
„От Константинопол до Янина: всекидневието на Балканите 

през погледа на Франсоа Пуквил“ анализира творческото 

наследство на един крупен представител на европейския 

интелектуален елит с несъмнени заслуги за „преоткриването” 

на Балканите в ново време. От свидетелства за всекидневния 

живот на балканските народи пътеписите на французина се 

превръщат в средство за оказване на въздействие върху евро-

пейската общественост относно бъдещето на Османската 

империя и съдбата на гръцкия народ. Монографията просле-

дява постепенната еволюция на Франсоа Пуквил от относител-

но проосмански настроен просветен човек до ярък противник 

на султанската власт и безкомпромисен поддръжник на идеята 

за политическо освобождение на гърците.

Александра Миланова е доктор по исто-

рия и главен асистент в Института за 

балканистика с Център по тракология 

при Българската академия на науките. 

Научните ѝ интереси са свързани с 

модернизационните процеси на Балка-

ните, всекидневния живот, градската 

култура и културно наследство, между-

народните отношения през XIX–XX век.



Александра Миланова

ОТ КОНСТАНТИНОПОЛ ДО ЯНИНА
ВСЕКИДНЕВИЕТО НА БАЛКАНИТЕ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ФРАНСОА ПУКВИЛ 



Bulgarian Academy of Sciences
Institute of Balkan Studies & Centre of Thracology

Alexandra Milanova 

FROM CONSTANTINOPLE TO IOANNINA
EVERYDAY LIFE IN THE BALKANS THROUGH THE EYES OF FRANÇOIS POUQUEVILLE 

Sofia, 2020



Българска академия на науките
Институт за балканистика с Център по тракология

Александра Миланова

ОТ КОНСТАНТИНОПОЛ ДО ЯНИНА
ВСЕКИДНЕВИЕТО НА БАЛКАНИТЕ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ФРАНСОА ПУКВИЛ 

София, 2020



Монографията е част от изпълнението на Национална научна програма
„Културноисторическо наследство, национална памет и обществено 
развитие“, финансирана от МОН с решение на Министерския съвет № 577 
от 17 август 2018 г. 

Рецензенти:
проф. дин Иван Първев
доц. д-р Добринка Парушева 

© 2020 Александра Димитрова Миланова – автор
© 2020 Катя Пеева – редактор
© 2020 Ели Филипова – графично оформление
© 2020 Институт за балканистика с Център по тракология – БАН

На корицата:
Antre de Trophonius (François Pouqueville « La Grèce, dans
l’Univers pittoresque », Paris: Firmin Didot frères, Editeurs, 1835).

ISBN: 978-619-7179-16-3



На моите родители





СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ .................................................................... 11

Първа глава
Що е всекидневие?
Всекидневният живот в османски контекст ..................... 23

Втора глава
Френско-османските отношения,
Франсоа Пуквил и Балканите ............................................ 49

Трета глава
Франсоа Пуквил и всекидневието на Балканите,
края на ХVIII – началото на ХIХ век ............................... 105

Четвърта глава
Приносът на Франсоа Пуквил ......................................... 301

ЗАКЛЮЧЕНИЕ .............................................................. 339

БИБЛИОГРАФИЯ .......................................................... 345

ПРИЛОЖЕНИЯ .............................................................. 379

РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ............................. 393





CONTENTS

PREFACE ............................................................................ 11

Chapter One
What is Everyday life?
Everyday Life in an Ottoman Context .................................. 23

Chapter Two
Franco – Ottoman Relations,
François Pouqueville and the Balkans .................................. 49

Chapter Three
François Pouqueville and Everyday Life
in the Balkans, the end of the 18th – the beginning
of the 19th centuries ........................................................... 105

Chapter Four 
François Pouqueville’s contribution ................................... 301

CONCLUSION .................................................................. 339

REFERENCES .................................................................. 345

APPENDICES ................................................................... 379

SUMMARY ....................................................................... 393





11

ВЪВЕДЕНИЕ

 Сред множеството западноевропейски пътеписи за 
османските Балкани, които започват да се появяват на бял 
свят от ХV век нататък, късните – тези от края на XVIII и 
началото на XIX век, заемат по-особено място. Създадени 
в епоха на вече утвърдено и масово книгопечатане, те оказ-
ват силно въздействие върху общественото мнение. В тях 
много ясно се отразява кристализирането на европейската 
представа за балканското пространство като една своеоб-
разна културно-географска цялост. Нещо повече, именно в 
тези произведения може да се проследи съчетанието меж-
ду почти всички елементи, които формират значителна 
част от съществуващите стереотипи за Балканите1.

 Първостепенно значение за развитието на балка-
нистичните познания през XVIII и началото на XIX век 
имат пътеписите на френските автори. Това не е изненад-
ващо, като се има предвид, че в периода на османско гос-
подство над Балканите Франция поддържа почти непре-
къснати връзки с държавата на султаните и играе немало-
важна роля в нейния политически и стопански живот. Но 
краят на XVIII и началото на XIX век отбелязват ясна гра-
ница в интереса както на управляващите среди в Париж, 
така и на френската общественост спрямо балканските 
владения на Османската империя. Тази заинтересованост 
отразява в по-голяма или по-малка степен позициите на 
Франция по Източния въпрос, което слага отпечатък върху 
цялата книж нина с пътеписен характер. Произведенията 
постепенно придобиват по-различен облик. Те стават не 
само много по-детайлни, но и започват все по-отчетливо 
да отразяват възгледите и позициите на определени кръго-

1  Todorova, Maria. Imagining the Balkans, Oxford: Oxford University Press; 
Updated Edition, 2009, p. 36.
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ве от френската общественост по отношение както на Ос-
манската империя, така и на националноосвободителните 
движения на балканските народи. 

По своята същност повечето френски пътеписи от 
втората половина на XVIII век и особено от края на столе-
тието представляват подробни доклади на дипломати или 
пратеници, натоварени с научноизследователски задачи в 
услуга на икономическите и политическите интереси на 
Франция в Европейския Югоизток. Техните пътни бележ-
ки разкриват дълбокия упадък на Османската империя и 
тежкото положение на населението в нейните провинции, 
респективно на Балканите. В същото време наблюденията 
на пътеписците подсказват нуждата от модернизация и от 
реформи, които да помогнат за запазване на целостта на 
държавата на султаните и за засилване на военната ѝ мощ.

Към няколко подобни значими френски късни пъте-
писа и към личността на техния автор отвежда настоящо-
то изследване. Става въпрос за трудовете на един крупен 
представител на европейския интелектуален елит от края 
на XVIII и началото на XIX век с несъмнени заслуги за 
„преоткриването“ на Балканите и на балканските народи 
в ново време, а именно Франсоа Пуквил (1770–1838). Той 
неколкократно посещава различни части на Балканския 
полуостров, където чрез преки наблюдения и интензивни 
контакти с местните жители успява да се запознае с раз-
лични аспекти от тяхното всекидневие. Многобройните и 
детайлни сведения за живота на балканските народи, кои-
то французинът предоставя, намират място в голям брой 
негови трудове, чийто общ обем надхвърля 6500 печатни 
страници.

Пуквил е познат и цитиран от поколения истори-
ци, етнолози, антрополози и културолози автор, тъй като 
произведенията му са ценен източник на информация от 
най-разнообразно естество. Парадоксално е, че въпре-
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ки популярността на неговите текстове проучванията за 
изпълнената с обрати съдба на французина са скромни, 
а обемистото му творческо наследство досега не е било 
обект на цялостно изследване. Макар че минаха няколко 
години от моето запознаване с пътеписите на този френ-
ски автор, в своята цялост те все още са непознати за бъл-
гарската публика. Нещо повече, липсва пълен превод на 
български език дори само на един от неговите пътеписи.

В този смисъл Франсоа Пуквил и неговите произве-
дения заслужават цялостен и критичен историографски 
анализ. Но настоящото изследване не е замислено нито 
като подробна биография, нито като обобщаващ поглед 
върху съчиненията на френския автор. Целите на този 
труд са други: систематично да представи и анализира 
всекидневието в балканските владения на Османската им-
перия по начина, по който Пуквил го е видял, преживял и 
представил в своите пътеписи. Това от своя страна ще под-
помогне изпълнението на другата главна изследователска 
задача, а именно – да бъде направена обективна оценка на 
реалните приноси на французина за развитието на балка-
нистичните познания през XIX и XX век. 

 Структурата на текста подпомага изпълнението на 
предварително заложените цели. В този смисъл е важно да 
се посочи, че изследването не е организирано въз основа 
на класическия хронологичен или пространствен прин-
цип, въпреки че към произведенията на Пуквил лесно би 
могъл да се приложи „географски“ подход, т.е. отделни-
те части на текста да представят всекидневния живот на 
населението в различни региони на Балканския полуос-
тров – Морея, Епир, Македония, Тесалия и други. Вместо 
това изложението следва матрицата, зададена от френския 
автор, върху която са организирани трите тома на неговия 
първи пътепис „Пътешествие в Морея, в Константинопол, 
в Албания и в много други части на Османската империя 



14 Александра Миланова    ОТ КОНСТАНТИНОПОЛ ДО ЯНИНА

през 1798, 1799, 1800 и 1801 г.“ Макар и специфичен, из-
браният подход позволява да бъде представена картината 
на многообразния живот на Балканите такъв, какъвто го 
описва французинът. Затова отделните части на изследва-
нето разглеждат различни аспекти от балканското всекид-
невие: нрави и обичаи, религия, образование и култура, 
медицина и икономика. Всъщност това са темите, които 
вълнуват френския автор в най-голяма степен и затова 
преобладават във всички негови произведения.

Към така изградения модел са включени и няколко 
допълнителни компонента. Най-напред, специално внима-
ние е отделено на теоретичните разработки, посветени на 
този интердисциплинарен по своя характер научен проб-
лем, за да се откроят приносите на французина за изу-
чаване на балканското всекидневие на границата между 
XVIII и XIX в. Допълнителен елемент е проследяването 
на френско-османските отношения и тяхната динамика в 
навечерието и по време на Френската революция и управ-
лението на Наполеон. Очертаването на тази обща рамка е 
необходимо, тъй като Пуквил дълги години служи като ди-
пломатически агент в балканските владения на Османска-
та империя и пряко провежда интересите и политическата 
линия на своята родина. Отделна част на изследването по-
казва французина в разнообразните жизнени и професио-
нални позиции, които заема. В различни периоди от своя 
живот той е духовно лице и лекар, пленник и дипломат, 
пътешественик и писател. Всичко видяно и преживяно на 
Балканите събужда у него интерес и желание да го опише, 
като слага отпечатък върху произведенията му.

 Хронологически изследването обхваща почти две 
десетилетия – от края на XVIII до началото на XIX век. 
По-конкретно, разглежданият период започва през есента 
на 1798 г., когато, напускайки Александрия, Пуквил е пле-
нен от пирати и заедно с още четирима французи е отведен 
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в Османската империя. Именно от края на същата година 
датират първите сведения на този френски автор за живо-
та в балканските владения на султана. Своеобразна горна 
граница на периода се явява 1816 г., когато Пуквил решава 
да напусне консулския пост в Патра и да се върне в Париж. 
До края на живота си той се вълнува от положението на 
покорените балкански народи (преди всичко от съдбата на 
гръцкото население) и се опитва да следи, доколкото това 
е възможно, хода на събитията в Ориента. Но сведенията, 
които успява да получи, не са включени в съчиненията му 
за Балканите, тъй като те не отразяват негови лични наб-
людения и впечатления за живота на полуострова.

 Изборът на посочената времева рамка е извършен 
с оглед на желанието да се обхване възможно най-голям 
период от живота на французина и да бъдат привлечени 
максимален брой негови произведения, които съдържат 
информация за всекидневния живот в европейските владе-
ния на Османската империя в края на XVIII и началото на 
XIX век – въпрос, който в историографията не е разглеж-
дан като хомогенно цяло. Това, от своя страна, позволява 
да бъдат направени заключения за населението в различни 
части на Балканите и да се откроят определени тенденции 
в неговото всекидневие.

 Изхождайки от тази позиция, ръководен в процеса 
на работа беше стремежът за издирване, събиране, пред-
ставяне и анализиране на пространните съчинения на 
Франсоа Пуквил за Балканите. Сред тях с особена важност 
са тритомният пътепис „Пътешествие в Морея, в Констан-
тинопол, в Албания и в много други части на Османската 
империя през 1798, 1799, 1800 и 1801 г.“, „Пътешествия в 
Епир, Албания, Македония и Тесалия“, „Гърция в живо-
писната вселена“, дисертацията на французина, посветена 
на чумната епидемия в Ориента и не на последно място – 
неговият основополагащ труд „Пътешествие в Гърция“ в 
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шест тома2. Що се отнася до пребиваването му в Османс-
ката империя, детайлни сведения по този въпрос могат да 
бъдат открити в произведенията „Пленник при турците и 
янинският тигър“ и „Известие за трагичния край на Али 
Тепелена“3. Заедно с тях в работата по темата са привле-
чени неиздавани дневници и бележки на французина, за-
пазени в архива на Националната библиотека на Франция 
(Bibliothèque nationale de France) в Париж, а също и архив-
ни материали от различен характер (дипломатически до-
кументи, кореспонденция и записки), съхранявани в Ар-
хива на Министерството на външните работи (Archives du  
Мinistère  des  Affaires  Étrangères) и Националния архив на 
Франция (Archives Nationales de France)4. 

 Своето място в изследването намират биографич-
ните сведения и проучвания за Франсоа Пуквил от Луи 
Жан Никола Монмерке, Жулиен Ромбо, Жул Огюст Лер, 
Анри Дерен и Едуар Шампион5. Техните произведения, 

2  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman pendant les années 1798, 1799, 1800 
et 1801, Volume I-III, Paris, 1805; Pouqueville, F. Travels in Epirus, Albania, 
Macedonia, and Thessaly, London: Printed for Sir Richard Phillips and Co, 1820; 
Pouqueville, F. De febre adeno-nervosa, seu de peste orientali dessertatio, Parisiis: 
J. J. Valade, die Messidoris, An. XI Paris, 1803; Pouqueville, F. La Grèce, dans 
l’Univers pittoresque, Paris: Firmin Didot frères, Editeurs, 1835; Pouqueville, F. 
Voyage de la Grèce, Volume I-VI, Paris, 1820-1827.

3  Pouqueville, F. Prisonnier chez les Turcs & Le Tigre de Janina, Paris: Li-
brairie illustrée, deuxième édition, 1893; Pouqueville, F. Notice sur la fin tragique 
d’Ali-Tébélen, Paris, 1822.

4  Pouqueville, F. De ma solitude 1795 - Notes et journal (non-publié) de 
François Pouqueville, archives de la Bibliothèque Nationale de France; Archives 
Nationales de France, Série A.E.B. Correspondance consulaire, Volumes 376-385 
(microfilms CIBAL 334-343); Archives du  Мinistère  des  Affaires  Étrangères 
(AMAE), Série Correspondance consulaire et commerciale (CC), sous- série Jani-
na, Volumes 1-11 (1807-1816).

5  Monmerqué, L. J. N. « Notice historique sur Pouqueville par M. de 
Monmerqué ». - In: Biographie universelle, Volume LXXVII, Paris, 1845; 
Rombault, J. François Pouqueville membre de l’Institut, par l’abbé J. Rombault, 
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както и всички гореспоменати трудове, са използвани в 
оригинал. Стремежът е по този начин да бъдат избегна-
ти евентуални съкращения и пропуски в последващи из-
дания, както и неточности при превода на текста от един 
език на друг.

 Изборът на посочените източници не е изненадващ, 
като се има предвид фактът, че на практика няма сериозни 
научни изследвания, посветени на творчеството на Фран-
соа Пуквил. Наистина, името на французина се споменава 
в трудовете на някои български и европейски автори като 
източник на информация за положението на балканските 
народи в края на XVIII и началото на XIX век6. Но съчи-
ненията на Пуквил до този момент не са разглеждани в 

Bulletin de la Société historique et archéologique de l’Orne, 1887; Lair, J. A., La 
Captivité de François Pouqueville en Morée, Recueil des publications diverses 
de l’Institut de France, Paris, 1902; Dehérain, H. Une correspondance inédite de 
François Pouqueville, consul de France à Janina et à Patras sous le premier Empire 
et la Restauration, Extrait de la « Revue de l’histoire des colonies françaises », 
Volume XI/ 1921, 3e trimestre, Paris, 1921; Champion, É. Une Correspondance 
inédite de François Pouqueville, Paris, 1921.

6  Възвъзова-Каратеодорова, K. Непресъхващи извори, Пловдив, 1975, 
с. 252-253; Генчев, Н. Възрожденският Пловдив, С., 2007, с. 41-42, 444; Йо-
нов, М. Европа отново открива българите, С., 1980, с. 84; Ковачева-Коста-
динова, В. Занаяти в югозападните Български земи XV-XIX век: принос в 
историческата етнография и терминология на общобългарската занаятчийска 
традиция, Издателство на Българската Академия на науките, С., 1991, с. 105, 
124, 147; Снегаров, Ив. Българските земи през погледа на чужди пътешест-
веници 1828-1853, С., 1997; Тодоров, Д. Българската етнография през Въз-
раждането, С., 1989, с. 97, 166, 169; Тодорова, О. Жените от Централните 
Балкани през османската епоха (ХV-ХVІІ век), С., 2004, с. 195-196; Цветкова, 
Б. Френски пътеписи за Балканите: XV-XVIII в., Том II, С., 1975, с. 433-457; 
Hristov, S. The Lion of Yanina a narrative based on the life of Ali Pasha, tyrant of 
Greece and Albania, Modern Age Books, 1941, p. 233, 235, 325; Iliadou, D. « Le 
cas Pouqueville (1770-1838) ». - In: Μελετήματα στη μνήμη Βασιλείου Λαούρδα, 
Θεσσαλονίκη, 1975, σ. 420-436; Σιμόπουλος, K. Ξένοι Ταξιδιώτες στην Ελλάδα, 
Tόμος 3, Αθήνα: Εκδόσεις Πιρόγα, 2007; Σιοροκασ, Γ. A. Η εξωτερική πολιτική 
του Αλή πασά των Ιωαννίνων: από το Τιλσίτ στη Βιέννη (1807-1815), Ιωάννινα, 
1999, σ. 16-19, 65-84, etc.
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тяхната цялост, което е както трудност, така и предизвика-
телство в работата по темата.

От друга страна, сведенията, предоставени от този 
френски автор, невинаги са достатъчно изчерпателни и 
правдиви, за да може на тяхна основа да се изгради една 
цялостна представа за всекидневието на Балканите през 
разглеждания период. В този смисъл използването им като 
исторически извор налага известна предпазливост с оглед 
на редица съображения.

Произведенията на Пуквил, подобно на всички ос-
танали пътеписи, в по-голяма или по-малка степен ед-
ностранчиво представят видяното и чутото от техния ав-
тор. Тази субективност се предопределя от много и раз-
лични обстоятелства, сред които: целите на пътуването, 
мирогледа и интересите на пътуващия и т.н. Освен това, в 
оценките си за Османската империя и положението на по-
корените балкански народи французинът изхожда предим-
но от представите за своята родина и за западното об  щест     -
во. Ето защо той понякога пренебрегва важни порядки и 
условия, обръщайки вместо това внимание на онези неща, 
които са необичайни за Западна Европа.

С тези уговорки пътеписите на Франсоа Пуквил 
могат да бъдат използвани като първостепенни и богати 
извори за миналото на балканските народи. Отсъствието 
на пределна точност в тях се компенсира от непосред-
ствеността, характерна за всякакъв вид свидетелства на 
очевидци, описващи атмосферата и облика на Балканите. 
Колкото и бегли или откъслечни да са, тези донесения по-
казват тежките условия на живот на местното население, 
отношението на османските власти към покорените бал-
кански народи, политиката на върховната власт и нейните 
методи на управ ление.

 За да се постигне по-ясно и коректно представяне 
на отделните елементи от засегнатата проблематика, към 



19ВЪВЕДЕНИЕ

предоставената от Пуквил информация са привлечени 
общи съчинения за историята на Османската империя и 
балканските народи7, както и специализирани научни тру-
дове, посветени на различни аспекти от обществения жи-
вот8. В допълнение към тези източници са използвани па-
норамни изследвания на български, френски и английски 
език, които проследяват промените, настъпили в Европа в 
края на ХVIII – началото на ХIХ век9, контактите между 

7  Георгиева, Цв. Пространство и пространства на българите XV–
XVII век, С., 1999; Йезерник, Б. Дивата Европа. Балканите през погледа на 
западните пътешественици, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 
С., 2013; Иванов, Й. Българите в Македония. С., 1986; Саид, Е. Ориентали-
змът, С., 1999; G. Agoston and Br. Masters, eds. Encyclopedia of the Ottoman 
Empire; Inalcik, H. The Ottoman Empire. The Classical Age 1300–1600, New 
York: Praeger Publishers, 1973; McCarthy, J. The Ottoman Turks: An Introductory 
History to 1923, London, New York: Wesley Longman Limited, 1997, etc.

8  Иванова, С. Брак и развод в българските земи. - В: Известия на НБКМ, 
Том 22 (28), С., 1996, с. 159-195; Иванова, С. Карнавал - имперски интерме-
дии. - В: Представата за другия на Балканите, С., 1995, с. 55-61; Тодорова, 
О. Православната църква и българите през XV-XVIII в., С., 1997; Ariès, Ph. 
Centuries of Childhood: A Social History of Family Life, New York: Vintage Books, 
1962; Buchmann, S. L. and G. P. Nabhan. The Forgotten Pollinators, Washington 
DC: Island Press; Doris, J. M. Lack of Character: Personality and Moral Behavior, 
Cambridge University Press, 2002; Inglis, D. Culture and Everyday Life, London 
and New York: Routledge. Taylor & Francis Group, 2005; Griffith D. abd C. Kerr. 
Tuberculosis: disease of the past, disease of the present. - In: J Perianesth Nurs, 
№ 11 (4), 1996, pp. 240-245; Kia, M. Daily life in the Ottoman Empire, The 
Greenwood Press daily life through history series, An Imprint of ABC-CLIO, LLC, 
Santa Barbara, California, 2011; Raymond, F. Histoire de l’elephantiasis: contenant 
aussi l’origine du scorbut, du feu St. Antoine, de la verole, &c.: avec un précis de 
l’histoire physique des tems, Lausanne: Chez François Grasset, et comp., 1767, etc.

9  Илчев, И. и Б. Гаврилов. Източният въпрос в дипломатически доку-
менти, спомени на политически дейци и материали от периодичния печат 
на епохата, С., 1995; Ташева, Р. Френският абсолютизъм: Основи, теория, 
принципи, В. Търново, 2004; Dupré, L. The Enlightenment and the Intellectual 
Foundations of Modern Culture, New Haven and London: Yale University Press, 
2004; Foyster, E. and J. Marten, eds. A Cultural History of Childhood and Family in 
the Age of Enlightenment, Volume 4, New York: Berg Publishers, 2010; Gay, P. The 
Enlightenment: The Science of Freedom, Volume II, W. W. Norton & Company, 
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Франция и Високата порта в контекста на международни-
те отношения на континента и френско-османските кон-
фликти10.

 
Накрая, бих искала да изкажа своята искрена благо-
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Иван Първев за ценните съвети и напътствия, които по-
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Reissue edition, 1996; Munck, Th. The Enlightenment: A Comparative Social 
History 1721-1794, Hodder Education, Reissue edition, 2000, etc.

