власт, за хайдутството и политическата активност на личности от 

български произход, за ролята на Йеген Осман паша и Имре Тьокели във военния 

конфликт. Като безспорен и много важен принос на дисертацията би следвало 

специално да се изтъкне убедителното реконструиране, характеризиране и датиране на 

събитията около Чипровци – проблеми, за които липсват сведения в други типове 

извори. 

 

Изтъкнатите съображения ми позволяват да дам категорична положителна 

оценка на представения дисертационен труд като задълбочено и приносно изследване. 

Той дава основание на авторката  да бъде присъдена образователната и научна степен 

„доктор”. 

 

София, 02. 09. 2011 г.                                                 Мария Калицин 

   
 