10  Гаврилов, Б. Разделянето на Европа. Кризи, конфликти и дипломация 
в епохата на Стария режим, Издателски консорциум КОТА, С., 2010; Митев, 
Пл. Политическата активност на френските консулства в Букурещ и Яш в го-
дините на Директорията и Империята. - Във: Векове, кн. 4, С., 1989, с. 14-
19; Митев, Пл. Проектът за откриване на френско вицеконсулство в Пловдив 
от 1747 г. – В: Bulgarian Historical Review, Том 34, кн. 1-2, С., 2006, с. 365 – 
374; Митев, Пл. Френската левантийска търговия и българските земи през 
XVIII век. - Във: Втори международен конгрес по българистика, Том 7, С., 
1989, с. 209-214; Cole, J. Bonaparte et la République française d’Égypte, traduit de 
l’anglais par Philippe Pignarre, Paris: La Découverte, 2014; Correspondance de Na-
poléon Ier; publiée par ordre de l’empereur Napoléon III, Volume 20, Paris: H. Plon, 
J. Dumaine, 1858; Lauren, P., G. Craig and A. George, Force and Statecraft, New 
York: Oxford University Press, 2007; Nathan, J. A. Soldiers, Statecraft and History: 
Coercive Diplomacy and International Order, Westoprt, CT, 2002; Schroeder, P. W. 
The Transformation of European Politics, 1763-1848, Oxford History of Modern 
Europe, Clarendon Press, 1994, etc.
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 Според една популярна сентенция (която мно-
го често погрешно се приписва на Аристотел и неговата 
„Никомахова етика“, но всъщност принадлежи на аме-
риканския писател, историк и философ Уилям Дюрант) 
„ние сме това, което правим постоянно“1. Всички хора, 
поотделно или на групи, непрекъснато извършват разно-
образни дейности. Някои от тях са физиологични (хране-
не, пиене, спане), а други – социални (работа, пътуване, 
спорт). Тази съвкупност от перманентно взаимодействащи 
си функции, които се свързват помежду си, изграждат раз-
лични обществени системи и оказват въздействие върху 
същността на индивидите, стои в основата на явлението, 
наречено всекидневен живот.

 Всекидневието не е естествена реалност, възникна-
ла с появата на света. То е по-скоро историческа реалност, 
изградена по различен начин от отделните общества в за-
висимост от специфичните им особености2. Всекидневие-
то е може би най-очевидният елемент от живота на всеки 
човек и затова често е приеман за даденост. То е висша 
реалност и необходим фундамент за всички останали фор-
ми на човешка дейност. В същото време всекидневният 
живот поражда озадачаващ комплекс от идеи, свързани с 
неговата същност.

1  Durant, W. The Story of Philosophy: The Lives and Opinions of the World’s 
Greatest Philosophers, New York: Pocket Books, a division of Simon & Schuster, 
Inc., 1991, p. 87.

2  Parusheva, Dobrinka. «La vie quotidienne «à la française» dans les Bal-
kans, XIXe – début du XXe siècle». – In: La France, l’Europe et les Balkans. Crises 
historiques et témoignages littéraires. Actes du colloque international 22–23 sep-
tembre 2000, Arras-Paris. Textes réunis par Roumiana Stancheva, Alain Vuillemin, 
Oguniana Hrissimova et Jean-Pierre Arrignon. Révision du texte français : Alain 
Vuillemin et Jean-Pierre Arrignon, Sofia: Éditions de l’Institut d’Études balka-
niques, Issue 2–3, 2001, p. 130.
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 Никога не е било лесно да се даде дефиниция на 
понятието „всекидневие“. Главната трудност произтича 
от липсата на ясни граници. Всекидневието е навсякъде и 
въпреки това – никъде3. То е всеобхватно: включва всички 
дейности, които човек извършва от сутрин до вечер, от по-
неделник до неделя, от раждането до смъртта си. Казано с 
други думи, всекидневният живот обхваща всичко онова, 
което е обикновено и прозаично. Ето защо всекидневието 
много трудно би могло да бъде дефинирано или поставено 
в рамка4. 

До средата на миналия век широко се употребяват 
три, нерядко припокриващи се значения на този термин. 
От една страна, историята на всекидневието се разглеж-
да като наратив за живота на обикновените, бедни хора, 
на онези, които стоят на най-ниското стъпало в социална-
та йерархия5. Една прочута фраза гласи, че историята се 
пише от победителите, от богатите и влиятелните, затова 
е израз на техните интереси. В този смисъл изучаването 
на всекидневния живот на обикновените хора е сериоз-
но предизвикателство. От друга страна, „всекидневие“ се 
използва като събирателно понятие за разнообразни чо-
вешки дейности, за нравите, обичаите и поведението на 
отделната личност или група хора6. Но най-често всеки-

3  Felski, R. The Invention of Everyday Life. - In: Cool Moves. A Journal of 
Culture/ Theory/ Politics, № 39, London: Lawrence & Wishart, 1999, p. 15.

4  Parusheva, Dobrinka. Orient–Express, or About European Influences 
on Everyday Life in the Nineteenth Century Balkans. – In: New Europe College 
Yearbook, Issue 9 / 2001–2002, Bucharest: New Europe College – Institute for 
Advanced Studies, 2003, p. 146.

5  Fustel de Coulanges, N. D. Questions contemporaines, Paris: Hachette, 
1916; Couvares, F. G. “Telling a story in context; or, what’s wrong with social 
history?”. - In: Theory and Society, Volume 9, № 5, 1980, pp 674-76; Fink, C. Marc 
Bloch. A Life in History, Cambridge: Cambridge University Press, 1991.

6  Trevelyan, G. M. English Social History: A Survey of Six Centuries: 
Chaucer to Queen Victoria, London: Longman, 1944.
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дневният живот се изучава заедно с обществените орга-
низации и движения като елемент от социалната история, 
неразривно свързан с икономиката7.

 В периода след Втората световна война всекидне-
вието се превръща в основен обект на научен интерес и 
като такъв попада във фокуса на различни идеологически 
и политически течения. В академичните среди се водят 
продължителни дебати относно различните проявления 
на всекидневния живот и разнообразните им интерпрета-
ции. По-важните от тях са включени в тази първа глава 
на изследването, чиято главна цел е да направи панорамен 
преглед на основните подходи, критики и теории за все-
кидневието с техните постижения, въпроси и перспекти-
ви. Очертаването на теоретична рамка на проучванията, 
посветени на този интердисциплинарен по своя характер 
научен проблем, е от съществена важност, тъй като дава 
възможност по-ясно да се откроят приносите на Пуквил за 
изучаване на всекидневния живот на Балканите на грани-
цата между XVIII и XIX век.

 Обзорният преглед започва с френската истори-
ография, която след 1945 г. започва да търси нови аспек-
ти за изучаване на миналото. Школата „Анали“ (École 
des Annales) или „нова историческа наука“ (La Nouvelle 
Histoire), която започва своята дейност през междувоенния 
период, още в началото насочва изследователския фокус 
към семейството и всекидневието. Сред първите „нови ис-
торици“ изпъкват имената на Люсиен Февр (1878–1956) и 
Марк Блок (1896–1944). Те отхвърлят традиционното раз-
биране за историческата наука като регистриране на факти 
и изучаване на събития от политическата история, дипло-

7  Dupont, A. « Problèmes et méthodes d’une histoire de la psychologie col-
lective ». - In: Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, Volume 16, № 1, 1961, 
pp. 3-11; Besançon, A. « Vers une histoire psychanalytique ». - In: Annales. Écono-
mies, Sociétés, Civilisations, Volume 24, № 3, 1969, pp. 594-616.
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матическите отношения или живота на елитите. Като от-
хвърлят „събитийната история” (histoire événementielle), 
Февр и Блок се обявяват за интегриран подход в научните 
изследвания, за цялостна и комплексна историческа наука 
(histoire totale), която обхваща социалните, културните, ре-
лигиозните, моралните, психологическите, естетическите, 
политическите и икономическите аспекти на човешкия 
живот. На този фон започват да се появяват многобройни 
проучвания на мисловни нагласи, нрави и манталитети, на 
устойчиви във времето представи и вярвания8.

По отношение на всекидневието, основният методо-
логически импулс е даден от представителите на второ-
то поколение аналисти от 50-те и 60-те години на ХХ век. 
Това са Фернан Бродел и неговите ученици. В техните 
изследвания взимат превес икономическата и социалната 
история. Самият Бродел, определян като един от най-зна-
чимите съвременни историци, въвежда редица нови по-
нятия, включително термина „материална цивилизация“ 
(civilisation matérielle) – концепция, която той разработва 
в периода след Втората световна война и края на 70-те го-
дини на ХХ век, и която бележи цялата му научна кариера. 
Фокусът на неговите изследвания е върху развитието на 
споменатата материална цивилизация, което на практика 
представлява своеобразна еволюция на социално-иконо-
мическата система. Това е причината в своя капитален 
труд в три тома „Материална цивилизация, икономика и 
капитализъм, XV–XVIII век“ Бродел да акцентира върху 
водещата роля на социално-икономическите фактори в 
развитието на обществата9. Що се отнася до всекидневие-

8  Деянова, Л., съст. Духът на „Анали“: Антология. Превела от френски 
Албена Янева. София: Критика и хуманизъм, 1997, с. 7.

9  Braudel, F. Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XVe-XVIIIe 
siècle. Volume 1, Les structures du quotidien: Le possible et l’impossible; volume 
2, Les jeux de l’échange; volume 3: Le temps du monde. Paris: Armand, 1979.
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то, той го разглежда в два аспекта – като част от живота на 
анонимните индивиди, но и като елемент от глобалното 
развитие на капитализма10.

Третото поколение представители на школата „Ана-
ли“ (Еманюел льо Роа Ладюри, Марк Феро, Жак льо Гоф, 
Пиер Нора, Филип Ариес и Мишел Вовел) измества изсле-
дователския център от икономическата и демографската 
история към културната, към изучаването на манталитета 
и всекидневието. В центъра на своите изследвания аналис-
тите поставят разнообразни теми. Сред тях са: климатът 
и влиянието му върху социално-икономическите процеси 
(Еманюел льо Роа Ладюри), детството, смъртта и отноше-
нието на европейското общество към нея (Филип Ариес, 
Мишел Вовел), идентичността и паметта (Пиер Нора), ки-
ното като инструмент за опознаване на историята (Марк 
Феро) и други теми, тясно свързани с всекидневието11.

 Сериозен подем в изследванията на всекидневния 
живот се наблюдава от втората половина на 60-те до сре-
дата на 90-те години на XX век. Именно през този период, 
определян като „златен век на социалната история“12, под 
влияние на издадената през 1904 г. „Психопатология на 
всекидневния живот“ от австрийския психолог Зигмунд 
Фройд (1856–1939), на публикуваната през 1947 г. „Крити-
ка на всекидневния живот“ от френския философ и социо-
лог Анри Льофевр (1901–1991) и на феноменологичната 
теория за жизнения свят, лансирана от немския философ 
Едмунд Хусерл (1859–1938), са отпечатани голям брой съ-
чинения, чиито автори се ангажират с широко емпирич-
но и теоретично проучване на една научна област, която 
е отбягвана в продължение на десетилетия. Става въпрос 

10  Деянова, Л., съст. Духът на „Анали“: Антология, с. 9-10.
11  Пак там, с. 10.
12  Cook, S. “Minotaurs and other monsters: ‘Everyday Life’ in Recent Social 

Theory”. - In: Sociology, Volume 32, № 3, 1998, p. 532.
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за всекидневния живот и култура. Сред тези трудове осо-
бено внимание заслужават: „Социалното конструиране на 
реалността: изследване по социология на знанието“ (1966) 
на Питър Бъргър и Томас Лукман, „Структури на жизне-
ния свят“ (1973) от Алфред Шютц и Томас Лукман, „Все-
кидневният живот“ (1978) от Агнес Хелър, „Структурите 
на всекидневието: възможното и невъзможното“ (1979) от 
Фернан Бродел, „Изобретяване на всекидневието“ (1980) 
от Мишел дьо Серто и т.н.

 Макар че проучванията на вече посочените, а и на 
още редица други учени, са насочени към една обща цел, 
а именно разкриване на структурите и функциите на все-
кидневието, на човешкото поведение, ценности и прак-
тики, учените използват разнообразни теоретични под-
ходи и достигат до специфични изводи за същността на 
всекидневния живот. Така например за представителите 
на феноменологичната школа, сред които са социолозите 
Питър Бъргър (1929–2017) и Томас Лукман (1927–2016), 
всекидневният живот е „неоспоримо битие“13. Филосо-
фията на преживяването го осмисля като естествен, нор-
мален и очевиден процес; като реалност par excellence, 
интерсубективно организирана тук и сега, за да осигури 
на индивида съвкупност от значения и знания, интерпре-
тации и типологии, практики и стратегии14. За разлика от 
феноменологичната теория, критиката на Анри Льофевр, 
възприета до голяма степен и от Агнес Хелър, определя 
всекидневието като „пресечната точка на илюзията и ис-
тината, на силата и безпомощността, на контролираната от 

13  Schutz, A. and T. Luckmann. The Structure of the Life-World. Translated 
by Richard M. Zaner, H. Tristram Engelhardt, Jr., Volume I, Nortern University 
Press, 1973, p. 63.

14  Berger, P. L. and T. Luckmann. The Social Construction of Reality: A 
Treatise in the Sociology of Knowledge, Garden City, New York: Anchor Books, 
1996, pp. 35-40.
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индивида сфера на дейност и на тази, която остава извън 
неговия обхват“15. Казано по друг начин, това е простран-
ството, в което битието възниква и се развива.

 Различия се наблюдават и по отношение на време-
вия обхват на изследванията. Докато Фернан Бродел се 
фокусира върху ранното Ново време и Просвещението, 
изследванията на Анри Льофевр засягат деветнадесетото 
столетие, когато ускореният процес на индустриализация 
и урбанизация води до значителни и трайни промени във 
всекидневието16.

 В края на 70-те години на XX век немският соци-
олог Норберт Елиас (1897–1990) решава да използва нов 
подход в изследванията, посветени на всекидневния живот. 
Дистанцирайки се от заключенията на своите съвременни-
ци и предшественици, той противопоставя определенията 
„всекидневие“ и „всекидневен“ на различни контрапоня-
тия, например „невсекидневен“. Така той установява, че 
„всекидневие“ е термин, който обединява различни съ-
държания. В своя фундаментален труд за всекидневния 
живот – „Относно концепцията за всекидневен живот“ 
(1978), Норберт Елиас разграничава общо осем различни 
представи за всекидневния живот. От тях по-голямо вни-
мание заслужават четири типа понятия, представени тук 
заедно с техните имплицитни противоположности:

15  Lefebvre, H. Critique de la vie quotidienne, Volume III: De la modernité 
au modernisme (Pour une métaphilosophie du quotidien), Paris: L’Arche, 1981, 
pp. 28-30.

16  Lefebvre, H. La vie quotidienne dans le monde moderne. Paris: Gallimard, 
1968, pp. 9-12.

1. Всекидневието като 
работен ден

↔ Неработен ден, празник, 
тържество
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2. Всекидневието като
съвкупност от рутинни 
действия 

↔ Изключителни, нетипич-
ни социални дейности

3. Всекидневието като 
съвкупност от събития, 
които запълват всеки 
един ден

↔ Най-важните и значими 
събития в историята, кои-
то историографията опре-
деля като „велики съби-
тия“ 

4. Всекидневието като 
личен живот

↔ Обществен и професио-
нален живот17

 Забелязал съществуващата неяснота и объркване 
между определенията за установени, повтарящи се дейст-
вия, начин на живот на обикновените хора, работни дни 
и празници, Норберт Елиас всъщност предлага една от 
най-проницателните критики на всекидневието. След като 
представя различните значения на всекидневния живот, 
той го дефинира като „сфера на всекидневните събития, 
на социализацията, енкултурацията и жизнения опит“18.

17  Elias, N. “The Concept of Everyday Life”. Translated from German by 
Edmund Jephcott of  “Zum Begriff des Alltags”. - In: J. Goudsblom and S. Mennell, 
eds. The Norbert Elias Reader: A Biographical Selection, Oxford: Blackwell, 1998, 
pp. 166–70.

18  Elias, N. “The Concept of Everyday Life”, op. cit., p. 172.
19 „Години на олово“ (Anni di piombo) е термин, с който се обозначава 

периода на социални и политически сътресения в Италия, продължил от края 

 През 80-те години на ХХ век първоначално в Запад-
на, а след това и в Източна Германия възниква „история 
на всекидневието“ (Alltagsgeschichte), като своеобразна 
форма на микроистория. Нейни основоположници са нем-
ските историци Алф Людке и Ханс Медик. Под влияние 
на случващото се в Италия в т. нар. години на олово19 те 
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насочват усилията си към установяване и обосноваване на 
връзката между всекидневните преживявания и натрупа-
ния опит на обикновените хора в едно общество и мащаб-
ните социални и политически промени, които протичат в 
социума20.

 Наред с представителите на двете основни школи – 
френската и немската, принос в обогатяването и разширя-
ването на проучванията за всекидневието има също ита-
лианската microstoria. Последователите на това течение си 
поставят за цел да осветлят бита, вярванията и обичаите 
на онези, които дълго време са били „скрити“ за историята 
и които иначе биха били оставени извън фокуса на насто-
ящи и бъдещи научни изследвания21. С други думи, внима-
нието отново е насочено към обикновените хора и техния 
начин на живот.

 Визия за всекидневието предлага и английската ис-
ториография. Своеобразен индикатор за еволюцията на из-
следванията на английските учени представляват статиите 
и студиите, посветени на всекидневния живот, отпечатани 
в периодичното издание Journal of Urban History. Фокусът 
в тези публикации постепенно, но убедително се измества 
от условията и начина на живот на работническата класа 
към традициите, вярванията, обичаите, бита и културата 
на дадена популация в определен исторически период22.

на 60-те до края на 80-те години на ХХ век, белязан от терористични актове на 
крайнолеви и крайнодесни групировки – Бел. авт.

20  По този въпрос подробно срв. Lüdtke, Alf. The History of Everyday 
Life: Reconstructing Historical Experiences and Ways of Life. Translated by 
William Templer, Princeton: Princeton University Press, 1995.

21  Brewer, J. Microhistory and the Histories of Everyday Life. – In: Cultural 
and Social History, Volume 7, Issue 1, p. 99.

22  По този въпрос подробно срв. Revel, J., dir. La micro-analyse à l’expé-
rience. Paris: Gallimard le Seuil, 1996.
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 След няколко десетилетия на интензивни изследо-
вателски усилия от страна на редица учени от Западна и 
Централна Европа интересът към всекидневието преми-
нава кулминационната си точка и постепенно започва да 
отслабва. Независимо от този спад, проучванията на все-
кидневния живот продължават да бъдат също толкова акту-
ални, колкото са били и в миналото. Нещо повече, тяхната 
стойност и практическо значение непрекъснато нарастват. 
От началото на XXI век интересът към преживяванията 
на обикновените хора в миналото за пореден път се засил-
ва и предизвиква своеобразен ренесанс в проучванията на 
всекидневието. В същото време се наблюдава и промяна в 
теориите за всекидневния живот. Той все по-често започ-
ва да се възприема като концепция, обясняваща миналото. 
Нещо повече, всекидневието се разглежда като нещо, кое-
то винаги е съществувало, дори това да е било под форма, 
която значително се различава от съвременния начин на 
живот23.

 Опитите за изследване на всекидневния живот по-
степенно разкриват един от най-сложните и най-забележи-
телни феномени: този на повторението. Всекидневието е 
разположено във времето, в пресечната точка на два раз-
лични модела на повторяемост: цикличният, който доми-
нира в природата, и линейният, който контролира всички 
рационални процеси. От една страна, всекидневният жи-
вот съдържа в себе си цикли: нощи и дни, четири сезона, 
активност и почивка, глад и удовлетвореност, желания и 
потребности, задоволяване на желанията и пот ребностите, 
живот и смърт. От друга страна, всекидневието предполага 
редица повтарящи се действия, свързани с работата и по-

23  Felski, R. “The Invention of Everyday Life”, op.cit., pp. 16–20; Hobsbawm, 
E. J. E. “From Social History to the History of Society”. - In: Daedaus, Volume 100, 
№ 1, 1971, Published by The MIT Press on behalf of American Academy of Arts 
& Sciences, p. 43.
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треблението на личността, които успешно прикриват цик-
лите. Така всекидневният живот постепенно налага своята 
монотонност. Дните преминават един след друг и прили-
чат един на друг. Но точно тук се крие противоречивата 
същност на всекидневието: въпреки цик личността, всичко 
постепенно се променя.

 В същото време всекидневният живот притежава 
изумително многообразие. Без да бъде подчинен на нито 
една система, той се изменя в зависимост от географското 
положение, наличните природни ресурси, сезона, клима-
та, броя и вида на населението в съответния ре гион, въз-
растта, пола и професионалната ангажираност на инди-
видите. Но промяната е предвидима, резултатите от нея 
са очаквани. Всички тези специфични особености на все-
кидневния живот позволяват той да бъде определян едно-
временно като най-универсалното и единствено по рода си 
състояние, най-социалното и в същото време най-индиви-
дуалното, най-очевидното и най-добре прикритото24.

 Направеният преглед на основните подходи, крити-
ки и теории за всекидневието показва тяхното изключи-
телно разнообразие, което до голяма степен се определя 
от интелектуалните и идейни течения на изминалото сто-
летие. Но въпреки спецификите, изследователският фо-
кус остава върху начина на живот на обикновените хора 
в неговите многобройни проявления. В същото време така 
очертаната теоретична рамка на досегашните изследвания 
позволява едно по-задълбочено и цялостно осмисляне на 
всекидневието в балканските владения на султана, като 
основен компонент от социалната история на Османската 
империя.

 Представянето на всекидневния живот в османс-
ките Балкани е едновременно трудно и обезсърчително 

24  Lefebvre, H. « Quotidien et Quotidienneté ». - In: Encyclopedia Universa-
lis, Volume 19, Paris: Encyclopedia universalis, 1996, pp. 419-20.



36 Александра Миланова    ОТ КОНСТАНТИНОПОЛ ДО ЯНИНА

занимание. Това се дължи, от една страна, на огромното 
етническо, езиково, културно и религиозно многообра-
зие в региона. На полуострова живеят представители на 
различни общности – албанци, арменци, българи, гърци, 
евреи, румънци, сърби, турци и много други. Широко раз-
пространени са славянските, албански и гръцки езици, но 
освен тях има значителни тюркоезични групи, както и вла-
си, говорещи романски езици25. Що се отнася до евреите, 
живеещи в Османската империя, в лингвистично отноше-
ние те се разделят в четири групи: романьоти или грекоси, 
сефаради, ашкенази и арабскоговорящи юдеи. Население-
то в големите градски центрове се състои главно от пред-
ставители на мюсюлманската, християнската и еврейската 
общност, както и от известен брой арменци.

 Всяка една от горепосочените групи носи свои спе-
цифични традиции, нрави и обичаи, които я отличават от 
останалите. Поради тази причина етническото, езиково, 
културно и религиозно многообразие се превръща в една 
от основните характеристики на балканското простран-
ство, независимо дали то се разглежда самостоятелно или 
като част от обширните владения на султана. Това озна-
чава, че изследването на всекидневния живот предполага 
задълбочено проучване на традициите, порядките и вяр-
ванията на всички общности, които в продължение на 
няколко века живеят под османски политически и адми-
нистративен контрол и чиито култури, навици и нрави се 
различават толкова много.

 От друга страна, всекидневието на местното на-
селение значително се променя от момента на завладява-
не на полуострова до отхвърлянето на султанската власт 
в резултат на националноосвободителните движения на 
отделните балкански народи. Провежданата от Високата 

25  Imber, C. The Ottoman Empire, 1300–1650: The Structure of Power, New 
York: Palgrave Macmillan, 2002, p. 2.
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порта политика на непрекъснато териториално разшире-
ние и укрепване на османското господство в новозавла-
дените земи превръща държавата на султаните в голяма 
и могъща империя. Населението се увеличава и става все 
по-разнообразно, а в същото време формите на социално, 
икономическо и културно взаимодействие претърпяват 
значителни промени. Докато в първите няколко столетия 
доминира османският модел, задаван от централната власт 
в Константинопол и неразривно свързан с концепцията за 
„ислямския град“, с течение на времето той претърпява 
еволюция, породена от сблъсъка с един друг, по-различен 
културен модел – този на Западна Европа26. 

Представянето на всекидневния живот като основен 
компонент от социалната и културна история на етничес-
ките и религиозни общности, които попадат под властта 
на султана, остава извън обхвата на тази книга. Същото се 
отнася за дълбоките обществени промени, които настъп-
ват през шестстотинте години от съществуването на ос-
манската държава. Все пак, предвид обекта на настоящо-
то изследване, ще бъдат представени накратко основните 
аспекти от социалната история и всекидневието на сул-
танските поданици до момента, в който Франсоа Пуквил 
пристига на Балканите.

 Османската империя е ислямска теократична абсо-
лютна монархия, която функционира по особен начин на 
базата на три основни принципа: традиционната ислямска 
концепция за държавността, тюркския произход на осман-
ците и византийски елементи, наследени от Средновеко-
вието27. 

26  Parusheva, Dobrinka. «La vie quotidienne «à la française» dans les Balk-
ans, XIXe – début du XXe siècle», op. cit., p. 131.

27  Bieber, F. “Muslim identity in the Balkans before the establishment of 
nation states”. - In: Nationalities Papers, Volume XXVIII, Issue 1, 2000, p. 14.
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Социалната пирамида е изградена върху две оси – 
хоризонтална и вертикална. Вертикалната отделя мюсюл-
маните от представителите на други монотеистични ре-
лигии, докато хоризонталната ос разделя обществото на 
различни социални групи. Тази структура следва строго 
определена йерархия, според която начело на империята 
стои султанът, притежаващ неограничена и безконтролна 
власт. Останалата част от обществото се обособява в две 
големи групи. Първата включва хората на държавна служ-
ба, които Питър Шугър нарича „професионални осман-
ци“28. Във втората група попадат всички останали подани-
ци – мюсюлмани и немюсюлмани – и затова тя се нарича 
„рая̀“ (стадо).

„Професионалните османци“ могат да бъдат както 
мюсюлмани, така и евреи или християни. Те са войници 
или секретари в османския двор, или представители на ня-
коя от официално признатите религии. Независимо колко 
висок е постът, който заемат, „професионалните османци“ 
имат ограничени правомощия по отношение на султана. 
Въпреки това те разполагат с разнообразни средства за 
оказване на влияние върху политическата ситуация в стра-
ната, което може да доведе дори до сваляне на султана.

Макар че социалната йерархия в Османската импе-
рия се изгражда въз основа на функционалната роля на 
всеки един от поданиците, религията има първостепенно 
значение през целия период на съществуване на държава-
та. Ислямският характер на империята обуславя стрикт-
ното разделение между мюсюлмани и немюсюлмани. 
Двете официално признати вероизповедания освен исля-
ма – християнството и юдаизмът – се ползват с определе-
на толерантност от страна на Високата порта, но техните 
последователи притежават по-нисък статут от този на мю-

28  Шугър, П. Югоизточна Европа под османско владичество 1354–1804, 
София: Кралица Маб, 2003, с. 178.
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сюлманските поданици29. Така например само мюсюлма-
ните могат да заемат високи постове в османската социал-
на структура. Освен това са единствените, които имат пра-
во да служат в армията. Що се отнася до немюсюлманите, 
те се ползват с ограничени права спрямо мюсюлманското 
население и са задължени да плащат специфични данъци 
(поголовен данък, девширме и много други)30. 

Независимо от наличието на други вероизповедания, 
които преобладават в едни или други части на обширната 
империя, доминиращата религия е ислямът, тъй като това 
е вярата на османските владетели и управляващия елит. 
Всички религиозни аспекти от живота на местното насе-
ление се определят от върховния принцип за господство 
на османската династия, особено в началния период на из-
граждане на мюсюлманската държава. Той намира израз 
в демонстрацията на известна религиозна търпимост от 
страна на Високата порта към предишния държавен елит, 
доколкото той признава ръководната османска власт. Що 
се отнася до немюсюлманското население на Балканския 
полуостров и в други части на империята, то продължава 
да изповядва своята религия. Най-често след завоеванието 
една църква във всеки град (обикновено най-внушител-
ната сграда) е превръщана в джамия, докато останалите 
продължават да функционират незасегнати31. Подобна 
е съдбата на едни от големите християнски храмове на 
Балканите: базиликата „Св. София“ в София, църквата 
„Св. Четиридесет мъченици“ във Велико Търново, кате-

29  Садулов, А. История на Османската империя (XIV–XX в.), Велико 
Търново: Фабер, 2000, с. 73.

30  Bieber, F. “Muslim identity in the Balkans before the establishment of 
nation states”, op.cit., p. 15.

31  Ibidem, p. 16.
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дралният храм „Св. София“ в Охрид, „Св. София“ в Кон-
стантинопол и много други32.

Всички поданици на султана имат точно и ясно де-
финиран от държавата статус, свързан с хазната – колко, 
кога и как да ѝ дават или да получават от нея. В този сми-
съл не са малко документите, с които отделните индивиди 
могат да докажат своята принадлежност към определена 
категория. Сред тях са данъчни регистри и извлечения от 
тях, берати, фермани и тезкерета, джизие евраци и т.н. Във 
всички тези документи са налице две неща. Първо, много 
от тях определят начина на поведение на индивида, пос-
тавяйки определени изисквания към неговия външен вид. 
Второ, самият текст на документите подсказва, че всъщ-
ност не те са служили за доказване на самоличността. На 
обществената сцена поданиците на султана се лигитими-
рат преди всичко чрез външния си вид. Като важна част 
от материалната култура, начинът на обличане  изпълнява 
функцията на социален маркер, който разграничава как-
то мюсюлманите от немюсюлманите, така и немюсюл-
манските общности една от друга. В Османската империя 
облеклото не е само функционално, то носи специфична 
символика. Начинът на обличане показва едновременно 
етническата и религиозна принадлежност, професията и 
социалното положение на индивида. В този смисъл ими-
тацията или присвояването на облеклото, на външните 
атрибути на представителите на други групи са често сре-
щано явление в османското общество. Така поданиците на 
султана си осигуряват легитимност пред властта, достъп 
до нея, привилегии и не на последно място (по-)благопри-
ятно социало положение33.

32  Тодорова, О. Православната църква и българите през XV–XVIII в., 
София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 1997, с. 62.

33  За облеклото като идентификационен маркер в Османската империя 
срв. Иванова, С. Карнавал – имперски интермедии. – В: Представата за другия 
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Така изграденият модел претърпява значителни 
промени, които започват от втората половина на XVIII и 
началото на XIX век, когато в османското общество про-
никват европейските стоки, институции и идеи. Тяхното 
широко разпространение сред населението води до се-
риозни транс формации в социалната, икономическата и 
културната сфера. До този момент европейските влияния 
в империята са ограничени до технологиите, науката и об-
разователната сфера и са насочени почти изцяло към пре-
образования в армията, към модернизация на османските 
въоръжени сили34. Постепенно обаче управляващите кръ-
гове осъзнават необходимостта от мащабни реформи във 
всички области на обществения живот, които да доприне-
сат за запазване на целостта на държавата и за засилване 
на нейната военна мощ. Именно в този период на интен-
зивни промени, когато в Османската империя бавно, но 
необратимо прониква европейският модел, Франсоа Пук-
вил се озовава на Балканите. Веднага след пристигането 
си той започва редовно и старателно да записва своите 
многобройни срещи, впечатления и наблюдения за мест-
ното население, за всекидневието в балканските владения 
на султана.

 Французинът съвсем не е първият, който предос-
тавя сведения с подобен характер. В този смисъл логично 
възниква въпросът: от гледна точка на историята, колко 
важ ни са свидетелствата на Франсоа Пуквил?

 Преди да бъдат издадени неговите трудове, поло-
жението и начинът на живот на населението в балкански-
те провинции на Османската империя са слабо познати 
на французите. Представителите на френския двор в Кон-

на Балканите, София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 1995, 
с. 55-61.

34  Parusheva, Dobrinka. “Orient-Express, or About European Influences on 
Everyday Life in the Nineteenth Century Balkans, op. cit., p. 160.
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стантинопол, разбира се, дават разнообразни сведения за 
.държавата на султаните. Но предоставяната от тях инфор-
мация е свързана преди всичко с дипломатическия курс на 
Високата порта или засяга различни аспекти от вътрешно-
политическия живот в Ориента. Освен това, независимо 
колко подробни и интересни са изпратените от френските 
представители данни, те са конфиденциални и в този сми-
съл не са достъпни за широка публика.

 Своеобразно изключение от това неписано прави-
ло са единствено съчиненията на Мари Габриел Флоран 
Огюст дьо Шоазьол-Гуфие (1752–1817) – член на Френс-
ката академия и посланик в османската столица от 1784 г. 
до падането на монархическата власт във Франция, както 
и на френския дипломат, политик и историк Луи Огюст 
Феликс дьо Божур (1765–1836). Но предоставените от тях 
сведения за живота на Балканите са непълни, тъй като 
засягат предимно териториите, населени с гърци. Така 
например в своето произведение „Живописно пътешест-
вие в Гърция“ (публикувано за първи път в Брюксел през 
1782 г., след което многократно преиздавано, а от 1842 г. 
излиза под името „Живописно пътешествие в Османска-
та империя“) Шоазьол-Гуфие представя в три тома малко 
известни антични паметници в поставените под османски 
контрол балкански земи и запознава западните читатели 
с непознатите до този момент Циклади35. От своя страна, 
Феликс дьо Божур с най-голямо внимание разглежда ико-
номическото развитие на отделни региони и търговията, 
осъществявана от гърците. Това е и основната тема на 
най-популярното му съчинение „Описание на търговията 
в Гърция от 1787 до 1797 г.“. Всички останали французи, 

35  Bouillet, M. N. « Marie-Gabriel-Florent-Auguste de Choiseul-Gouffier ». 
- In: Bouillet, M. N. and A. Chassang, eds. Dictionnaire universel d’histoire et de 
géographie, Extrait de la « Biographie universelle », Volume XXVI, Paris: Librairie 
Hachette et C, 1878, pp. 231-35.
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посетили балканските владения на султана по различно 
време и разнообразни поводи, дават крайно недостатъчна 
и често невярна информация за живота на местното насе-
ление.

 На този фон пътеписите на Пуквил се открояват 
като истински забележителни произведения поне по някол-
ко причини. На първо място, те предлагат един нов поглед 
към някои вече добре познати на европееца пространства 
на Балканите (като гръцките земи) или допълват налич-
ните сведения за други – например за Константинопол и 
най-вече за крепостта Йедикуле (Седем кули), която в про-
дължение на години служи като затвор за дипломатически 
и военни представители на държавите, с които Османска-
та империя воюва. Нещо повече, този френски автор има 
възможност да покаже различни гледни точки за живота в 
балканските владения на султана. Пуквил пристига на по-
луострова като османски пленник – първо в Триполица, а 
след това и в османската столица, но като медицински спе-
циалист получава известна свобода на придвижване. Ня-
колко години след като е освободен и заминава за Париж, 
той отново се връща в Османската империя, но този път 
като генерален консул на Франция в Янина. Всичко това 
му позволява да се докосне до разнообразни аспекти от 
живота на местното население, за които по-късно разказ-
ва на страниците на своите книги. Освен това, за разлика 
от мнозинството свои предшественици и съвременници, 
французинът дава информация не само за гърците, макар 
че те много често са в центъра на неговото изложение, но и 
за други балкански народи – албанци, българи и т.н., вклю-
чително за османските турци. Не на последно място след-
ва да се обърне внимание върху факта, че Пуквил е един 
от малкото френски автори, посветили съществена част от 
своите произведения на всекидневния живот на Балкан-
ския полуостров, който той описва прелюбопитно.
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Пространните трудове на този френски автор и зна-
чителният информационен масив, който се съдържа в тях, 
се оказват недостатъчни за обособяване на отделна тео-
рия, която да подкрепя, допълва или напълно да отрича 
някой от вече споменатите подходи и критики на всекид-
невието (разбира се, ако се приеме за необходимо на осно-
вата на всеки богат източник да се формира самостоятелна 
теория). Причината за тази невъзможност се определя, на 
първо място, от ограничения пространствен и времеви об-
хват на изследванията на Пуквил. Французинът се интере-
сува преди всичко от бита на своите съвременници, насе-
ляващи европейските владения на Османската империя и 
затова сведенията, които предоставя, не са универсални. 
Те се отнасят за балканските народи (и най-вече за жите-
лите на Епир, Македония, Тесалия и полуостров Пелопо-
нес) в конкретен исторически период: края на XVIII – на-
чалото на XIX век. Ето защо заключенията, които могат да 
бъдат направени въз основа на предоставената в неговите 
произведения информация, няма да бъдат валидни, поне 
не напълно, за населението в други части на света, нито 
дори за хората, които, макар и да живеят на Балканите, не 
са съвременници на френския автор. Нещо повече, френ-
ският автор сам признава, че си е поставил за основна цел 
да опише „нещата така, както ги е видял, преживял или 
са му били предадени, без да търси обяснение за конкрет-
ните причини“36. Неговият стремеж всъщност отговаря на 
принципите на позитивизма (лансиран като отделно фило-
софско направление през 30-те години на XIX век), който 
обявява емпиричните изследвания за единствен източник 
на действително знание и акцентира върху описанието, без 
да се стреми към теоретизиране. В този смисъл очакването 

36  Pouqueville, F. De ma solitude 1795 - Notes et journal (non-publié) de 
François Pouqueville, archives de la Bibliothèque Nationale de France, p. 6.
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Пуквил да предложи отделна теория за всекидневието не е 
съвсем основателно.

 От друга страна, прилагането на някоя от вече ут-
върдените теоретични рамки към пътеписите на францу-
зина би било много трудно и същевременно не особено 
подходящо, заради съществуващите сериозни различия 
между съчиненията на Пуквил и трудовете на критиците 
на всекидневния живот. Мнозинството водещи теоретици, 
които изследват всекидневието, са философи, социолози 
или историци. Сред тях са вече споменатите А. Льофевр, 
А. Людке, А. Хелър, А. Шютц, Е. Хусерл, М. дьо Серто, 
Н. Елиас, П. Бурдийо, П. Бъргър, Т. Лукман, Х. Медик и 
много други. За разлика от тях Франсоа Пуквил е по-скоро 
практик, отколкото теоретик, доколкото тези определения 
могат да бъдат използвани за изследователите на всекид-
невието. Ето защо нито един от горепосочените учени не 
разглежда всекидневния живот, дори само на определена 
група хора, в такава пълнота, каквато присъства в трудо-
вете на французина. Неговите произведения не са просто 
мемоари, в които той разказва за мястото, където живее, 
и работата, която извършва. Те описват средата, в която 
авторът изпълнява своите професионални задължения. 
Пуквил отбелязва почти всичко, което вижда или среща – 
събития, хора, ситуации – и при това го прави с усърдието 
на етнолог или антрополог.

 Към всичко това следва да се добави, че настоящо-
то изследване  няма за цел да приложи някой от вече опи-
саните теоретични подходи към произведенията на фран-
цузина, нито да развие нова теория на база на информа-
цията, която той предоставя. Акцентът е насочен в друга 
посока: към представяне на всекидневието едновременно 
като картина (изобразяваща балканските народи и техния 
начин на живот в конкретен исторически момент), кон-
фликт (както между отделните етнически и религиозни 
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общности, живеещи на Балканите, така и между управля-
ващите и раята) и послание (умело използвано от френ-
ския автор за оказване на въздействие върху европейската 
общественост относно бъдещето на Османската империя 
и съдбата на гръцкия народ). Именно този изследовател-
ски фокус определя прилагането на един аналитично-опи-
сателен подход в работата с пътеписите на Франсоа Пук-
вил и обосновава липсата на сравнение между неговите 
съчинения и трудовете на други пътешественици, които 
през XVIII и началото на ХIХ век посещават европейските 
владения на султана.
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 В периода на османско господство над Балканите 
Франция поддържа почти непрекъснати контакти с Ос-
манската империя и играе съществена роля в нейния поли-
тически и стопански живот. Продължителните и нерядко 
противоречиви контакти между двете страни, съчетани с 
постоянно увеличаващите се търговски интереси на Вер-
сай в Леванта, подтикват управляващите среди, а и по-ши-
роката общественост, относително рано да насочат внима-
нието си към държавата на султаните и по-специално към 
нейните балкански провинции.

 Проникването на османските турци в Европейския 
Югоизток и постепенното им, но трайно настаняване в 
тези територии през XIV–XV век първоначално не въл-
нуват френските ръководни кръгове. По същото време 
Франция изживява тежки изпитания, въвлечена в Стого-
дишната война (1337–1453). Едва при първото прекъсване 
на военните действия французите обръщат внимание на 
случващото се на Балканите. Именно тогава Франция из-
праща свои войски в похода на обединените християнски 
сили начело със Сигизмунд Люксембургски (1387–1437). 
От този период датират и първите френски свидетелства 
за облика на Османската империя, за характера на сул-
танската власт, за положението на покорените балкански 
народи. Тези сведения недвусмислено оценяват завоева-
нието като тежък прелом в живота на местното населе-
ние. От една страна, в оценките на французите прозират 
предубежденията и враждебната сдържаност на западния, 
католичес ки свят към източното православие и църква. От 
друга страна, в произведенията на някои пътешественици 
личи неприкрита ненавист към иноверците, представяни 
като врагове на целия християнски свят, и се загатва за го-
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товността на покорените балкански народи да отхвърлят 
чуждата власт1.

Междувременно османските позиции в Леванта ук-
репват и непрекъснато се разширяват. Що се отнася до ев-
ропейските политически сили, те не успяват да спрат набе-
зите на завоевателите и вече са длъжни да се съобразяват 
с тяхното присъствие в Средиземноморието. Въпреки ост-
рите нападки на християнска Европа срещу про-османс-
ката политика на крал Франсоа I (1515–1547), Франция не 
само установява дипломатически отношения със султана, 
но получава и най-големите привилегии по време на ре-
жима на капитулациите. Тя успява първа от западноевро-
пейските държави да си осигури търговски и политичес-
ки преимущества, както и право на покровителство върху 
Светите места и богомолците в Йерусалим.

В продължение на три столетия французите са счита-
ни за традиционен съюзник на султана. Френските управ-
ляващи кръгове участват в определени военни планове и 
начинания съвместно с османската армия срещу останали-
те Велики сили. Всъщност Франция се стреми чрез своите 
дипломатически представители да оказва влияние върху 
външната политика на Високата порта в смисъл и насока, 
изгодни за интересите на Версай. И макар че между френ-
ския и османския двор по-често се наблюдава изостряне 
на отношенията, отколкото пряко военно сътрудничест-
во, партньорството между тях се оказва важен елемент от 
външната политика на двете държави2.

 В началото на XVIII век Високата порта се нами-
ра в трудно положение. Нейната армия претърпява някол-
ко сериозни поражения: най-напред в битката при Вие-

1  Цветкова, Б. Френски пътеписи за Балканите: XV–XVIII в., Том II, 
София: Наука и изкуство, 1975, с. 6-7.

2  Agoston, G. and Br. Masters, eds. Encyclopedia of the Ottoman Empire, 
New York: Facts On File, 2008, p. 221.
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на през 1683 г., а по-късно при Азов (1696) и при Зента 
(1697) от силите на създадената през 1684 г. под егидата 
на папа Инокентий XI Свещена лига. Подписаният през 
1699 г. Карловицки мирен договор слага край на военните 
действия, но в същото време поставя началото на разде-
лянето на европейските владения на султана. Най-голяма 
заплаха за целостта на Османската империя се оказват 
стремежите на Хабсбургите и Русия към териториално 
разширение. За да ограничи тяхното влияние в Европа, 
Високата порта започва да търси съюзници. От западните 
Велики сили най-подходящ партньор се оказва Франция, 
тъй като нейните основни противници през този период 
са именно Хабсбургската монархия и Русия. Освен това 
от години Версай поддържа добри дипломатически и тър-
говски отношения с Константинопол. При това положение 
един френско-османски съюз би възпрепятствал бъдещи 
военни кампании срещу владенията на султана, заради 
опасността от намесата на Франция3. Подобна оценка на 
международната ситуация води до идеята за учредяване на 
постоянно дипломатическо представителство на Високата 
порта в тази европейска държава.

 Османският план обаче се оказва неприемлив за 
французите. Тяхната външна политика традиционно е на-
сочена към въвличане на султана във военни конфликти 
с врагове на френския двор. В този смисъл съвместни 
действия с османската армия са възможни, но само когато 
интересите на Франция налагат това, и то без да се сключ-
ва официален съюз с Портата4.

3  Zaїmova, R. Correspondance consulaire des ambassadeurs de France à 
Constantinople (1668-1708). Inventaire analytique des articles A.E. BI 376 à 385 
par R. Zaïmova, revu pour l’impression par Ph. Henrat, avant-propos par J.-P. Ba-
belon, Paris: Centre historique des Archives Nationales, 1999, p. 116.

4  Göçek, F. M. East Encounters West. France and the Ottoman Empire in 
the Eighteenth Century, New York: Oxford University Press in Cooperation with 
the Institute of Turkish Studies, Inc., Washington D.C., 1987, pp. 7-8; Ташева, Р. 
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Така се стига до 1798 г., когато настъпва съществена 
и трайна промяна във външнополитическите отношения 
между двете държави. До голяма степен тази трансфор-
мация е провокирана от нахлуването на Наполеоновите 
войски в Египет, който все още, поне формално, се намира 
под властта на султана. В действителност, отношенията 
между Франция и Високата порта са обтегнати още преди 
Египетската кампания на Наполеон Бонапарт. Основната 
причина за съществуващото напрежение е недоволството 
на Портата от засилващото се френско влияние на Бал-
каните и в Адриатическо море, настъпило в резултат на 
Кампоформийския мир от 1797 г. Но едва след инвазията 
на френската армия в Египет двете държави се изправят 
една срещу друга, което принуждава султана да поиска 
помощ от Великобритания и Русия. Така започва нов етап 
във френско-османските отношения, който продължава до 
началото на XX век5.

Френският абсолютизъм: Основи, теория, принципи, Велико Търново: Фабер, 
2004, с. 64.

5  Макар че започва с военен конфликт, след края на кампанията Фран-
ция много бързо възстановява позициите си в Константинопол. През целия 
период до началото на XX век Париж провежда гъвкава многостранна поли-
тика по отношение на Портата, чиято основна цел е да предотврати, доколко-
то е възможно, разпадането на Османската империя. Стремежът на френския 
двор е да попречи на своите основни противници в Европа –  Великобрита-
ния и Русия, да засилят влиянието си в региона и да получат по-голям дял 
от османското наследство. Срв. Lauren, P., G. Craig and A. George. Force and 
Statecraft, New York: Oxford University Press, 2007, pp. 26-7.
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§ 1. Франция и Високата порта в системата на 
международните отношения през втората половина на 

ХVIII век

 Избухналият в средата на ХVIII в. военен кон-
фликт, известен в историографията като Седемгодишната 
война (1756–1763), оказва влияние върху международни-
те отношения в Европа до самия край на осемнадесетото 
столетие. На първо място, той увеличава броя на Великите 
сили от три на пет. Така, към групата на държавите, които, 
заради своето икономическо, политическо и военно мо-
гъщество, традиционно са считани за важен фактор при 
решаването на глобални въпроси и конфликти, а имен-
но Великобритания, Франция и Свещената империя, се 
включват две нови сили – Русия и Прусия. След края на 
военните действия настъпва и още една промяна, свързана 
с вътрешната йерархия между основните сили на конти-
нента. В началото на войната Франция заема позицията на 
най-силна европейска държава, следвана от Хабсбургска-
та монархия. През 1763 г. обаче, когато е подписан Париж-
кият мир, който слага край на въоръжения конфликт, поло-
жението на Великите сили се променя: Великобритания е 
победител и господстваща морска сила, докато Франция е 
победена и изолирана; Хабсбургите и Прусия са изтощени 
от войната, а в същото време Русия се утвърждава като 
доминираща сила на изток и на север6.

 Противно на очакванията на държавите победи-
телки, политическата ситуация на континента в края на 
ХVIII век се характеризира по-често с ескалация, откол-
кото с ограничаване на противоречията между страните. 

6  Гаврилов, Б. Разделянето на Европа. Кризи, конфликти и диплома-
ция в епохата на Стария режим, София: Издателски консорциум КОТА, 2010, 
с. 130.



56 Александра Миланова    ОТ КОНСТАНТИНОПОЛ ДО ЯНИНА

Мирът в Европа прилича повече на примирие, нарушавано 
от системни кризи и военни кампании, които много лесно 
биха могли да прераснат в голям въоръжен конфликт7. За 
разлика от следващия период (1815–1914), споразумение-
то от 1763 г. не успява да създаде стабилно равновесие на 
силите. От една страна, след Седемгодишната война Вели-
кобритания успява да установи своето пълно господство 
над колониите и морските комуникации. Но тъй като се 
оказва неспособна да намери съюзници на континента, 
европейските ѝ съперници се възползват от американския 
бунт, за да възстановят нарушения баланс. От друга стра-
на, положението на Франция, Прусия и Хабсбургската 
монархия, изтощени от войната и от непрекъснатите по-
литически борби, позволява на Русия да предприеме аг-
ресивна политика по отношение на Полша и Османската 
империя8. Към всичко това се прибавя недоволството на 
Мария Терезия от загубата на Силезия, както и наранената 
френска гордост след налагането на британското морско 
превъзходство9.

 В така създалата се политическа ситуация, в която 
французите са изолирани, а англичаните не могат да насо-
чат вниманието си към континенталните проблеми заради 
американските колонисти, центърът на международната 
политика се измества на изток. Това се оказва изключи-
телно благоприятно за Русия, Прусия и Хабсбургите, кои-
то постепенно започват да диктуват събитията в Източна 
Европа.

7  Nathan, J. A. Soldiers, Statecraft and History: Coercive Diplomacy and 
International Order, Westoprt, CT: Greenwood Publishing Group, 2002, p. 50.

8  За отношенията между Русия и Османската империя през този период 
подробно срв. Стоилова, Т. Ябълката на раздора в руско-турските отношения 
през 60-те години на ХVІІІ век, София: Академично издателство „Проф. Ма-
рин Дринов“, 1995.

9  Nathan, J. A. Soldiers, Statecraft and History: Coercive Diplomacy and 
International Order, op.cit., pp. 112-18.
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 Франция все пак успява да излезе от тежкото по-
ложение, в което се намира след края на Седемгодишната 
война, и през втората половина на ХVIII век възстановява 
позициите си на Стария континент. Забележителното въз-
раждане на френското могъщество и амбиции е свързано 
преди всичко с дейността на един от най-видните френски 
дипломати – Етиен Франсоа дьо Шоазьол, по-късно хер-
цог дьо Шоазьол-Стенвил (1719–1785). Основните усилия 
са насочени в две посоки. От една страна – към реорга-
низация на армията и военния флот, по-решително и ефи-
касно ръководство на въоръжените сили. От друга страна, 
френската външна политика се стреми да затвърди съюз-
ните отношения с Испания (установени още през 1761 г. 
с подписването на т. нар. Семеен пакт) и по този начин да 
противодейства на английското господство по море10.

 Последвалите революционни събития във Фран-
ция от края на ХVIII век предизвикват значителни транс-
формации в системата на международните отношения в 
Европа. След свалянето и последвалото обезглавяване на 
крал Луи XVI (1774–1792) френската външна политика е 
изправена пред сериозни предизвикателства. Те са свър-
зани с оттеглянето на всички посланици, акредитирани от 
френския владетел, което постепенно води до диплома-
тическа изолация на страната. На 13 август 1792 г. пръв 
отпътува шведският посланик, а няколко дни по-късно 
(17 август) същото прави британският му колега – лорд 
Гоуър. До края на същия месец Франция прекъсва външ-
нополитическите си отношения с всички европейски дър-
жави11. Френската дипломатическа изолация се съчетава 
с новата идеология за държавна власт, лансирана след Ре-

10  Waltz, K. Theory of International Politics, New York: McGraw Hill, 1979, 
pp. 58-63.

11  Cowie, L. Eighteenth Century Europe, London: G. Bell & Sons, 1963, 
p. 323.
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волюцията от 1789 г. и заедно с разпадането на Стария ре-
жим обуславя бъдещия общ военен конфликт в Европа.

 Междувременно Османската империя, която в про-
дължение на няколко столетия се утвърждава като най-го-
лямата и влиятелна ислямска държава в модерния свят, 
чиято култура и военна експанзия се разгръща на три кон-
тинента, постепенно изпада в дълбока криза. Сериозните 
вътрешнополитически проблеми стават пречка за актив-
ното участие на Високата порта в събитията на Стария 
континент. Нещо повече, от края на XVIIІ век султанът 
все по-рядко се намесва в европейските дела и постепенно 
губи позициите си на международната сцена.

 В периода на най-голямо могъщество на Осман-
ската империя дипломацията има второстепенна роля и 
слабо влияние върху държавната политика, чиято основна 
цел е защита и непрекъснато разширяване на границите 
на мюсюлманските владения. Дипломатическата инсти-
туция има незначителен принос за постигането на тази 
цел, която ефективно се осъществява от многохилядната 
армия. Султанът, заобиколен от своите непобедими вой-
ски, обикновено направлява външната политика просто 
чрез изразяване на волята си12. Неговото поведение не 
буди изненада, като се има предвид османското разбира-
не за дипломацията. Подобно на всички други въпроси, 
свързани с управлението на империята, тази концепция 
се основава на шериата, който определя мюсюлманската 
държава като независима и самодостатъчна. Изхождайки 
от тази идея и сигурна в силата на своите войски, Висока-
та порта провежда нереципрочна външна политика, рядко 
е склонна да направи компромис по отношение на против-
ниците си и поддържа ограничени контакти с държавите 

12  Naff, T. “Reform and the Conduct of Ottoman Diplomacy in the Reign of 
Selim III, 1789-1807”. - In: Journal of the American Oriental Society, Volume 83, 
№ 3, 1963, p. 295.
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на Стария континент13. Нещо повече, тя дори няма свои 
постоянни представителства в европейските столици, кое-
то всъщност означава, че в продължение на столетия ди-
пломатическите контакти се осъществяват в една посока: 
от Европа към Османската империя. Това положение оба-
че коренно се променя при султан Селим III (1789–1807). 
По време на неговото управ ление дипломацията се пре-
връща във важен елемент от държавната политика и заема 
централно място в плановете за реформи на владетеля и 
неговите съветници.

 През 1793 г. Селим III взима епохалното решение 
за първи път в османската история да изгради система от 
постоянни дипломатически представителства в Европа (до 
този момент османската практика се изчерпва с организи-
ране на пратеничества по конкретни поводи). Първоначал-
ният план на султана включва изпращане на посланици на 
Високата порта в няколко европейски столици – Лондон, 
Париж, Виена и Берлин, за период от три години. Първи-
ят османски дипломатически представител е Юсуф ага 
Ефенди, който пристига в английската столица още през 
същата 1793 г.14

 В допълнение към тези действия султанът започва 
да назначава консули, които да се грижат за търговските 
интереси на неговите поданици в чужбина. Първоначал-
но на тази длъжност са назначавани търговци, предимно 
от гръцки произход, които вече живеят и развиват актив-
на търговска дейност в съответните европейски центрове. 
Подобни позиции най-напред са въведени в Малта, Ме-

13  Naff, T. “Reform and the Conduct of Ottoman Diplomacy in the Reign of 
Selim III, 1789-1807”, op.cit., p. 296.

14  Findley, C. “The Foundation of the Ottoman Foreign Ministry: The Begin-
nings of Bureaucratic Reform under Selim III and Mahmud II”. - In: International 
Journal of Middle East Studies, Volume 3, № 4, 1972, p. 396.
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сина, Неапол, Генуа, Марсилия, Аликанте, а по-късно – в 
Амстердам, Лондон и Виена15.

 Инициативата на султан Селим III за изграждане 
на постоянни дипломатически представителства на Ос-
манската империя в европейските столици има ограничен 
успех. Липсата на подходяща квалификация, интерес и 
желание за дипломатическа служба от страна на неговите 
поданици, непрекъснато променящият се международен 
климат от края на XVIII и първата половина на XIX век, 
неуспешните опити за изграждане на институция, изпъл-
няваща функциите на министерство на външните рабо-
ти, и вътрешнополитическата нестабилност в страната 
са сред основните пречки за създаване на ефективна ос-
манска дип ломатическа система16. Все пак резултатите от 
положените значителни усилия в тази област не са само 
негативни. Създаването на посолства на Стария континент 
позволява на определена част от османските поданици мю-
сюлмани да изучават европейски езици и да се запознаят с 
революционните идеи, доминиращи по това време в Евро-
па. А когато в началото на XIX век Махмуд II (1808–1839) 
възобновява опитите за реформи в империята, той успеш-
но наследява някои от идеите на Селим III, сред които и 
тази за изграждане на постоянни представителства в ев-
ропейските столици. По този начин Османската империя 
постепенно започва да се интегрира в системата на меж-
дународните отношения в Европа, което води до сериозни 
трансформации в отношенията ѝ с Великите сили, в това 
число и с Франция.

 Съществена промяна във френско-османските от-
ношения настъпва през втората половина на ХVIII век – 

15  Findley, C. “The Foundation of the Ottoman Foreign Ministry: The Begin-
nings of Bureaucratic Reform under Selim III and Mahmud II”, op.cit., pp. 397-99.

16  Naff, T. “Reform and the Conduct of Ottoman Diplomacy in the Reign of 
Selim III, 1789-1807”, op.cit., pp. 313-15.
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период от европейската история, наситен със значими 
събития, голяма част от които оказват влияние и върху 
развитието на Източния въпрос. Сред тях са Дипломати-
ческата революция от 1756 г., руската  анексия  на  Крим  
през 1783 г. и Френската революция от 1789 г. Те са съпът-
ствани от две руско-османски войни (през 1768–1774 г. и 
1787–1792 г.), както и от една османска военна кампания 
срещу Хабсбургите (1787–1791). Въпреки че тези събития 
сериозно застрашават териториалната цялост на Осман-
ската империя, Високата порта не получава нито матери-
ална, нито военна помощ от Франция (приемана все още 
за традиционен неин съюзник), за да се справи със запла-
хата.

 Все пак отношенията между Париж и Констан-
тинопол не се влошават. Нещо повече, султан Селим III 
продължава да приема Франция като единствената Вели-
ка сила, на която Високата порта би могла да разчита. В 
действителност, той е един от малкото владетели, които за-
пазват неутралитет по отношение на събитията от 1789 г., 
подтикнали французите към дипломатическа изолация. За 
разлика от управляващите в много европейски държави, 
османците не чувстват заплаха след обезглавяването на 
крал Луи XVI, тъй като в тяхната история подобно явление 
не е прецедент17. Освен това Селим III приветства Револю-
цията, тъй като тя предизвиква хаос и объркване сред до-
миниращите по това време сили на Стария континент. По 
същото време, въпреки неуспехите на османската армия, 
Високата порта сключва две изключително благоприятни 
споразумения. Подписани са Свищовският мирен договор 
(4 август 1791), с който приключва последната война на 
османците със Свещената империя, и Яшкият – на 9 януа-

17  Anderson, M. S. The Rise of Modern Diplomacy 1450-1919, London: 
Routledge, Taylor & Francis Group, 1993, pp. 168-72.
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ри 1792 г., който слага край на военните действия с русна-
ците18.

 Тези споразумения са много важни за османците, 
които получават възможност да насочат вниманието си 
към вътрешнополитическите реформи в империята, чието 
начало е поставено именно през този период. Нещо повече, 
макар че симпатизира на французите, Селим III се опит-
ва да остане извън европейските конфликти, последвали 
Френската революция. Неговото желание за запазване на 
неутралитет е продиктувано преди всичко от намерението 
да се съсредоточи върху преобразованията в армията. Но 
султанът е принуден да промени позицията си, след като 
през 1797 г. французите установяват контрол над Йонийс-
ките острови, а след година Наполеоновите войски нахлу-
ват в Египет. В отговор на тези действия на 11 септември 
1799 г. Портата обявява война на Франция и по този начин 
се съюзява не само с Великобритания, но и със своя дъл-
гогодишен враг – Русия.

 Египетската кампания на Наполеон не успява да 
пос тигне предварително заложените цели. Вместо да за-
щити френските търговски интереси в Египет и Сирия, 
чрез което да нанесе удар върху колониалните претен-
ции на англичаните в региона, тя подтиква Високата пор-
та да излезе от неутралитета и да се обвърже с Лондон 
и Петербург. Краят на военните действия между Франция 
и Втората коалиция е поставен с подписването на т.нар. 
Амиенски договор от 25 март 1802 г. Сред многобройните 
клаузи на мира определящо значение за бъдещото разви-
тие на френско-османс ките отношения има член 8, който 
гарантира целостта на Османската империя и запазване на 
нейните владения от предвоенния период. Още по-голя-

18  Shaw, S. History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, Volume I: 
Empire of the Gazis: The Rise and Decline of the Ottoman Empire 1280–1808, 
Cambridge: Cambridge University Press, 1976, pp. 262-70.
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ма важност има решението на султан Селим III да склю-
чи отделно споразумение с французите. Става въпрос за 
Парижкия мир от 25 юни 1802 г. В действителност, това е 
окончателният вариант на предварителния договор, под-
писан във френската столица на 9 октомври 1801 г., кой-
то слага край на Египетската кампания и възстановява 
френско-османските отношения отпреди войната. Това 
споразумение позволява на Франция да възвърне стари-
те си привилегии като например капитулациите и ролята 
на покровител на католиците, пребиваващи в Османската 
империя. Нейните търговски кораби получават за първи 
път правото свободно да плават в Черно море и така бла-
гоприятстват за откриването на нови пазари за търговия с 
Русия, Балканите и дори с Персия, които да съперничат на 
британските интереси на изток19.

 Макар че Амиенският мир продължава само око-
ло година (от 25 март 1802 до 18 май 1803 г.), той дава 
на Наполеон, който вече заема длъжността първи консул 
на Франция, достатъчно време, за да възстанови добрите 
отношения със султана. Ето защо през следващия период, 
който започва в началото на XIX век, френската държава 
провежда открита проосманска външна политика. Отсла-
бената държава на султана играе важна роля в европейс-
ката дипломатическа стратегия на бъдещия френски им-
ператор. Освен това приятелските и съюзни отношения с 
Високата порта биха послужили като полезен инструмент 
не само срещу най-големия враг на Франция – Велико-
британия, но и като средство, което да накара Русия да се 
съоб разява с френската воля20.

19  Cole, J. Bonaparte et la République française d’Égypte, traduit de ’anglais 
par Philippe Pignarre, Paris: La Découverte, 2014, pp. 301-6.

20  Shaw, S. History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, Volume I: 
Empire of the Gazis: The Rise and Decline of the Ottoman Empire 1280–1808, 
op.cit., pp. 281-84.
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 Няколко са факторите, които благоприятстват въз-
становяването и укрепването на френско-османските от-
ношения. Сред тях е дългата история на дипломатически 
и икономически контакти между Франция и Високата 
порта, които датират още от XVI век. В специализираната 
научна литература, посветена на стопанската история на 
двете държави, традиционно се приема, че през XVIII век 
французите са най-активният търговски партньор на Кон-
стантинопол21. Само за няколко десетилетия (от края на 
XVII до около средата на XVIII век) Търговската камара 
в Марсилия – благодарение на своя привилегирован ста-
тут на покровител и основен изразител на френските тър-
говски интереси в Османската империя – успява да заеме 
ключовите позиции в Леванта и чрез мрежа от търговски 
къщи и търговски колонии да обхване основните пункто-
ве на огромния и богат на индустриални суровини и на 
селскостопанска продукция османски пазар22. Въпреки че 
много европейски държави подписват междувременно съ-
юзни договори със султана, поддържат активни търговски 
връзки с Портата и изпращат свои представители в осман-

21  Masson, P. Histoire du commerce français dans le Levant au XVIIIe 
siècle, Paris: Hachette, 1911; Eldem, E. “French Trade and Commercial Policy in 
the Levant in the Eighteenth Century”. - In: Oriente Moderno, Nuova serie, Anno 
18 (79), № 1: The Ottoman Empire in the Eighteenth Century, 1999, pp. 27-47.

22  Първоначално търговското проникване във владенията на султана 
се подчинява на амбицията и инициативата на отделни, по-предприемчиви 
и находчиви търговци, но с времето, особено видимо през втората четвърт на 
XVIII век, доминиращата роля на Франция в Източното Средиземноморие и 
на Балканите се гарантира от стройната и ефективна организация, от ясните 
и последователно следвани правила, които Търговската камара в Марсилия 
разработва и които, благодарение на официалното френско представителство 
в Константинопол, са стриктно прилагани по отношение на стотиците пряко 
ангажирани в търговията с Османската империя френски поданици през цяло-
то осемнадесето столетие. По този въпрос подробно срв. Митев, Пл. Проектът 
за откриване на френско вицеконсулство в Пловдив от 1747 г. – В: Bulgarian 
Historical Review, Том 34, кн. 1-2, С., 2006, с. 365-67.
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ския двор, французите остават сред най-облагодетелства-
ните нации почти до самия край на XVIII век. Нещо по-
вече, осем надесетото столетие и особено неговата втора 
половина е периодът на най-активно френско икономиче-
ско проникване в Османската империя. От самото начало 
на века до революцията от 1789 г. вносно-износната търго-
вия между двете държави се увеличава около четири пъти. 
Тази икономическа експанзия се осъществява в балкански-
те земи през няколко големи пристанища – Солун, Кавала 
и Енос. Процъфтява дейността на редица френски търгов-
ски къщи на Балканите, улеснявани и покровителствани 
от търговските консули и посланиците на Франция. Тези 
значителни икономически позиции на Париж в региона са 
опора на френското политическо влияние в Леванта.

 Определяща за развитието на отношенията между 
Франция и Високата порта е и целенасочената френска 
политика за изпращане на военни съветници при султа-
на. През втората половина на ХVIII век става ясно, че 
традиционният османски начин на воюване е неефекти-
вен и носи единствено поражения за армията. Това налага 
въвеждането на сериозни и задълбочени промени, които 
обаче могат да бъдат осъществени само с помощта на екс-
перти от Западна Европа. Първите военни специалисти, 
които подпомагат модернизацията на османската армия, 
са именно французите. Безспорен е техният принос за 
реформиране на артилерията и флота на Високата порта, 
за изграждане на сухопътни съоръжения, за укрепване на 
крепости. Значителен напредък е постигнат дори в обу-
чението на османските офицери, благодарение на изгра-
дените от френските експерти военни образователни ин-
ституции: например създаденото през 1734 г. училище по 
геометрия на граф Александър дьо Боневал-Ахмед паша 
(Hendesehâne), възобновено през 1775 г., новото училище 
по математика (Mekteb-i Riyâziyye), открито през 1773 г. 
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и по-късно преместено в двореца Айналъ Кавак, където 
е превърнато в държавно училище за морски инженери 
(Mühendishane-i Bahr-i Humâyun), и други. Сред обучи-
телите в учебните заведения са французите Лоран Жан 
Франсоа Трюге и Андре Жозеф Лафит Клаве. Успоредно 
с преподавателската дейност, те се занимават с подготовка 
на учебници и помагала за османските офицери. В резул-
тат от дейността на редица френски експерти като граф 
Боневал, барон Франсоа дьо Тот, Лафит Клаве, Трюге и 
много други в Османската империя са въведени модерни-
те европейски методи на военно обучение. Така в края на 
XVIII век вече има достатъчно добре обучени местни спе-
циалисти, които да преподават в новите османски военни 
училища23.

 Освен това френските съветници при султана се оказ-
ват ефективно средство за осигуряване на достоверна и акту-
ална информация за състоянието на укрепленията, въоръже-
нието и обучението на армията. Така те улесняват френския 
двор при взимане на решения, засягащи Високата порта. След 
Френската революция пред военните експерти се появяват и 
нови задачи, например „затопляне на отношенията“ с новата 
власт в Париж или противодействие на привържениците на 
Стария режим, потърсили убежище в Константинопол след 
събитията от 1789 г.24 Военните съветници постепенно се 
превръщат във важен дипломатически инструмент, който все 
по-често оказва влияние върху решенията на Високата порта. 
Това обстоятелство на практика поставя Франция в изклю-
чително изгодна позиция спрямо останалите Велики сили с 
интереси на Балканите и в Леванта.

23  Levy, A. “Military Reform and the Problem of Centralization in the 
Ottoman Empire in the Eighteenth Century” - In: Middle Eastern Studies, Vol. 18, 
№ 3, 1982, pp. 232-240.

24  Ibidem, pp. 242-245.



67Втора глава   Френско-османските отношения, Франсоа Пуквил и Балканите

 Към горепосочените фактори следва да се прибавят 
и про-френските симпатии на Селим III. Интересно съвпа-
дение е, че той се възкачва на османския престол именно в 
годината, в която избухва революцията във Франция – 1789 г. 
Но още преди да стане владетел, Селим III поддържа кон-
такти с френския двор. Той тайно изпраща писма до крал 
Луи XVI, в които моли за съвет относно модернизирането на 
османските въоръжени сили по западен образец25. Без съм-
нение, всичко това оказва влияние върху последващото раз-
витие на отношенията между „Лилията“ и „Полумесеца“ в 
началото на XIX век.

§ 2. Франция и Османската империя в „Класическата 
система на дипломацията“

 Науката за международните отношения определя 
периода от 1815 г. до Първата световна война като „Класи-
ческа система на дипломацията“. Тя е резултат от усилия-
та на европейските държавници да избегнат повторение на 
кризите, предизвикани от Френската революция от 1789 г. 
и Наполеоновото господство в началото на ХІХ век. Пос-
тигнат е забележителен успех. След Виенския конгрес 
(1 октомври 1814 – 9 юни 1815 г.) в продължение на почти 
четиридесет години между Великите сили не избухва вое-
нен конфликт. А след Кримската война (1853–1856) за още 
около шест десетилетия Европа не преживява нито една 
голяма общоевропейска война.

25  Shaw, S. History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, Volume I: 
Empire of the Gazis: The Rise and Decline of the Ottoman Empire 1280–1808, 
op.cit., p. 288.
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 Като дипломатическа практика конгресът на дър-
жавите победителки във Виена продължава традицията на 
Вестфалския (1648) и Утрехтския (1713) конгрес, чиято 
основна цел е уреждане на въпросите, породени от про-
дължителни военни конфликти. Свиканият през 1814 г. 
международен форум има амбициозната задача да сложи 
край на продължилите две десетилетия „революционни“ 
войни в Европа, връщайки реда и статуквото от предрево-
люционния период. За да възстанови политическата кар-
та на континента и да изгради силна буферна зона около 
Франция, която да предотврати повторна френска офан-
зива, Виенският конгрес прилага принципите на легити-
мизма26 и териториалните компенсации навсякъде, къде-
то не е възможно възстановяване на съществуващите към 
1 януари 1792 г. граници27.

 Главна характеристика на новата система е пентар-
хията, свързана с броя и типа на актьорите в международ-
ните отношения. Основните играчи са европейските „сили 
от първия ред“ – Великобритания, Франция, Прусия (след 
1871 г. Германия), Австрия (след 1867 г. Австро-Унгария), 
Русия и в по-малка степен Италия, след обединението ѝ. 
Те имат власт над голяма част от света, което им позволява 
да диктуват политиката на останалите държави. Единстве-
ните извъневропейски страни със сериозно участие в сис-
темата на международните отношения са САЩ и Япония, 

26  Легитимизмът е втората по значимост (след суверенитета) съвре-
менна концепция на международното публично право, която твърдо и по-
следователно защитава идеите за божествения произход, законността, нео-
граничеността и наследствеността на монархическата власт. В началото на 
ХІХ век тази теория обосновава връщането на свалените от престола кралски 
династии във Франция, Испания и други държави. Срв. Pinoteau, H. Nouvelles 
précisions dynastiques, Paris: Sicre Éditions, 2001, p. 14.

27  Гаврилов, Б. Цит. съч., с. 194-96.
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но през първата половина на ХІХ век те не се намесват 
активно в европейската политика28.  

 В структурно отношение тази „Класическа система 
на дипломацията“ е подчинена на принципите на „равно-
весие на силите“. Това е основният механизъм, възпиращ 
хегемонистичните претенции на големите европейски 
държави. Великите сили, заедно и/или поотделно, могат да 
се намесват в политиката на други страни с цел запазване 
на баланса в международните отношения29. Тъй като няма 
дипломатическа система, която би могла да оцелее, без да 
съществува консенсус по основни въпроси сред страните, 
които я поддържат, европейските държави се споразумя-
ват за постигане на една обща цел: осигуряване на собст-
веното си оцеляване чрез многостранни споразумения за 
сигурност, които да гарантират мира и стабилността в Ев-
ропа. Това всъщност означава, че всяка промяна в терито-
риално-правното статукво на Стария континент следва да 
получи санкцията на Европейския концерт.

 В така очертаната система на международните 
отношения Османската империя, която още от края на 
XVIIІ век се намира в сериозна вътрешно- и външнопо-
литическа криза, е в доста неизгодно положение спрямо 
европейските държави, особено в икономически и техно-
логичен план. Въпреки че притежава значителни терито-
риални владения на три континента и многомилионно на-
селение, тя не е призната за равнопоставена Велика сила 
и намесата ѝ не е търсена за разрешаване на европейските 
конфликти. Така, вместо да бъде активен субект на меж-
дународните отношения в началото на ХІХ век, Високата 
порта е по-скоро обект, който непрекъснато привлича вни-
манието на европейската дипломация във връзка с нере-

28  Lauren, P., G. Craig and A. George, Force and Statecraft, op.cit., pp. 40-6.
29  Schroeder, P. W. The Transformation of European Politics, 1763-1848, 

Oxford History of Modern Europe, Oxford: Clarendon Press, 1994, p. 5.
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шения проблем с османското наследство – същността на 
Източния въпрос.

 Османската империя не попада сред европейските 
държави „от първия ред“ и все по-често е приемана като 
второстепенна велика сила. Нейното евентуално бъдещо 
разпадане е изключително опасно за региона, тъй като би 
създало вакуум, който ще застраши несигурния баланс на 
континента. Поради тази причина от началото на ХІХ век 
Франция започва да провежда многостранна политика по 
отношение на Високата порта и все по-често да заема по-
зицията на посредник между останалите Велики сили, за 
да предотврати разпадането на османските владения. По 
този начин, независимо каква криза настъпи в региона, ев-
ропейските държави веднага се намесват и се опитват да 
уредят възникналия проблем помежду си, в опит да удъл-
жат живота на „Болния човек“ на Европа30.

 Едно от най-емблематичните събития на епоха-
та безспорно е провъзгласяването на Наполеон Бонапарт 
за император на Франция (под името Наполеон I) през 
1804 г. Селим III първоначално се колебае каква позиция 
да заеме, но разгромът на руската армия при Аустерлиц и 
подписаният на 26 декември 1805 г. Пресбургски мирен 
договор убеждават османския владетел, че Франция е мо-
гъща сила, с която останалите държави повече от всякога 
трябва да се съобразяват. Това става причина две години 
по-късно (февруари 1806 г.) Високата порта официално да 
признае императорската титла на Бонапарт. Но Османска-
та империя не прекъсва окончателно дипломатическите 
си отношения с Петербург и все още изпитва съмнения 
относно съюзяването си с Париж. В този смисъл колебли-
вата външна политика на султана превръща Русия в опре-
делящ фактор в сложната спирала на френско-османски-

30  Schroeder, P. W. The Transformation of European Politics, 1763-1848, 
op.cit, p. 473.
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те отношения. Ето защо главната цел на новия посланик 
на Париж при Високата порта – Орас Франсоа Бастиан 
Себастиани де ла Порта (1771–1851), който пристига в 
Константинопол през 1806 г., е да предизвика руско-ос-
манска война и да подтикне Селим III към военен съюз 
с Наполеон. За да постигне тази цел, дипломатическият 
представител използва събития от последните няколко го-
дини, превърнали се в конфликтни точки между Портата 
и Русия (например Сръбското въстание). Той се опитва да 
убеди султана, че руснаците искат да унищожат Осман-
ската империя, като подкрепят най-напред сърбите, а след 
това и останалите балкански народи в борбите им за осво-
бождение. Постепенно Орас Себастиани успява да внуши 
на Селим III, че последният може да запази обширните си 
владения единствено с помощта на Наполеон31.

 Спекулациите на посланика, съчетани с традицион-
ната профренска ориентация на султана, в крайна сметка 
постигат желаните от Париж резултати. Следвайки съве-
тите на Себастиани, Селим III сваля от поста проруски 
настроените управители на Влахия (Константинос Ипси-
ланти) и на Молдова (Александрос Мурузис). По същото 
време войските на Наполеон окупират Далмация, което им 
осигурява възможност да нахлуят в Дунавските княжест-
ва. За да опази южната граница на Русия от евентуално 
френско нападение, император Александър I (1801–1825) 
изпраща към Влахия и Молдова четиридесетхилядна ар-
мия. В отговор на тези действия султанът затваря Дарда-
нелите за руски кораби и обявява война на Петербург.

 Но съюзът с Наполеон противопоставя Османската 
империя не само на Русия, но и на Великобритания. През 
м. февруари 1807 г. английски флот, начело с адмирал Дъ-
куърт, навлиза в Мраморно море и заплашва да бомбарди-

31  Anderson, M. S. The Eastern Question, 1774-1923: A Study inInternational 
Relations, London: MacMillan, 1966, pp. 41-43.
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ра Константинопол, ако Селим III не промени политиката 
си по отношение на Париж. Въпреки че французите не 
оказват пряка военна помощ на османците във военните 
действия срещу Русия, те поне им съдействат да органи-
зират отбраната срещу англичаните. Със защитата на Кон-
стантинопол се ангажира лично посланик Себастиани и 
под негово ръководство британската атака е отблъсната, а 
ескадрата претърпява големи загуби32.

 Положението на Портата значително се усложня-
ва няколко месеца по-късно, когато през юли 1807 г. На-
полеон подписва Тилзитския мир. От всички клаузи на 
споразумението с руския император, които засягат Ос-
манската империя, най-шокиращ е отказът на Франция от 
съюза с османците. В допълнение, френският владетел се 
ангажира да подпомогне преговорите между Петербург и 
Константинопол, като в тайна клауза допълнително се по-
сочва, че ако в рамките на три месеца не се постигне мир, 
Наполеон и Александър ще предприемат действия за раз-
деляне на султанските владения33.

 Когато новините от Тилзит достигат до Константи-
нопол, османците са изумени и обидени преди всичко от 
факта, че подобен договор е сключен, без те дори да бъдат 
поканени да участват при взимането на решенията, които 
очевидно засягат бъдещето на Османската империя. Тил-
зитският мир несъмнено нанася тежък удар върху малкото 
останал престиж на Селим III и възобновява обвиненията 
за взетото от него решение за съюз с Франция, още повече 
че поредната война с Русия се оказва неуспешна. Макар и 
ангажирана на други фронтове (срещу френските войски 

32  Frey, L. and M. Frey. “The Reign of the Charlatans in Over: The French 
Revolutionary Attack on Diplomatic Practice”. - In: Journal of Modern History, № 
65, 1993, pp. 720-23.

33  Anderson, M. S. The Eastern Question, 1774-1923: A Study in International 
Relations, op.cit, pp. 50-1.



73Втора глава   Френско-османските отношения, Франсоа Пуквил и Балканите

в Полша, както и във военните действия срещу Хабсбур-
гите), руската армия постига значителни победи срещу 
османските сили както по суша, така и по вода. Поражени-
ята във Влахия карат султана да изпрати „новата войска“ 
на фронта. Но когато низамите напускат Константинопол, 
еничарите в Одрин се вдигат на бунт. В този решителен 
момент Селим III отстъпва и дава нареждане войс ките да 
се върнат в столицата. Малко по-късно, отново под на-
тиска на еничарите, владетелят отменя реформите в им-
перията и разпуска низамите. Той не се противопоставя 
дори на искането за собствената си абдикация и на 29 май 
1807 г. предава властта на своя братовчед Мустафа IV 
(1807–1808). Година по-късно новият султан издава запо-
вед за убийството на Селим III, удушен на 28 юли 1808 г.

 Всички тези събития водят до сериозни трансфор-
мации в триъгълника Османска империя – Франция – Ру-
сия. Следващите няколко години, от 1808 до 1811 г., беле-
жат влошаване едновременно на френско-руските и френ-
ско-османските отношения. През този период Наполеон 
започва да планира нова инвазия в Русия и затова се обръ-
ща към Високата порта с предложение за сътрудничество. 
В опит да привлече новия султан Махмуд II (1808–1839) 
на своя страна, френският император му обещава терито-
риални придобивки в Дунавските княжества и полуостров 
Крим. Предложението на Наполеон обаче идва твърде 
късно. От една страна, изтощена от многобройните и про-
дължителни войни с Русия, Портата обмисля примирие с 
Александър I. От друга страна, султанът се страхува, че 
ако подкрепи Франция, британският флот отново ще нах-
луе в Дарданелите и ще атакува Константинопол. Но в 
действителност, основната причина за настъпилата про-
мяна във външнополитическия курс на Османската импе-
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рия е, че султан Махмуд II вече не е склонен безрезервно 
да повярва на френските обещания34.

 Междувременно, руско-османската война продъл-
жава. През м. юни 1811 г. турската армия претърпява теж-
ко поражение от войските на ген. Михаил Кутузов близо 
до Русчук (Русе), последвано от капитулацията на османс-
кия главнокомандващ Ахмед паша. През м. май 1812 г. е 
сключен Букурещкият мирен договор, който слага край на 
започналите шест години по-рано военни действия. Кла-
узите на мира са изключително изгодни за Високата пор-
та, предвид неуспехите ѝ във войната. Султанът си връща 
контрола над Дунавските княжества, а Русия, макар че е 
в много по-силна позиция, получава единствено Бесара-
бия35. Всъщност благоприятна за Османската империя се 
оказва френската заплаха, която постепенно прераства в 
нападение над Русия, започнало малко след подписване на 
споразумението в Букурещ. На практика, император Алек-
сандър I се оказва принуден да сключи мир с османците, 
който ще му позволи да насочи всичките си военни сили 
срещу Наполеоновата армия. Последвалата война, която 
френската историография нарича „Руската кампания от 
1812 г.“ (la campagne de Russie pendant l’année 1812), а 
руската – Отечествена война от 1812 г., завършва с почти 
пълното унищожаване на френската армия и с премества-
не на военните действия на териториите на Полша и Пру-
сия през 1813 г.36

34  Schroeder, P. W. The Transformation of European Politics, 1763-1848, 
op.cit., p. 679.

35  Мирен договор между Русия и Турция, сключен в Букурещ на 16/28 
май 1812 г. - В: Илчев, И. и Б. Гаврилов. Източният въпрос в дипломатически 
документи, спомени на политически дейци и материали от периодичния пе-
чатна епохата, София: УИ „Св. Климент Охридски“ , 1995, с. 44-5.

36  Leggiere, M. V. “From Berlin to Leipzig: Napoleon’s Gamble in North 
Germany, 1813”. - In: Journal of Military History, № 67, 2003, p. 52.
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 Последните години от управлението на Наполеон 
не са белязани от събития, засягащи пряко османците. Из-
правен пред множество проблеми, както в Европа, така и 
във Франция, той няма възможност да обърне внимание на 
дипломатическите въпроси в Близкия изток. 

Наполеон вероятно осъзнава стратегическата греш-
ка, която допуска, обръщайки гръб на мюсюлманския си 
съюзник37. Що се отнася до османците, те очевидно раз-
бират негативните последици от сляпото доверие в обе-
щанията на французите и променят външнополитическия 
курс още по време на управлението на султан Махмуд II. 
В крайна сметка Високата порта се оказва просто пионка в 
дипломатическата игра на френския император с европей-
ските му противници и преди всичко с Русия.

 Контакти между Париж и Константинопол се осъ-
ществяват в продължение на няколко столетия както в об-
ластта на политиката и икономиката, така и в културната 
сфера. Започнали веднага след установяването на първите 
френско-османски дипломатически отношения в начало-
то на XVI век, тези контакти оказват нарастващо влияние 
върху политиката на двете държави и постепенно водят до 
значителни трансформации в техните общества.

 Характерно за периода XVIII–XIX век е, че съпри-
косновенията между френския двор и Високата порта се 
развиват на фона на научната революция и Просвещение-
то в Европа, на постоянно засилващата се комуникация 
между Запада и Изтока в различни сфери на обществения 
живот. Докато в предишни столетия контактите между 
двете държави се реализират основно чрез войската и тър-
говците, от началото на XVIII век ситуацията съществе-

37  Correspondance de Napoléon Ier publiée par ordre de l’empereur Napo-
léon III, Volume 20, Paris: H. Plon, J. Dumaine, 1858, p. 557.
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но се променя38. Тази трансформация започва по време на 
„Епохата на лалетата“ (Lâle Devri), наречена така заради 
любовта на султан Ахмед III (1703–1730) към тези цветя 
и тяхното използване по различни поводи, като символ 
на мирното му управление. Този период, продължил от 
1718 до 1730 г., бележи коренна промяна в политиката на 
Портата към Европа, в това число и към Франция, с оглед 
желанието на османския владетел на всяка цена да бъдат 
избегнати нови войни, които за пореден път (както през 
1683–1718 г.) да покажат неспособността на неговата ар-
мия да се съревновава с модерната европейска пехота и 
артилерия.

 Най-важната фигура в „Епохата на лалетата“ не-
съмнено е великият везир Ибрахим паша (1666–1730). 
Под негово ръководство се осъществяват революционни 
постижения в най-различни сфери. В областта на архитек-
турата и изкуството например навлизат нови, непознати до 
този момент похвати, повлияни от европейските стилове 
барок и рококо. С участието на архитекти от Западна Ев-
ропа са издигнати голям брой сгради – дворци, джамии, 
медресета и фонтани. Сред тях са дворцовият комплекс 
Садабад (Sa‘dabad), построен по подобие на замъците във 
Версай и Фонтенбло, фонтанът на Ахмед III пред двореца 
Топкапъ и много други. Успоредно с интензивното стро-
ителство на нови здания са ремонтирани редица общест-
вени постройки и са възстановени крепостните стени на 
някои градове39.

 Сред заможните членове на османското общество 
и в по-малка степен сред останалите групи население 

38  Göçek, F. M. East Encounters West. France and the Ottoman Empire in the 
Eighteenth Century, op.cit., p. 3.

39  Bayak, C. “Some Significant Aspects of the Lale devri (Tulip Era): 1718-
1730”. - In: Ottoman 4: Culture and Arts, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 1999, 
pp. 216-17.
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настъпват значителни промени в начина на обличане. Те 
засягат облеклата както на мъжете, така и на жените. На 
пръв поглед незначителни, нововъведенията в дамската 
мода бързо стават обект на дискусии и сериозни крити-
ки от страна на консервативните кръгове в османското 
общест во40.

 Едно от големите постижения на епохата без съм-
нение е отварянето на първата мюсюлманска печатница. 
Печатни преси в Османската империя съществуват и пре-
ди това, но до началото на XVIII век те са използвани само 
от немюсюлманите41. Първият мюсюлманин, който полу-
чава официално разрешение от Високата порта да публи-
кува религиозни произведения, е Ибрахим Мютеферика 
(1674–1745) – унгарец по рождение, който приема исляма. 
Неговата печатница издава първата си книга през 1729 г. и 
до 1743 г. отпечатва 17 книги в 23 издания, всяко от които 
има между 500 и 1000 копия42.

 Всички тези нововъведения в османското общество 
се осъществяват по френски образец. Към тях се прибавят 
и военните реформи от XVIII и ХIХ век, които, както беше 
вече посочено, са повлияни от експерти французи. В учеб-
ния план на новосъздадените военни училища са включени 
френски книги и учебници, а френският започва засилено 
да се изучава като чужд език. Въздействието на Франция 
е всеобхватно. На практика, няма друга европейс ка култу-
ра, която да доминира в толкова разнообразни аспекти на 
обществения живот в империята: държавна организация, 

40  Refik, Ahmet Altınay. Lâle Devri. Istanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 
1997, pp. 53-67.

41  Първата печатна книга в Константинопол е издадена на 13 декем-
ври 1493 г. Тя е продукт на печатницата на братята Давид и Самуил Нахми-
ас, намерили убежище в Османската империя от репресиите в Испания. Срв. 
Watson, W. J. “Ibrahim Muteferrika and Turkish Incunabula”. - In:  Journal of the 
American Oriental Society, Volume 88, № 3, 1968, p. 435.

42  Ibidem.



78 Александра Миланова    ОТ КОНСТАНТИНОПОЛ ДО ЯНИНА

финансова система, право, култура, образование и наука, 
преса, облекло, всекидневен живот43. 

 Това влияние обаче не е едностранно. Многочис-
лената османска общност във Франция на свой ред въз-
действа върху местната култура. От една страна, бившите 
поданици на султана, живеещи в пристанищните френ-
ски градове (най-вече Марсилия), играят ролята на про-
водник на източната цивилизация. От друга страна, все 
по-честите посещения на дипломатически представители 
на Високата порта в Париж предизвикват любопитството 
на местния елит към нетипичната османската култура44. В 
резултат на този засилен интерес към ориенталските по-
рядки французите не само внасят разнообразни стоки, но 
и възприемат много от характерните за Изтока обноски, 
нрави и поведение. Някои биват модифицирани, за да об-
служват нуждите на френското общество, но цялостното 
им влияние върху всекидневието на местното население е 
безспорно. Ярък пример в това отношение е обичаят за пи-
ене на кафе, внесен директно от Кайро, един от водещите 
пазари на Османската империя45.

 Не на последно място следва да се отбележи, че 
французите сами подпомагат непрекъснато нарастващо-
то културно въздействие на Изтока. Това става възможно 
благодарение на многобройните посещения на френски 
пътешественици, търговци и дипломатически представи-
тели, сред които в края на ХVIII – началото на ХIХ век се 
нарежда и Франсоа Пуквил. Публикуваните след тяхното 
завръщане в родината произведения съдържат сведения 

43  İnalcık, H. Turkey and Europe in History, Eren Publishing, 2006, pp. 145-
148.

44  Ibidem,  p. 149.
45  McCabe, I. B. Orientalism in Early Modern France: Eurasian Trade, Ex-

oticism and the Ancien Regime, Berg: Oxfort, New York, 2008, p. 6; Саид, Е. 
Ориентализмът, София: Кралица-Маб, 1999, с. 36.
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„от първа ръка“ за живота в Османската империя и по този 
начин подхранват апетита на читателите към източната 
култура46.

 За сериозния интерес на французите към Ориента 
свидетелства и поредицата на Жил Буше дьо ла Ришар-
дери Bibliothèque universelle des voyages. Задълбоченият 
анализ на справочника, посветен на пътуванията на лица 
от Западна Европа (главно от френски произход) в различ-
ни части на света, разкрива една любопитна особеност. 
Всеки един от шестте тома на поредицата съдържа кратка 
информация за общо 5562 пътеписа на различни автори. 
От тях 456 се отнасят за XVI век, 1566 – за XVII в., а ос-
таналите 3540 обхващат XVIII и началото на XIX век до 
1808 г., когато е публикуван справочникът47. Тези числа 
представляват убедително доказателство за непрекъснато 
нарастващата ангажираност на Запада, в това число и на 
Франция, с останалата част на света, към която принадле-
жи и Османската империя.

Това са главните насоки и по-важни моменти в поли-
тическите, икономическите и културните контакти между 
Османската империя и Франция в края на ХVIII и начало-
то на ХIХ век. Политическият и военен антагонизъм, кой-
то преобладава в отношенията между двете държави, вой-
ните, мотивите и подбудите на правителствените кръгове 
и интелигенцията в Париж оставят своя отпечатък върху 

46  Zaїmova, R. Voyager vers l’“autre” Europe: Images françaises des Balkans 
ottomans, XVIe – XVIIIe siècles. Istanbul: Isis, 2007, pp. 192-196.

47  Срв. Richarderie, G. Boucher de la. Bibliothèque universelle des voyages, 
ou Notice complète et raisonnée de tous les voyages anciens et modernes dans les 
différentes parties du monde, publiés tant en langue française qu’en langues étran-
gères, classés par ordre de pays dans leur série chronologique; avec des extraits 
plus ou moins rapides des voyages les plus estimés de chaque pays, et des jugemens 
motivés sur les relations anciennes qui ont le plus de célébrité, Volume I-VI, Paris: 
Treuttel et Würtz, 1808.
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съдържанието и характера на френските пътеписи от раз-
глеждания период.

Направеният преглед на отношенията между Фран-
ция и Османската империя, заедно с изложените констата-
ции относно положението на двете държави в системата на 
международните отношения в Европа, не изчерпват темата 
за позициите и влиянието на Версай/Париж на Балканите 
през разглеждания период. Но това не е и целта на насто-
ящата глава. Нейната основна задача е да осигури необхо-
димата обща рамка на изследването, да очертае сложната 
ситуация, в която попада Франсоа Пуквил, озовавайки се в 
балканските владения на Османската империя и да изгра-
ди историческия контекст, в който французинът създава 
своите забележителни трудове. На фона на така развива-
щите се френско-османски взаимоотношения могат да се 
изяснят в най-голяма степен основните черти и характерът 
на проучваните източници, които са тясно свързани с на-
соките във външната политика на Франция.

§ 3. Франсоа Пуквил на Балканите

 Франсоа Шарл Юг Лоран Пуквил (François Charles 
Hugues Laurent Pouqueville) е роден в гр. Мерльоро48 на 4 
ноември 1770 г. Той е първородният син на Франсоа Пук-

48  Мерльоро (Merlerault) е малък град, разположен в северозападната 
част на Франция, на 169 км от Париж. Той влиза в състава на департамент 
Орн (Orne), част от френския регион Долна Нормандия (Basse-Normandie). 
В края на XVIII век населението на Мерльоро наброява 1198 души. Според 
данните от последното преброяване на населението през 2010 г. жителите на 
града са 906. Срв. Ldh/EHESS/Cassini. Des villages de Cassini aux communes 
d’aujourd’hui sur le site de l’École des hautes études en sciences sociales, http://
cassini.ehess.fr/cassini/fr/В – 18.02.2020.
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вил и Катрин Савари, които имат още две деца – Мари 
Мадлен, родена през 1774 г. и Юг, роден през 1777 г. (При-
ложение № 1 – §1.1 и §1.2). След като завършва с отличие 
колежа в Кан (Caen) и духовната семинарията в гр. Лизию 
(Lisieux), Долна Нормандия, Франсоа Лоран Пуквил се 
връща в родния си град, където през 1791 г. е назначен 
най-напред за иподякон, а скоро след това – за дякон и ви-
карий49.

 Именно заради своята църковна длъжност и силно 
изразените си през този период монархически убеждения, 
той успява да се спаси от масовите избивания в периода 
на т.нар. Терор (« La Terreur »). Но в тези революцион-
ни за Франция години, следвайки примера на голяма част 
от представителите на френската аристокрация, Франсоа 
Пуквил постепенно започва да подкрепя надигащото се 
демократично движение. Нещо повече, когато на 14 юли 
1793 г. Главното събрание на Мерльоро приема новата 
конституция, младият французин е негов секретар.

 Революцията води до значителна промяна в стату-
та и ролята на Католическата църква във Франция и ста-
ва причина през 1794 г. Пуквил да напусне духовенството 
и да започне работа в местното училище50. Подобно на 

49  Поради недостатъчно добро познаване на фактите или по-скоро свое-
волие от страна на автора, в трудовете на Л. Ж. Н. Монмерке (L. J. N. Monmer-
qué) се споменава единствено, че Пуквил завършва духовната семинария в 
Лизию. Повече яснота за този период от живота му дава Ж. Ромбо: Rombault, 
J. François Pouqueville membre de l’Institut, par l’abbé J. Rombault, Bulletin de la 
Société historique et archéologique de l’Orne, 1887, p. 10.

50  С приемането на Декларацията за правата на човека и гражданина и 
Конституцията от 1791 г. във Франция се утвърждава т. нар. Laïcité. Всъщност 
този термин няма директен еквивалент на друг език. Понятието „секулариза-
ция“ е може би най-близко, но все пак не предава пълния смисъл на френската 
концепция. Става въпрос за принципа на пълно разделение между държава и 
религия, на безпристрастност и неутралност на държавната институция към 
вероизповеданията. Френските власти официално гледат на религията като 
въпрос на личен избор и предпочитание, който обаче не трябва да накърнява 
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голяма част от своите съвременници, той се дистанци-
ра от политиката на клира в полза на една концепция за 
света, основана на разума и вдъхновена от философията 
на Просвещението, която поставя на преден план идеите 
за политическа свобода и демокрация, за републиканско 
управление и религиозна толерантност. Година по-късно, 
през 1795 г., Пуквил е назначен за заместник-председател 
на общинския съвет. Изоставянето на задълженията към 
Църквата, откритото изразяване на революционни убеж-
дения и острата критика към папската институция бързо 
го превръщат в мишена, този път на възраждащите се мо-
нархисти в Нормандия. Това принуждава Пуквил отново 
да напусне родния си град и да потърси убежище (веро-
ятно в Кан) за няколко месеца до поражението, което пре-
търпяват роялистките сили от републиканската армия в 
Киберон51.

 Когато отново се връща в Мерльоро, градският ле-
кар и негов колега от колежа в Кан – Никола́ Кошен, го 
взима под опеката си. Впечатлен от качествата му, докто-
рът го насърчава да следва медицина в Париж. През 1796 г. 
Пуквил заминава за френската столица и започва своето 
обучение под ръководството на д-р Антоан Дюбоа – бли-
зък приятел на д-р Н. Кошен и професор в Медицинския 
факултет, станал  по-късно лекар на императрица Ма-

правата на останалите хора. Това на практика определя Франция като държава 
без държавна религия. По този начин Католическата църква губи голяма част 
от своето влияние и престиж, тъй като няма определен статут в републиката. 
Това става причина голям брой свещенослужители (сред които и Пуквил) да 
се откажат от духовния си сан и да се насочат към държавна служба. Срв. 
Kintzler, C. Qu’est-ce que la laïcité?, Vrin: Collection « Chemins philosophiques », 
2007, p. 128.

51  Pouqueville, F. De ma solitude 1795 - Notes et journal (non-publié) de 
François Pouqueville, archives de la Bibliothèque Nationale de France, p. 10.
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рия-Луиза, когато тя ражда единствения син на френския 
император – Наполеон II, през 1811 г.52

 На 19 май 1798 г. Франсоа Пуквил отпътува от 
пристанището в гр. Тулон заедно с около 20 000 войни-
ци и няколко хиляди моряци на тайна мисия: те придру-
жават Наполеон Бонапарт по време на експедицията му в 
Египет – част от т.нар. Египетска кампания (1798–1801) 
на бъдещия френски император53. В качеството си на ме-
дицински офицер, младият французин е член на Комиси-
ята за наука и изкуство – „необикновена съвкупност от 
интелектуалци, учени и артисти, мистериозно наети, за 
да участват в експедицията“54. Една голяма част от тях са 
сред 2000-те пасажери на кораба „Ориент“, с който пъту-
ва самият Наполеон55. Обикновено след вечеря той кани 
трима или четирима представители на комисията в своята 
каюта, излага позицията си по определена тема, след което 
разделя присъстващите на две групи – такива, които под-
крепят неговата теза и други, които ѝ се противопоставят. 
Обсъждат се разнообразни въпроси, например: Обитава-
ни ли са останалите планети? На колко години е Земята? 
Възможно ли е да се предскаже бъдещето чрез тълкуване 
на сънища? и т.н. Тези дебати имат за цел да улеснят пре-
ценката на Наполеон за хората, които го придружават, и 
да разкрият какви задачи/функции биха им прилягали най-
добре. Бонапарт обикновено отдава предпочитанията си 

52  Monmerqué, L. J. N. « Notice historique sur Pouqueville par M. de 
Monmerqué ». - In: Biographie universelle, Volume LXXVII, Paris, 1845, p. 4.

53  Strathern, P. Napoleon in Egypt: The Greatest Glory. London: Jonathan 
Cape, Random House, 2007, p. 57.

54  Cole, J. Bonaparte et la République française d’Égypte, traduit de l’anglais 
par Philippe Pignarre, Paris: La Découverte, 2014, p. 12.

55  2000 е броят на пасажерите, посочен в монографията на Жул Кол 
„Бонапарт и френската република Египет“. В случая вероятно става въпрос 
за печатна грешка и вместо 200 е написано 2000. Срв. Cole, J. Bonaparte et la 
République française d’Égypte, op.cit., p. 28.
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на учените, умело защитаващи дори най-абсурдните твър-
дения (сред които е и Франсоа Пуквил) пред поддръжни-
ците на здравия разум56. Както отбелязва Чарлз Кулстън 
Гилеспи, „тази необичайна група, съставена от общо 151 
души, сред които 84 квалифицирани експерти и десети-
на лекари, е най-важният корпус от учени, който някога е 
придружавал френска военна експедиция“57.

 Наред с интелектуалните занимания, членовете на 
Комисията за наука и изкуство често са ангажирани и с 
дейности, които подпомагат военната кампания. Така на-
пример след поражението, което нанасят войските на ви-
цеадмирал Хорацио Нелсън на френския флот в морската 
битка в залива Абукир (1 август 1798 г.), генерал Жан-Ба-
тист Клебер, командир на Френските военноморски сили, 
натоварва Пуквил с нелеката задача да преговаря с англи-
чаните. Младият офицер се проявява като добър дипломат 
и умело води разговорите с английския командир. В ре-
зултат от успешните преговори между двете страни е по-
стигнато споразумение за размяна на пленените войници. 
Това е изключително изгодно за французите, като се има 
предвид, че броят на френските военнопленници е някол-
ко пъти по-голям от този на пленените англичани58.

 Поради неблагоприятните климатични условия в 
Ориента, здравето на Пуквил скоро се влошава, той за-
болява от треска и веднага получава заповед да напусне 

56  Morand, Ch. A. L. A. Lettres sur l’expédition d’Égypte (de l’Italie à la 
prise du Caire), Paris: La Vouivre, 1998, p. 53.

57  Coulston Gillispie, Ch. “Scientific Aspects of the French Egyptian 
Expedition 1798-1801”. - In: Proceedings of the American Philosophical Society, 
№ 133 (4), December 1989, pp. 447–74.

58  Rombault, J. François Pouqueville membre de l’Institut, par l’abbé J. 
Rombault, Bulletin de la Société historique et archéologique de l’Orne, 1887, p. 12.
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земята на фараоните, да се върне във Франция и да се под-
ложи на лечение59. Както той самият обобщава:

Бонапарт беше завладял Египет и неговите победни знамена се 
вееха от Александрия до Тива, когато изоставих тези славни мес-
та60.

 На 14 брюмер VII година по френския революцио-
нен календар (4 ноември 1798 г.), в 23:00 ч. местно вре-
ме Пуквил отплава от Александрия на италианския тър-
говски кораб „Madona di Monte Negro“61. Три седмици 
по-късно край бреговете на Калабрия пирати мюсюлмани 
от Северна Африка взимат кораба на абордаж. Те отвеждат 
част от екипажа (включително Пуквил) най-напред в На-
варин, а след това и в Триполица, бастиона на османската 
власт в Морея. Там корсарите предават пленените францу-
зи на местния управител – Мустафа паша. Така Пуквил и 
неговите спътници – френските офицери Жулиен Бесиер 
(Julien Bessières), Александър Жерар (Alexandre Gérard), 
Жозеф Шарбонел (Joseph Charbonnel) и Жан Поатвен (Jean 
Poitevin), стават пленници на османците в Пелопонес62.

59  Lair, J. A. La Captivité de François Pouqueville en Morée, Recueil des 
publications diverses de l’Institut de France, Paris, 1902, p. 650.

60  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, Paris, 1805, p. 1.

61  “Madona di Monte Negro” присъства навсякъде в пътеписите на Фран-
соа Пуквил като название на търговския кораб, с който той отплава от Алек-
сандрия през 1798 г. Въпреки това с основание би могло да се предположи, че 
французинът е допуснал грешка и плавателното средство всъщност е носело 
името “Madona di Monte Nero”. Така е наречено едно от най-известните ре-
лигиозни средища в Централна Италия – храмът на Дева Мария, разположен 
на хълма Monte Nero в близост до гр. Ливорно и познат сред поклонниците 
като светилището на Монтенеро. Срв. http://www.turismo.intoscana.it/site/en/
highlights/The-Religious-Sanctuary-of-Montenero/  – 25.03.2020.

62  Monmerqué, L. J. N. « Notice historique sur Pouqueville par M. de 
Monmerqué », op.cit., p. 5.
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 Скоро след пристигането на петимата французи в 
Триполица Мустафа е свален и управител на Морея става 
Ахмед паша. Когато научава, че Пуквил е лекар, новият ос-
мански сановник започва да се отнася с уважение към него 
и дори му позволява да лекува болните войници. След като 
се убеждава в способностите на французина, Ахмед паша 
го обявява за „официален лекар на пашалъка“63. Талантът 
се ползва с привилегии. В този смисъл Пуквил получава 
правото свободно да се придвижва в Триполица и околните 
райони, придружаван от лична охрана, която да се грижи 
за безопасността му64. Французинът се възползва от новия 
си статут, за да пътува. Това му позволява да опознае и 
определи местоположението на голям брой градове в Пе-
лопонес, да изследва всекидневието на местните жители 
и от получената от тях информация да изгради представа 
за начина на живот в по-отдалечените селища, които той 
няма възможност да посети. Детайлните описания в не-
говите пътеписи впечатляват дори видния френски писа-
тел и политик Франсоа Рене дьо Шатобриан (1768–1848). 
След пътуването си в Пелопонес, Мала Азия, Палестина, 
Египет и Испания (което предприема, насърчен от Фран-
соа Пуквил) в едно от своите произведения той пише: 

В книгите на Пуквил може да намерите точно описание на Три-
полица, столицата на Морея. [...] Най-добрият гид в Морея без 
съмнение би бил г-н Пуквил, стига да имаше възможност да по-
сети всички места, които е описал. За съжаление обаче той е бил 
пленник в Триполица65.

63  Dehérain, H. Une correspondance inédite de François Pouqueville, consul 
de France à Janina et à Patras sous le premier Empire et la Restauration, Extrait de 
la « Revue de l’histoire des colonies française », Volume XI/ 1921, 3e trimestre, 
Paris, 1921, p. 65.

64  Ibidem, p. 66.
65  Châteaubriand, F. R. Itinéraire de Paris à Jérusalem, Paris, 1811, p. 58.
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 Петимата французи прекарват седем месеца, вклю-
чително тежката зима на 1798–1799 г., в Триполица. Но 
усложнените френско-османски отношения през този пе-
риод карат султана да заповяда преместването на пленни-
ците в Константинопол. Не се прави изключение дори за 
Франсоа Пуквил, въпреки неговото привилегировано по-
ложение на официален лекар в Морея. Ахмед паша е при-
нуден да се подчини и през пролетта на 1799 г. французите 
са отведени в османската столица (където пристигат на 
11 юни с.г.) и затворени в крепостта Йедикуле66.

 Пуквил е пленник в османската цитадела в продъл-
жение на 25 месеца. През това време той се сближава с 
двама от своите сънародници, които оказват изключител-
но голямо влияние върху неговия живот. Това са ръководи-
телят на френската мисия Пиер Руфен и секретарят и пре-
водач на легацията Жан-Даниел Кифер. Руфен, наричан от 
французите Нестор на Ориента, предава на Пуквил свои-
те познания за живота на хората от Изтока. От своя страна, 
Кифер му преподава гръцки език, използвайки творбите 

66  Крепостта Седемте кули (на турски: Yedikule, на френски: Sept Tours, 
на старогръцки: Ἑπταπύργιον) е разположена в днешния квартал Фатих в Ис-
танбул. Първите крепостни стени са изградени по времето на Константин Ве-
лики, а през V век – при император Теодосий II, е издигната още една стена. 
Така Константинопол става най-добре укрепеният град в тогавашния свят. 
Стените са пробити при превземането на града от османците през 1453 г. Кре-
постта е възстановена от султан Мехмед II. През 1458 г. той добавя три нови 
кули и така общият им брой става седем, а цитаделата започва да се нарича 
„Седемте кули“. По време на Наполеоновите войни голяма част от френските 
военнопленници са заточвани в Йедикуле. Сред тях е и Франсоа Пуквил, кой-
то е затворен в крепостта повече от две години (1799–1801) и който подробно 
описва този период в своето произведение „Пътешествие в Морея, в Констан-
тинопол, в Албания и в много други части на Османската империя през 1798, 
1799, 1800 и 1801 г.“ През 1837 г. в Йедикуле е заточен последният пленник. 
Срв. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü‘ne Bağlı Müzeler, İstanbul İli 
Müzeleri, İstanbul Hisarlar Müzesi Müdürlüğü, Yedikule Zindanları, http://www.
kulturvarliklari.gov.tr/TR,43844/yedikule-zindanlari/ – 24.04.2020.
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на Омир и Хипократ, за да събуди неговия интерес към 
Античността67.

 Скоро след пристигането на Франсоа Пуквил в 
Константинопол пазачите в крепостта научават за меди-
цинските му умения, което му дава известна свобода на 
придвижване. Той се възползва от това преимущество, за 
да изследва околностите и особено султанските градини 
на двореца Топкапъ. Приятелството с главния градинар на 
султана пък му дава достъп дори до градините на харема. 
Понякога Пуквил успява да убеди пазачите да му позволят 
да прекоси Константинопол и Босфора по целия път до 
Черно море, за да прегледа свои тежко болни сънародни-
ци, затворени далеч от цитаделата. В края на XVIII – нача-
лото на XIX век чумата все още засяга най-източните час-
ти на Средиземноморието и причинява смъртта на голям 
брой хора. Пуквил намира подходящи медицински методи 
за лечение на болестта, които са публикувани под формата 
на дисертация след завръщането му в Париж68.

 Дългите месеци на пленничество французинът 
прекарва в усилено изучаване на гръцки език. След годи-
ни той споделя пред свои приятели, че привилегированият 
статут и произтичащата от него свобода на придвижване 
в Триполица и Йедикуле всъщност му позволяват да по-
сещава гръцки училища, където заедно с децата да учи 
родния им език69. Задълбочените познания по гръцки му 

67  Rombault, J. François Pouqueville membre de l’Institut, op.cit., p. 16.
68  Pouqueville, F. De ma solitude 1795 - Notes et journal (non-publié) de 

François Pouqueville, op.cit., p. 14.
69  Л. Ж. Н. Монмерке и Ж. О. Лер твърдят, че както по време на плен-

ничеството в Морея, така и в Константинопол, Пуквил посещава гръцки учи-
лища. Те обаче не уточняват къде се случва това – във или извън затвора. 
Все пак, след като Франсоа Пуквил е единственият френски военнопленник, 
който през този период получава известна свобода на придвижване и за който 
има информация, че е посещавал гръцки учебни заведения, би могло да се 
предположи, че тези места се намират извън затвора. По този въпрос срв. Lair, 
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позволяват да превежда поезията на Анакреон от йоний-
ски диалект на френски70. Франсоа Пуквил пише и някол-
ко произведения на френски и гръцки език, сред които са 
ориенталската приказка „Кошницата“ (« Le Panier ») и ху-
мористичното стихотворение « La Gueuseade »71.

 Французинът е пуснат на свобода на 5 термидор 
IX  година (24 юли 1801 г.) и през есента се връща в Па-
риж. Пристигайки във френската столица, Пуквил подно-
вява следването си и успешно защитава докторат на ла-
тински език. Дисертацията му носи заглавието “De febre 
adeno–nervosa, seu de peste orientali dessertatio” и е посве-
тена на чумната епидемия в Ориента. В своя научен труд 
Пуквил представя отличителните симптоми на болестта и 

J. A. La Captivité de François Pouqueville à Constantinople, 1800-1801: (9 prairial, 
an VII −16 ventôse, an IX), H. Delesques, Bulletin de la Société des Antiquaires 
de Normandie, Caen, 1904, p. 20; Monmerqué, L. J. N. « Notice historique sur 
Pouqueville par M. de Monmerqué », op.cit., p. 6.

70  Анакреон (ок. 570 – ок. 485 пр. Хр.) е древногръцки поет, който, на-
ред с Архилох, е считан за един от най-значимите автори на поезия на йоний-
ски диалект. Включен е в каноничния списък на Деветимата лирици на Древ-
на Гърция. Само част от неговите стихотворения и песни са запазени до наши 
дни. Срв, Greek Lyric II: Anacreon, Anacreontea, Choral Lyric from Olympis to 
Alcman, Harvard University Press, 1989, p. 11.

71  През тези малко повече от две години Пуквил води дневник, като 
използва специално измислен от самия него код. Въпреки по-особения статут, 
с който се ползва в Йедикуле, французинът не успява да избегне регулярните 
претърсвания, извършвани от пазачите. Ето защо той крие записките си на 
различни места в килията и вместо тях оставя изписани страници с незначи-
телна информация, които стражите да намерят и да конфискуват. Самият таен 
дневник е публикуван през 1805 г. като първи и втори том на „Пътешествие 
в Морея, в Константинопол, в Албания и в много други части на Османската 
империя през 1798, 1799, 1800 и 1801 г.“ и носят на Пуквил богатство и сла-
ва. Последната, трета част на пътеписа описва в 300 страници удивителните 
приключения, които неговите приятели и „братя по оръжие“ (бъдещият барон, 
генерал) Поатвен, (бъдещият генерал) Шарбонел и (бъдещият френски гене-
рален консул) Бесиер срещат преди и след пленничеството им в Йедикуле. 
Срв. Dehérain, H. Une correspondance inédite de François Pouqueville, op.cit., 
p. 65.
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нейното разпространение в Източното Средиземноморие, 
като предлага подходящи методи за лечение72. Значението 
на дисертацията е огромно, тъй като направените в нея из-
води са базирани на богатия практически опит на автора, 
придобит през дългите години пленничество в Османска-
та империя. Доказателство за това е и фактът, че за своя на-
учен принос в развитието на медицината Франсоа Пуквил 
е удостоен с награда на десетилетието73.

 През 1805 г. французинът издава своята първа кни-
га, озаглавена „Пътешествие в Морея, в Константинопол, 
в Албания и в много други части на Османската импе-
рия през 1798, 1799, 1800 и 1801 г.“ (по-нататък в текста 
съчинението ще бъде споменавано като „Пътешествие 
в Морея“ – бел. авт.) в три тома. Творбата, посветена на 
Наполеон I, постига огромен международен литературен 
успех. Според биографите на Пуквил самият император 
също прочита съчинението и го оценява не просто като 
пътепис, в който авторът описва местата, които е посетил, 
а „открива в него прецизен и мъдър наблюдател, който 
познава трудния характер и присъщата подозрителност 
на турците“74. Тези качества, в допълнение със задълбо-
чените му познания за региона и свободното владеене на 
гръцки език, превръщат французина в идеален дипломати-
чески агент на Наполеон I и на неговия външен министър 
Шарл Морис дьо Талейран, които му предлагат поста на 
генерален комисар (т.е. консул) в Янина. Пуквил приема 
поста (въпреки възраженията на своя ментор д-р Антоан 
Дюбоа75), воден от желанието да продължи да изучава на-

72  Pouqueville, F. De febre adeno-nervosa seu de peste orientali, Parisiis, die 
Messidoris An. 11, 1803, pp. 3-5.

73  Pouqueville, F. De ma solitude 1795 - Notes et journal (non-publié) de 
François Pouqueville , op.cit., p. 35.

74  Rombault, J. François Pouqueville membre de l’Institut, op.cit., p. 17.
75  Няколко години по-късно, в писмо от 13 декември 1810 г. Пуквил 

пише на своя приятел, френския дипломат Пиер Руфен, за конфликта си с 
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селените с гърци земи в границите на Османската импе-
рия.

 Без да знае това, приемайки консулската длъжност 
в Янина, Франсоа Пуквил всъщност попада в една сложна 
мрежа от френски консулства и вицеконсулства, които Па-
риж системно открива и поддържа в различни възлови за 
левантийската търговия градове (предимно големи прис-
танища или средищни селища от гледна точка на същест-
вуващата в отделните османски провинции инфраструк-
тура)76. През XVIII век тези официални представителства 
в Леванта формално са контролирани и координирани от 
Кралския съвет, но реално са на издръжка на Търговската 
камара в Марсилия77. Тяхната първостепенна задача е да 
гарантират правата и сигурността на действащите в съот-
ветните региони френски търговци, като едновременно с 
това изпълняват и редица други дейности по събиране на 
актуална етнодемографска, икономическа и политичес-

д-р А. Дюбоа относно решението да заеме длъжността генерален консул в 
Янина: „Спорихме така ожесточено, както само много близки приятели биха 
могли, тъй като взех решение да сменя престилката с меч. Дюбоа ме смяташе 
за най-голямото си постижение и беше бесен, когато видя в мен изменник. Не 
можеш да си представиш неговия наистина комичен гняв. „Необходими са 
дванадесет неща, за да бъдеш лекар. Ти притежаваш единадесет. – И кое ми 
липсва? – попитах го – Не знаеш как се печелят пари. – Abrenuntio! Предавам 
се!“. Срв. Champion, É. Une Correspondance inédite de François Pouqueville, Pa-
ris, 1921, p. 20.

76  Митев, Пл. Френската левантийска търговия и българските земи през 
XVIII век. - Във: Втори международен конгрес по българистика, Том 7, Со-
фия, 1989, с. 209.

77  През разглеждания период Търговската камара в Марсилия е основен 
„спонсор“ на всички дейности, засягащи френското присъствие в Леванта: 
движението на плавателни съдове и стоки по море, изплащането на заплатите 
на консулите, отбелязването на различни празници, разнообразни админи-
стративни дейности и т.н. По този въпрос срв. Masson, P. Marseille depuis 1789, 
études historiques. Tome I. Le Commerce de Marseille de 1789 à 1814. Marseille 
et Napoléon. L’Agence nationale d’Afrique (1794-1801), Marseille: Académie de 
Marseille, 1921, p. 13.
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ка информация за местното население, по подпомагане 
дейността на католическите мисионери и фактически по 
цялостната защита на френските стратегически интере-
си в Ориента78. В този смисъл Пуквил, в качеството си на 
генерален консул в Янина, е въвлечен в продължителния 
и многолик процес на стопанско, културно и политичес-
ко установяване и присъствие на Франция в Османската 
империя, което не може да бъде постигнато единствено с 
въоръжена сила, особено в зоните, разположени извън об-
сега на военните действия79. Нещо повече, тъй като фран-
цузинът не е обременен от дипломатическата практика 
на Стария режим, той съзнателно отстоява интересите на 
следреволюционна Франция и целенасочено изпълнява 
указанията на Наполеон и Талейран в сложната спирала на 
френско-османските отношения от началото на XIX век.

 Пуквил напуска Париж на 29 вандемиер XIV годи-
на (21 октомври 1805 г.), за да встъпи в длъжност. В Мила-
но се среща с Жулиен Бесиер – баща на маршал Бесиер и 
херцог на Истрия, който е натоварен със задачата безпре-
пятствено да ескортира Пуквил до Янина. На 22 януари 
1806 г. в Рагуза двамата отплават с кораба “Stella di Bona-
parte”, командван от корсиканец на име Марсилези80. На 
1 февруари с.г. Пуквил и Бесиер слизат в Порто Панормо и 
се отправят към Янина.

 През м. март 1806 г. Пуквил за първи път се среща с 
управителя на Янинския санджак. Воден от желанието да 
привлече Наполеон I към своите идеи за независимост от 

78  Митев, Пл. Проектът за откриване на френско вицеконсулство в Пло-
вдив от 1747 г. – В: Bulgarian Historical Review, Том 34, кн. 1-2, С., 2006, с. 365-
66.

79  Митев, Пл. Политическата активност на френските консулства в Бу-
курещ и Яш в годините на Директорията и Империята. - Във: Векове, кн. 4, 
София, 1989, с. 14.

80  Dehérain, H. Une correspondance inédite de François Pouqueville, op.cit., 
p. 70.
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султана, Али паша е изключително благоразположен към 
новия френски консул. Впечатленията си от тази първа ау-
диенция французинът представя в книгата „Пленник при 
турците и янинският тигър“ (« Prisonnier chez les Turcs & 
Le Tigre de Janina »): 

Али беше на шестдесет и две години, когато му се представих за 
пръв път в качеството си на генерален комисар, и на тази възраст 
той вече носеше следите на преждевременна старост, смесена със 
страстна агресия, породена от големите му амбиции. Под маската 
на фалшива любезност, аз разкрих своите подозрения и обичайно-
то притеснение, което човек изпитва, изправен пред достойните и 
високопоставени мъже в Ориента [...] Али никога не се смесваше 
с тълпата, винаги беше на показ, заобиколен от пазачите си, тъй 
като постоянно чувстваше, че някой го наблюдава или застраша-
ва; не се доверяваше на никого, дори на своето семейство81.

 
Пуквил участва в няколко похода на Али паша из ал-

банските земи, което му позволява да опознае начина на 
живот на местното население. Благодарение на диплома-
тическия си статут и симпатиите на янинския управител, 
френският консул получава т. нар. buyurdı82, който му поз-
волява, придружаван от войници на пашата, да изследва 
гръцките области във вътрешността на полуострова чак до 
Македония и Тракия83. Франсоа Пуквил води дневник, в 
който подробно описва своите наблюдения и откритията, 
до които достига при многобройните си пътувания из Бал-

81  Pouqueville, F. Prisonnier chez les Turcs & Le Tigre de Janina, Paris: 
Librairie illustrée, 1893, p. 38.

82  Buyurdı (от тур. buyurmak – заповядвам, нареждам): официален до-
кумент, осигуряващ свобода на придвижване, познат още като буирунтия или 
буюрултия.

83  „Ако не беше мой приятел, казвал му Али, не би могъл да достигнеш 
до местата, които ще посетиш; но хората знаят, че аз те защитавам и хиляди 
глави отговарят за твоята“. Срв. Monmerqué, L. J. N. « Notice historique sur 
Pouqueville par M. de Monmerqué », op.cit., p. 7.
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каните по време на десетте години дипломатическа служ-
ба в Османската империя.

 Али паша всъщност не се стреми открито към пъ-
лен суверенитет, а желае да превърне Епир в наследствено 
владение на своето семейство. Най-голямото му желание 
е да сложи ръка върху Йонийските острови и Парга (мал-
ко градче, разположено в северозападната част на Гърция 
към Йонийско море, в близост до остров Корфу). За пос-
тигането на тази цел той се обръща към Франсоа Пуквил 
с молба за съдействие, но французинът отказва да сътруд-
ничи за покоряването на един напълно християнски град, 
чиито жители се борят срещу тиранията на Али84.

 Междувременно дворецът в Янина се превръща в 
център на политически интриги между представителите 
на Великите сили, насърчавани от пашата85. Според био-
графите на Пуквил неговата висока нравственост и явно 
неодобрение на политиката, провеждана от Али, стават 
причина французинът да се превърне в обект на непрес-
танни критики от страна на английските представители, 
сред които Лорд Байрон и неговият приятел и спътник 
Джон Хобхаус86. Всъщност две са основните причини, 
които провокират негативното отношение на британци-
те към френския генерален консул. Най-напред, голямата 
литературна и дипломатическа известност, която Пуквил 
придобива след издаването на своя първи пътепис, посве-

84  Παπακωνσταντίνου, Θ. Β. Η πολιτική του Ναπολέοντα Βοναπάρτηπροςον 
Αλή Πασά της Ηπείρου, Αθήνα: Ολυμπος, 2006, p. 8.

85  Представителите на Великите сили се установяват в Янина, къде-
то генералният консул на имперска Франция Франсоа Пуквил води ожесто-
чена борба за влияние със своя британски колега. Срв. Boppe, А. L‘Albanie 
et Napoléon, Paris, 1914, p. 57; Σιμόπουλος, Κ. Ξένοι Ταξιδιώτες στην Ελλάδα, 
Tόμος 3, Αθήνα: Εκδόσεις Πιρόγα, 2007, pp. 38-49.

86  Rombault, J. François Pouqueville membre de l’Institut, op.cit., p. 17; 
Monmerqué, L. J. N. “Notice historique sur Pouqueville par M. de Monmerqué“, 
op.cit., pp. 8-9.
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тен на император Наполеон I, през 1805 г. Освен това, с 
публикуването на „Пътешествие в Морея“ французинът 
става предвестник на гръцките борби за независимост от 
Високата порта, а англичаните имат известни резерви към 
националните движения на Балканите87.

 След Тилзитския мир Али паша се отказва от съюза 
си с французите и се обръща към Великобритания, чиито 
представители в Янина започват да оказват все по-голямо 
влияние върху неговите действия88. От този момент по-
ложението на Франсоа Пуквил става изключително теж-
ко. Али забранява на подчинените си да комуникират по 
какъвто и да било повод с френския консул, чиято къща 
е превърната в луксозен затвор. Изолиран в дома си, Пук-
вил започва да се занимава с градинарство. Отглежда ред-
ки видове цветя, изпращани му от Корфу, Неапол и други 
места. Това „пленничество“ на французина продължава 
девет години. Абдикацията на Наполеон I и оттеглянето 
на френските части от Йонийските острови и Далмация 
в известна степен обезсмисля поддържането на генерал-
но консулство в Янина. Представителството е премахнато 
по време на управлението на крал Луи XVIII, а Пуквил е 
помолен да напусне града, с което е сложен край на този 
тежък период на изпитания. На 28 февруари 1815 г. фран-
цузинът напуска Янина, а на 29 март с.г. пристига в Патра, 
където е назначен за консул89. Престоят на Пуквил в този 

87  Hugues, T. S. Travels in Greece and Albania, London, 1830, p. 69.
88  По въпроса за външната политика на Али паша и отношенията му 

с Франция и Великобритания подробно срв. Σιοροκασ, Γ. Α. Η εξωτερική 
πολιτική του Αλή πασά των Ιωαννίνων: από το Τιλσίτ στη Βιέννη (1807-1815), 
Ιωάννινα, 1999, p. 73.

89  Преди да напусне Янина, Пуквил е поканен на вечеря в двореца на 
Али паша. По време на тази визита янинският управител успява да възста-
нови приятелските си отношения с бившия френски генерален консул. Срв. 
Monmerqué, L. J. N. « Notice historique sur Pouqueville par M. de Monmerqué », 
op.cit., p. 9.
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град обаче е кратък. Изморен от изолирания начин на жи-
вот по време на дипломатическата служба в Янина и воден 
от силното желание да систематизира и издаде събраните 
по време на пътуванията си из Балканите материали, годи-
на по-късно той се оттегля от поста, а през 1817 г. оконча-
телно напуска Патра. На негово място за консул е назначен 
брат му – Юг Пуквил (1777–1867)90.

Годините, през които Франсоа Пуквил изпълнява 
функциите на дипоматически агент в балканските владе-
ния на Османската империя (първо в Янина, а после за 
кратко време в Патра) му дават възможност да вникне из 
основи в балканската действителност и да се утвърди като 
един от най-авторитетните за времето си нейни познавачи, 
а заедно с това да извоюва името на един от най-уважава-
ните френски интелектуалци от епохата на Реставрацията 
и Юлската монархия.

 Изненадваща е липсата на каквито и да било све-
дения за живота и дейността на Франсоа Пуквил през 
следващите близо две години – до началото на 1819 г. Не-
говите биографи не дават информация за този период, а 

90  Юг Жан Пуквил (1777–1867) е третото дете на Франсоа Пуквил и 
Катрин Савари. По-големият му брат – Франсоа, го покровителства и се гри-
жи за него през целия си живот. Най-напред го взима със себе си, когато отива 
да учи медицина в Париж, а веднага щом е назначен за генерален консул в 
Янина, определя Юг за свой помощник. Няколко години по-късно двамата 
заминават за Патра, където последователно заемат консулския пост. Подобно 
на своя по-голям брат, Юг с интерес следи борбите на гърците, чиято кулми-
нация е гръцката война за независимост, обявена на 25 март 1821 г. в парак-
лиса „Св. Георги“ в същия град. Нещо повече, за разлика от своя английски 
колега, който подкрепя Високата порта и отказва да помогне на християните, 
французинът подслонява много бунтовници в сградата на френското предста-
вителство. Скоро след това Юг Пуквил е принуден да се върне в родината си, 
заради оказаната помощ на гръцките въстаници. Срв. Pouqueville, H. La fa-
mille Boulard de Pouqueville. Histoire ressemblée par Hugue avec l’aide de Joëlle, 
Paris: propriété commune des membres de la famille Boulard de Pouqueville et de 
ses descendants, 2012, pp. 16-19.
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кореспонденцията на французина, ако по това време той 
е водил такава, не е запазена. За голямо съжаление, по-
добен дефицит на историческата наука трудно може да 
бъде преодолян. Би могло да се предположи, че след като 
благополучно се връща в Париж, Франсоа Пуквил насочва 
усилията си към осъществяване на своята бленувана цел, 
а именно – публикуване на многобройните спомени, на-
блюдения и сведения за всекидневието на Балканите, кои-
то да достигнат до широк кръг читатели. Вероятно през 
тези около две години в живота на французина няма важ ни 
събития, които да предизвикат интереса на неговите био-
графи и затова те остават индиферентни към случващото 
се. Но без конкретни данни, които да потвърдят или опро-
вергаят подобно предположение, то остава само една хи-
потеза.

 Първите сведения след завръщането на Франсоа 
Пуквил във Франция се отнасят за 5 февруари 1819 г., ко-
гато той става член-кореспондент на Академията за над-
писи и художествена проза. Няколко години по-късно – на 
16 февруари 1827 г., французинът е поканен за неин по-
четен член91. Той членува също в Египетския институт, в 

91  Академията за надписи и художествена проза (L‘Académie des Ins-
criptions et Belles-Lettres) е учреждение за хуманитарни науки и една от пе-
тте академии на Френския институт. Останалите четири са: Френската ака-
демия (Académie française), учредена по време на управлението на кардинал 
Ришельо, в която членуват 40 души, наричани „безсмъртните“ (« les immor-
tels »); Френската академия на науките (Académie des sciences), основана през 
1666 г. от Луи XIV (1643–1715); Френската академия за изящни изкуства 
(Académie des Beaux-Arts) и Френската академия за морални и политически 
науки (Académie des sciences morales et politiques). Академията за надписи и 
художествена проза е създадена през 1663 г. под името Кралска академия за 
надписи и медали, като обединява тесни специалисти в областта на античната 
история. Неин съосновател и патрон е френският министър на финансите Жан 
Батист Колбер. Първоначалната задача на Академията е опазването на латин-
ските надписи върху паметници и медали, достъпни по време на царуването 
на Краля Слънце. През 1692 г. Академията е настанена във Версай, а през 
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Парижката медицинска академия, в Кралската академия в 
Марсилия, в Йонийската академия в Корфу и в Научното 
дружество в Бон. Освен това е кавалер на Ордена на По-
четния легион92 и на Ордена на Спасителя93.

 Освен в научните среди, Пуквил се утвърждава 
като водеща фигура в духовния и артистичен живот на 
френската столица. След завръщането си в родината той 
много бързо става част от местния елит и редовен по-
сетител на парижките салони (като този на графиня дьо 
Сегюр). Пуквил установява близки контакти с редица 
видни творци и интелектуалци на своето време. Негови 
приятели са писателите и представители на френския ро-
мантизъм Александър Дюма-баща (1802–1870) и Франсоа 
Рене дьо Шатобриан (1768–1848), физикът и математик 
Андре Мари Ампер (1775–1836), скулпторът Давид д’Ан-
же (1788–1856), художникът Жан Огюст Доминик Енгър 
(1780–1867), физикът, астроном и политик Франсоа Араго 
(1786–1853), който в периода 9 май – 24 юни 1848 г. из-

1701 г. получава статут на държавно учреждение. През 1716 г. е преименува-
на на Академия за надписи и художествена проза. Основната цел на научния 
институт е изучаване на паметниците, документите, езиците и културите на 
цивилизациите от Античността, Средновековието и епохата на Класицизма, 
както и на неевропейските цивилизации. Видни членове на Академията са: 
Жан Батист Колбер, Франсоа Пуквил, Франц Миклошич, Шарл Перо и много 
други. Срв. Histoire de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, http://www.
aibl.fr/presentation/histoire-de-l-academie/ – 10.03.2020.

92  Орденът на Почетния легион е учреден от император Наполеон I и 
е най-високото държавно отличие във Франция, връчвано за постижения в 
различни области: наука, изкуство, военно дело и т.н. – Бел. авт.

93  Орденът на Спасителя (Τάγμα του Σωτήρος), наричан още Орден на 
Избавителя, е най-старото и същевременно най-високо държавно отличие в 
съвременна Гърция. Учреден е по време на Четвъртото национално събра-
ние в Аргос от 1829 г., „за да напомня за спасението на гръцката държава, 
постигнато с божествена помощ“. Срв. Μπελδέκου, Γ. Ι. Τάγματα Αριστείας και 
Στρατιωτικά Μετάλλια της Ελλάδος, Αθήνα: έκδοση Πολεμικού Μουσείου, 1991, 
p. 34.
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пълнява длъжността министър-председател на Франция и 
много други94.

 Пуквил попада в артистичните кръгове благодаре-
ние на познанството си с популярната по това време ху-
дожничка портретистка Елизабет Анриет Март Лоримие 
или просто Анриет Лоримие (1775–1854). Французинът 
поддържа интимни отношения с парижанката до края на 
живота си, макар да не може да се ожени за нея, заради 
духовния сан, който получава още в младежките си годи-
ни. Въпреки невъзможността за сключване на брак, двама-
та живеят заедно повече от двадесет години: от 1817 г. до 
смъртта на френския автор през 1838 г. Именно през този 
период се раждат двете им дъщери – Корнели и Елиз95. 
През 1830 г. Анриет Лоримие рисува портрет на своя лю-
бим, който по-късно се превръща в най-известната карти-
на, изобразяваща Пуквил (Приложение № 1 – §1.3). Днес 
художественото произведение е част от експозицията „Ве-
ликите мъже на Франция“, изложена в една от галериите 
във Версай96.

 По време на съжителството си с френската худож-
ничка портретистка Франсоа Пуквил публикува своите 
многобройни изследвания, спомени и впечатления за жи-
вота на Балканите. Последователно са издадени: „Пъте-
шествия в Епир, Албания, Македония и Тесалия“ (“Travels 
in Epirus, Albania, Macedonia, and Thessaly”) през 1820 г., 
„История на възраждането на Гърция“ (« Histoire de la 
régénération de la Grèce ») от 1824 г. и фундаменталният 
труд на французина „Пътешествие в Гърция“ (« Voyage de 
la Grèce ») в шест тома – първите пет са отпечатани в Па-

94  Dehérain, H. Une correspondance inédite de François Pouqueville, op.cit., 
pp. 77-80.

95  Pougetoux, A. «Un autoportrait d’Henriette Lorimier». - In: Bulletin de la 
société des amis des musées de Dijon, № 1, 1995, pp. 50-51.

96  Ibidem, p. 51.
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риж в периода 1820–1822 г., а шестият – отново във френс-
ката столица, но след няколко години (1826–1827). Две от 
неговите произведения са посветени на личността и живо-
та на Али паша. Това са: „Пленник при турците и янински-
ят тигър“ (« Prisonnier chez les Turcs & Le Tigre de Janina ») 
от 1820 г. и „Известие за трагичния край на Али Тепелена“ 
(« Notice sur la fin tragique d’Ali–Tébélen ») от 1822 г. През 
1833 г. Пуквил издава „Исторически и дипломатически 
мемоари за търговията и френските институции в Леван-
та от 500 г. до края на XVII век“ (« Mémoire historique et 
diplomatique sur le commerce et les établissements français 
au Levant, depuis l’an 500 jusqu’à la fin du XVII siècle ») и 
„Гърция в живописната вселена“ (« La Grèce, dans l’Uni-
vers pittoresque») от 1835 г.

 Към 1835 г. здравето на френския автор започва 
рязко да се влошава. Той умира три години по-късно – на 
20 декември 1838 г., на шестдесет и осем годишна възраст, 
в дома си на ул. „Л’Абайе“ № 3. Погребан е в гробището 
Монпарнас в Париж, където почиват редица известни лич-
ности, включително, но не само: Емил Дюркем, Жан-Пол 
Сартр, Йожен Йонеско, Маргьорит Дюрас, Реймон Арон, 
Реймон Бар, Самюел Бекет, Симон дьо Бовоар, Фредерик 
Огюст Бартолди, Шарл Бодлер и много други. До Пуквил 
е положено тялото на любимата му Анриет Лоримие, коя-
то умира на 1 април 1854 г. на 78-годишна възраст.

 Съгласно споразумение между Република Фран-
ция и Република Гърция гробът на Пуквил се поддържа от 
гръцкото правителство в знак на дълбока признателност 
към делото на французина. Върху надгробния камък с не-
говия образ, изработен от един от най-близките му прия-
тели – скулптора Давид д’Анже, е гравиран следният текст 
на френски и гръцки език (Приложение № 3):
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Франсоа Юг Лоран
ПУКВИЛ
Роден на 4 ноември 1770 г.
Починал на 20 декември 1838 г.
Почетен член на Медицинската академия
Бивш генерален консул на Франция в Гърция
Член на Кралската академия
за надписи и художествена проза
Кавалер на Ордена на Почетния легион
и на Ордена на Спасителя,
чиито произведения имаха огромен принос
за връщане на античната националност
на поробените гърци97

 Епитафията завършва с цитат на старогръцки език 
на два стиха от последната песен от „Одисея“, в коя-
то Омир обещава на Ахил вечна слава, като името Ахил 
(‚Αχιλλεΰ) е заменено от Пуквил (Πουχευιλλεΰ). Това е пос-
ледното приз нание за приноса на Пуквил към гръцката ис-
тория98:

И след смъртта ти е живо тъй твоето име и вечно
твоята слава, Пуквиле, по целия свят ще се носи99.

 Трудно, дори на практика невъзможно, е да се 
пише едностранчиво за Франсоа Пуквил, тъй като той не 
е просто лекар, член на френската дипломатическа мисия 
в Османската империя или един от многото западноевро-
пейски пътешественици, които описват своите впечатле-
ния за живота на Балканите. Той е всичко това. Неговият 
динамичен и разнообразен житейски път му позволява да 
се докосне до многобройни аспекти от всекидневието на 

97  Превод на автора от френски на български език.
98  Lair, J. A. La Captivite de Francois Pouqueville en Moree, op.cit., p. 664.
99  Превод на автора от старогръцки на български език.
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местното население и да ги направи достъпни за широк 
кръг читатели.

 В този смисъл е важно да се посочи, че името на 
френския лекар, дипломат, писател и пътешественик не 
е свързвано само и единствено с гръцките борби за осво-
бождение, макар на пръв поглед да изглежда именно така. 
Наистина, по време на своите пътувания Пуквил изучава и 
описва живота на гърците в Османската империя, като съ-
щевременно е един от първите филелини100, които надигат 
глас в полза на възстановяването на тяхната държавност. В 
същото време обаче неговите съчинения съдържат много-
бройни сведения (плод както на лични наблюдения, така и 
основани на слухове или разкази на други хора) за всекидне-
вието и нравите на българи, албанци и турци. Французинът 
описва посетените от него селища и местности в различни 
части на Балканския полуостров – Атика, Епир, Македония, 
Пелопонес, Тесалия, Тракия, Константинопол и много дру-
ги – и дава богата информация за разнообразни аспекти (ре-
лигиозни, културни, икономически и т.н.) от всекидневния 
живот на балканските народи, за техните нрави и обичаи. 
Задълбоченото познаване на региона и свободното владеене 
на гръцки език позволяват на този френски автор директно 
да общува с една значителна част от местното население в 
региона и да получи автентична информация по разнообраз-
ни теми, която след това да отрази в своите трудове. Именно 
детайлните сведения за живота в балканските владения на 

100  Филеленизъм („любов към гръцката култура“) и филелин („човек, 
който се възхищава на гърците и всичко гръцко“), от гръцката дума φίλος – 
„приятел, почитател“ и ελληνισμός – „гръцки“: интелектуално течение, широко 
разпространено в началото на XIX век. В Древността този термин е използван 
за обозначаване както на хора, които нямат гръцки произход, но се възхищават 
на гръцката цивилизация, така и на гърци, които почитат своята култура. Срв.  
Liddell, H. G. и Robert Scott, A Greek-English Lexicon, revised and augmented 
throughout by Sir Henry Stuart Jones with the assistance of Roderick McKenzie, 
Oxford, 1940, http://www.perseus.tufts.edu/hopper/ – 6.06.2020.
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Османската империя, получени чрез преки наблюдения и 
комуникация с местното население, превръщат трудовете на 
Франсоа Пуквил във важен извор за изследване на всекидне-
вието на Балканите в края на ХVIII – началото на ХIХ век.
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I.
ПУКВИЛ ЗА БАЛКАНСКИТЕ
НРАВИ И НАЧИН НА ЖИВОТ

 По време на своите многобройни пътувания из Бал-
каните Франсоа Пуквил нееднократно има възможност да 
общува с местните жители и по този начин да се запознае 
с техните нрави и начин на живот. Тези контакти му поз-
воляват да разгледа в своите пътеписи отделни аспекти от 
характера и всекидневието на представителите на различ-
ни етнически общности, живеещи в европейските владе-
ния на султана.

 Французинът представя балканските нрави не 
просто като интересни и понякога необичайни за запад-
ноевропейските читатели обичаи, традиции и обществени 
навици. Той ги разглежда преди всичко като съвкупност от 
устойчиви психически и етични качества, отличителни ха-
рактеристики и поведение, които разграничават една лич-
ност от друга и дефинират нейните реакции в определена 
ситуация1. Нещо повече, нравите са вероятно най-ценното 
нещо, което притежават балканските народи и което никой 
не може да им отнеме.

 Характерът и ценностите до голяма степен опре-
делят и начина на живот на индивидите. Ето защо, пре-
ди да бъде обърнато внимание върху отделни аспекти от 

1  Doris, J. M. Lack of Character: Personality and Moral Behavior, Cam-
bridge: Cambridge University Press, 2002, p. 13.
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всекидневието на Балканския полуостров, ще бъдат раз-
гледани както нравите, така и различни елементи от бита 
на местните жители, като раждане и отглеждане на деца, 
професионална ангажираност, облекло, хранене и пр. Ак-
цент е поставен преди всичко върху гръцкото и албанското 
население, за които французинът подробно и увлекателно 
разказва в своите съчинения. Що се отнася до българите и 
османските турци, живеещи на Балканите, те също не са 
пренебрегнати, макар че сведенията за тях са доста по-ос-
къдни.

 Прави впечатление, че трудовете на Пуквил съдър-
жат информация не само за мъжете, представители на раз-
лични етнически общности, но също така и за жените, с 
едно изключение. Става въпрос за съпругите на османци-
те. Липсата на сведения за тези жени вероятно се определя 
от невъзможността на французина да осъществи контакт с 
тях поради непознаване на езика и най-вече заради особе-
ното място, което ислямът отрежда на представителките 
на нежния пол в османското общество и свързаните с него 
ограничения.

Независимо от това обаче, произведенията на този 
френски автор предоставят необходимата информация за 
изграждане на една ясна, макар и недостатъчно пълна, 
но все пак сравнително обективна представа за гърците, 
албан ците, българите и турците2, населяващи различни 

2  Във всички свои произведения за Балканите Франсоа Пуквил използва 
определението „турци“ (« Turcs »), за да обозначи тюркоезичното население 
в Османската империя, което изповядва исляма. Изборът на това понятие до 
голяма степен се определя от езиковото съответствие, което съществува във 
френския език, между „турци“ и „тюрки“, за които се употребява един и същи 
термин, а именно « Turcs ». Въпреки че никъде не споменава за османци или 
османски турци, Пуквил нарича държавата на султана « L‘Empire ottoman », 
букв. „Османска империя“, а не турска държава или турска империя. Що се 
отнася до настоящото изследване, в него намират място всички тези названия. 
Определението „турци“ се използва за представителите на съответната етни-
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части на Балканския полуостров. Формирането на техните 
образи в съзнанието на читателите позволява съсредото-
чаване на вниманието на аудиторията върху някои специ-
фични аспекти от всекидневието на Балканите, а именно: 
религия, образование, културен живот, медицина и иконо-
мика, които са детайлно разгледани в следващите няколко 
части на изследването.

§ 1. Гърците през погледа на Франсоа Пуквил

 Общи впечатления

„Ромеи“ беше първата дума, която предизвика у мен огромно 
учудване, когато чух по този начин да наричат гърците3. 

Така започва разказът на Франсоа Пуквил за гръцко-
то население, живеещо в балканските владения на султа-
на. Френският автор е изненадан преди всичко от факта, 
че в хода на османското завоевание гърците са загубили 
не само свободата си, но и славното име на своите пред-
ци. Жителите на Спарта, Тегея, Атина, Аргос и още мно-
го други селища са обединени под едно общо название, 
използвано за обозначаване на всички православни хрис-
тияни в обширната Османската империя. Нещо повече, 
според французина това наименование се свързва с рим-
ляните – първите завоеватели на гръцките земи4. Поради 
тази причина, в желанието си да унижат гърците, османс-
ките власти запазват името „ромеи“. С него те назовават 

ческа група, докато понятията „османци“ и „османски турци“ се употребяват 
за тюркоезичното мюсюлманско население, живеещо в империята – Бел. авт.

3  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, Paris, 1805, p. 244.

4  Ibidem.



110 Александра Миланова    ОТ КОНСТАНТИНОПОЛ ДО ЯНИНА

покореното, зависимо и лишено от права немюсюлманско 
население на Балканите5.

 Разказът на Пуквил продължава с описание на гър-
ците. Френският автор ги характеризира като здрави и 
силни хора, с правилни черти на лицето. По природа те са 
енергични, весели и склонни към разточителство, надаре-
ни с богата фантазия и красноречие. Освен това гърците 
винаги с удоволствие говорят за своето минало. Те са спо-
собни в продължение на часове да разказват за античните 
паметници, чиито руини все още могат да бъдат забелязани 
навсякъде в империята. Това предизвиква у тях гордост и 
подпомага изграждането на гръцкото национално чувство 
и самосъзнание. Понякога обаче гърците стават неблаго-
дарни и дори нахални. Тогава те започват да се държат с 
останалите немюсюлмански поданици на султана „много 
жестоко, по-жестоко дори от османските власти“6.

 Гърците създават впечатление на силно религи-
озни, тъй като често се молят, ходят на църква, спазват 
всички пости и винаги призовават светците за свидетели 

5  За съвременната историческа наука не е тайна, че далеч преди поява-
та на османците на Балканския полуостров самите византийци, без разлика 
на етнически произход, се самоназовават като „ромеи“, т.е. „римляни“, нас-
ледници на Римската империя. В това самоназвание се влага и значението 
„православни християни“. Що се отнася до етнонима „елини“, през Средни-
те векове той има по-скоро отрицателна конотация, доколкото се асоциира с 
античната култура и съответно – с предхристиянските времена и езичеството. 
Красноречиво доказателство за всичко това е изявлението на Генадий II Схо-
ларий, първия вселенски патриарх след превземането на Константинопол от 
османците, че макар и по рождение да бил елин, той не желаел да бъде нари-
чан така, защото не вярвал в онова, в което елините са вярвали. В този смисъл 
твърдението на Франсоа Пуквил за оскърбителния смисъл на названието „ро-
меи“ е погрешно – Бел. авт.

6  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., p. 261.
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на тяхната чистосърдечност7. Но френският автор изпит-
ва известни съмнения относно гръцката откровеност и 
твърди, че рядко има единство между думите на тези хора 
и техните действия. Така например гърците могат дълго 
да говорят за свободата, за връщането на която биха по-
жертвали всички средства. Публично изразеното негоду-
вание срещу завоевателите обаче не означава непременно 
предприемане на активни действия за възстановяване на 
гръцката независимост. То просто изразява желанието за 
господство над враговете. Нещо повече, французинът е 
твърдо убеден, че, притиснати от две страни – от султа-
на в Константинопол и от папата в Рим, гърците приемат 
всеки бунт и всяко неподчинение не толкова като средство 
за извоюване на политическа свобода, а преди всичко като 
път към триумфа на православната вяра. Пуквил е прину-
ден да признае, че макар да мрази османските завоевате-
ли, гръцкият народ изпитва по-голямо презрение само към 
Римокатолическата църква и нейните поддръжници8.

 Наред с положителните качества, които притежа-
ват гърците, френският автор не пропуска да изтъкне и 
някои техни недостатъци. На първо място, впечатление 
прави изказването, че „те вероятно са добри християни, 
но със сигурност са лоши защитници на родината си, на 
своите жени и деца“9. Към тази констатация се прибавят 
критики относно гръцкото суеверие, суета и властолю-
бие, които често стават причина за ожесточени спорове 
и противоборства сред населението. Но като най-голямо 
несъвършенство на гърците Пуквил определя вроденото 
им желание за създаване на интриги, които да злепоставят 

7  Pouqueville, F. Voyage de la Grèce, Volume II, Paris: Chez Firmin Didot, 
Père et Fils, 1822, p. 285.

8  Ibidem, p. 300.
9  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 

plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., pp. 247-48.
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техните сънародници. Тези особености на характера съз-
дават сериозни пречки за обединение на гръцките сили и 
реализиране на съвместни действия срещу Високата пор-
та. Французинът не отрича, че представеното от него опи-
сание на гърците не е никак ласкаво, но поне е автентично, 
тъй като „истината е единствената сила, която направлява 
перото и затова главната цел на всеки писател е да ѝ отдаде 
почит“10.

 След тези разсъждения френският автор насочва 
вниманието си към гъркините, мнозинството от които, 
поне според него, притежават красота и благородство. 
Пуквил вярва, че тайната на тяхното очарование се крие 
преди всичко в природните дадености на родината им: 
слънцето, което почти през цялата година огрява гръцките 
земи, високите температури, ясното небе, ниската влаж-
ност, ароматът на разнообразни цветя и билки. Важно зна-
чение има и фактът, че, за разлика от представителките на 
други балкански общности, гръцките жени не са натоваре-
ни с тежка селскостопанска или друга дейност11.

 Французинът не крие своето възхищение от красо-
тата на гъркините, „надарени с изящни форми, блестящ 
поглед, равни зъби и устни, които предизвикват желание 
да бъдат целунати“12. Почти всички имат вроден усет и 
склонност към изкуството – пеят, танцуват или свирят на 
някакъв музикален инструмент. Песните, които изпълня-
ват, са посветени на любовта. Радостта от споделените 
емоции, разочарованието от любимия, неговите непосто-

10   Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit, p. 248.

11  Pouqueville, F. Voyage de la Grèce, Volume II, op.cit., p. 357.
12  Ibidem, p. 405.
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янни чувства или студенина са сред предпочитаните от 
гръцките жени песенни теми13.

 Въпреки наличието на определени сходства във 
външния вид и нрава на гъркините, все пак се забелязват и 
известни различия, в зависимост от мястото, където живе-
ят. Така например спартанките са руси, със стройно тяло 
и благородна походка14. Тези, които са родени и израснали 
в Тайгет15, са едри и високи, докато жените от Месения се 
отличават с нисък ръст, сини очи, черна коса и пълно лице. 
Въпреки че много от тях са с наднормено тегло, те все пак 
не могат да се конкурират с гъркините от Аркадия, „чието 
тяло е толкова дебело, че прилича на буре“16. Френският 
автор изрично подчертава, че тяхното всекидневие се ха-
рактеризира с определен аскетизъм, който ги отличава от 
сластолюбивите жени от Ориента17.

 Макар че са надарени от природата с красота и 
най-разнообразни качества, гъркините притежават и ня-
кои сериозни недостатъци. Сред тях са прекалената су-
ета, сребролюбието и властолюбието, присъщи както на 
по-бедните жени, така и  на тези от богати и влиятелни 
семейства. Пуквил е дълбоко разочарован от тяхната нес-
пособност да поддържат разговор на каквато и да било 
тема, както и да задържат вниманието на събеседниците 
си. За негово съжаление тази тенденция се наблюдава пов-
семестно, дори сред високообразованите гъркини. Към 

13  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., p. 252.

14  Pouqueville, F. Voyage de la Grèce, Volume IV, Paris: Imprimerie de 
Firmin Didot, 1822, p. 179.

15  Тайгет, на гръцки Тавгетос (Ταΰγετος) или Пентадактилос 
(Πενταδάκτυλος), е най-високата планинска верига в Пелопонес – Бел. авт.

16  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., pp. 249-50.

17  Ibidem, p. 251.
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вече посочените слабости се прибавя и липсата на умения 
за отглеждане на деца и поддържане на домакинството18.

 Разноликите гърци

 Съвкупността от горепосочените качества и недос-
татъци на гръцкото население формира неговата индиви-
дуалност, която се предава от поколение на поколение и 
по този начин успява да се съхрани през целия османски 
период. Но наред с общите черти в характера на гърци-
те, съществуват и определени специфики, които до голя-
ма степен се определят от географското положение. Ето 
защо, след като представя цялостните си впечатления за 
гръцкото население, живеещо в балканските владения на 
Османската империя, Пуквил обръща внимание върху ня-
кои характерни особености на гърците от различни части 
на полуострова.

 Най-напред той дава информация за жителите на 
Андруса в Пелопонес. „По професия крадци“19, те са из-
вестни със своята смелост, злоба и лошо отношение към 
чужденците. Към тези характеристики се прибавя и гор-
достта им, която често стига дори до арогантност20. Въ-
преки репутацията им френският автор с изненада отбе-
лязва, че на външен вид те изглеждат нежни, с елегантна 
и атлетична фигура. Някои от мъжете са руси, със сини 
очи, „любопитна смесица на туземците със спартанци“21. 
Интерес представлява информацията, която французинът 
помества за османските турци, живеещи по тези места. 
Според Пуквил те взимат за жени християнки (предимно 

18  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., pp. 252-53.

19  Ibidem, pp. 35-6.
20  Ibidem, p. 36.
21  Ibidem.
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гъркини) и след сватбата започват да използват езика на 
своите съпруги.

 Френският автор съобщава, че, подобно на населе-
нието в Андруса, жителите на Каламата имат лош и зъл 
нрав. Освен това са много обидчиви и лесно се ядосват. 
Заради своя темперамент мъжете, живеещи в Каламата, 
често предизвикват конфликти, чийто свидетел става и са-
мият Пуквил. Буйният им нрав е причина французинът да 
ги нарече μαυρομάτια, или хора с черни очи – определение, 
широкоразпространено и сред техните сънародници в Пе-
лопонес22.

 За разлика от тях, жителите на Аркадия са миро-
любиви и предани на султана, което им дава възможност 
да запазят известна автономия и спокойно да се наслаж-
дават на радостите на пастирския живот. Единствено, но 
необходимо условие за запазване на това положение е ре-
довното изплащане на определените от централната власт 
данъци23. Въпреки кроткия и покорен нрав на местното 
население, французинът съобщава за случаи на издевател-
ства от страна на османските турци. Така например, когато 
срещнат на пътя представители на гръцката общност, те 
слизат от коня и взимат всичко, което гърците носят със 
себе си, включително техните магарета или други живот-
ни. „Неверниците“ нямат право да протестират, а са длъж-
ни безропотно да следват мюсюлманите, докато последни-
те не благоволят да ги освободят. Нерядко също се случва 
млади османци да удрят по-възрастни от тях гърци, без да 

22  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., p. 28.

23  Pouqueville, F. Voyage de la Grèce, Volume VI, Paris: Chez FirminDidot, 
Père et Fils, 1827, pp. 108-9.
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съществува видима причина за тези действия, или да вдиг-
нат ръка срещу стари и немощни хора24.

 Макар че много селища на полуостров Пелопонес 
обезлюдяват след османското завоевание, има и такива, 
които запазват населението си. Пример в това отношение 
е Мистра, чиито жители в края на XVIII век, по данни на 
френския автор, са около 15–18 000 души. Една трета от 
тях са мюсюлмани, една осма – евреи, а останалите са 
християни, сред които преобладават гърците. Последните 
притежават свободолюбив характер и винаги са готови да 
се вдигнат на бунт срещу османската власт, дори това да 
означава, че ще намерят смъртта си25. „За тях с пълна сила 
важат думите на Сенека: за всеки човек е срамно да избя-
га, а за всеки спартанец – да мечтае“26.

 Френският автор споделя също едно интересно 
наблюдение относно нрава на мюсюлманите, живеещи в 
Мистра. Той съобщава, че те се отличават от едноверците 
си по своята храброст и упоритост. Характерно за мюсюл-
маните от града е, че те не спазват стриктно предписанията 
на Корана, пият вино на обществени места, изричат обид-
ни думи и публично изразяват дълбокото си съжаление от 
невъзможността да се включат в празничните забав ления 
на християнското население27.

 Пуквил продължава разказа си, давайки сведения 
за населението на Спарта. Той описва най-напред мест-
ните жени, като ги сравнява с римската богиня на лова 
Диана, а също и с древногръцките нимфи. Според фран-
цузина спартанките имат благородна и уверена походка, 

24  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., p. 240.

25  Pouqueville, F. Voyage de la Grèce, Volume VI, op.cit., p. 182.
26  Ibidem.
27  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 

plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., p. 180.
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нежни и правилни черти на лицето, а в характера им по 
особен начин се съчетават гордост и скромност. Техните 
руси коси са сплетени в дебели плитки, които падат върху 
раменете или гръдта им, а сините им очи са оградени с 
дълги и гъсти мигли. „Всички изкушения се преплитат в 
тези дами, за да предизвикат едновременно любов, уваже-
ние и възхищение. Но освен красота, подобно на всички 
други жени от Ориента, те притежават глас, който докосва 
струните на душата, омагьосва слушателя и предизвиква 
най-нежни усещания.“28

 Със същото възхищение френският автор говори 
за спартанците, „в чиито вени тече благородната кръв на 
техните смели предци“29. Сведенията за тях обаче са доста 
оскъдни в сравнение с описанието на спартанските жени. 
Все пак Пуквил изгражда образа на спартанците като ви-
соки на ръст, мъжествени, с правилни черти на лицето, с 
енергичен и непокорен нрав. Французинът прибавя и ня-
кои отрицателни черти. Според френския автор най-голе-
мият недостатък на спартанците е тяхната вродена склон-
ност да изнудват, която в съчетание с избухливостта им ги 
превръща в крайно отмъстителни и опасни хора30.

 Що се отнася до гръцкото население в областта 
Епир, то се отличава с много по-горд и буен характер от 
това в южните части на Балканите, Йонийските и Егей-
ските острови. Според Франсоа Пуквил вероятно това е 
причината, поради която епирските гърци често са опре-
деляни за своенравни и са обвинявани в незачитане на ос-
манската власт. Гласът на мъжете е плътен и силен, те се 
придвижват с лекота и яростно атакуват завоевателите31. 

28  Pouqueville, F. Voyage de la Grèce, Volume IV, op.cit., pp. 178-79.
29  Ibidem, p. 179.
30  Ibidem, p. 180.
31  Pouqueville, F. Travels in Epirus, Albania, Macedonia, and Thessaly, Lon-

don: Printed for Sir Richard Phillips and Co, 1820, pp. 88-90.
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Нещо повече, Пуквил твърди, че епирските гърци живеят 
с оръжие в ръка, а понякога дори карат своите съпруги да 
ги придружават по време на военни походи срещу непри-
ятеля. „Жените безмълвно им се подчиняват и посрещат 
опасностите с необикновен кураж.“32 

 Специално място в пътеписите на френския автор 
заемат сведенията за т.нар. маниоти. Франсоа Пуквил из-
ползва това определение за населението на полуостров 
Мани (откъдето идва и името на неговите жители), Лако-
ния, в южната част на Пелопонес. Французинът разказва, 
че обучението на младите маниоти от най-ранна възраст 
включва усвояване на умения за боравене с различни оръ-
жия, физически упражнения за издръжливост и привиква-
не към умората. Ето защо те са винаги готови да премерят 
силите си с османските турци, самото споменаване на кои-
то е способно да ги ядоса. Дързостта или по-скоро безраз-
съдната смелост на маниотите се увеличава в моментите, 
когато причакват османците в тесни планински проходи, 
уверени в своето превъзходство и в способността да взе-
мат надмощие над врага си, дори когато той ги превъзхож-
да числено33.

 Френският автор неколкократно става свидетел на 
това как докато обядват или вечерят, мъжете от Мани със-
тавят план за атака, който веднага прилагат в изпълнение 
и почти винаги имат успех. Вродената енергичност, бед-
ността, преувеличената представа за огромното богатство, 
което притежават мюсюлманите, и дълбоката омраза към 
тях – това според Пуквил са основните причини, които 
подтикват маниотите самоотвержено да се бият срещу за-
воевателите и да използват всички трикове на военното из-
куство, за да изненадат врага и да го хванат в капан. Фран-

32  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., pp. 220-21.

33  Ibidem, p. 203.



119Трета глава   Франсоа Пуквил и всекидневието на Балканите...

цузинът смята, че „свирепата храброст на техните предци 
се предава през поколенията и непрекъснато се увеличава 
в резултат на османското завоевание“34.

 Представителките на нежния пол, родени и отгле-
дани на полуостров Мани, са не по-малко смели и без-
страшни от мъжете, с които споделят всички опасности. 
Според френския автор, веднага след като сключат брак, 
жените вече не участват в общите празнични веселия, не 
пеят и не танцуват. Вместо това от сутрин до вечер не-
прекъснато работят. Подобно на спартанките, те сплитат 
косите си на плитки, но не ги оставят свободно да падат 
върху рамената им, а ги вдигат и прикрепят на тила. Тази 
практика е въведена от гъркините още през Античността. 
Щом се омъжат, те сменят прическата си с друга, която 
носят до края на живота си35.

 В допълнение към тези характеристики, Пуквил 
признава, че жените от Мани са образец за майки. На 
страниците на своите пътеписи за Балканите той рисува 
идилична картина на маниотския дом, в който домакиня-
та преде на вретено, докато люлее с крак детската люлка. 
А когато работи на полето или търси мъжа си в планина-
та, където той дебне врага, тя взима със себе си бебето и 
го поставя върху гърба или гръдта си, прикрепено с овча 
кожа36.

 Живот по гръцки

 За по-добро проследяване и осмисляне на нравите 
и ценностите на гърците, Пуквил запознава читателите с 
определени елементи от тяхното всекидневие, като раж-
дане и отглеждане на деца, храни и напитки на гръцката 

34  Ibidem, pp. 203-4.
35  Ibidem, p. 205.
36  Ibidem, p. 206.
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трапеза и много други. Тъй като съществува определено 
сходство между бита на гърците и на други балкански на-
роди, французинът определя гръцкия начин на живот ед-
новременно като образец и като най-ярко проявление на 
всекидневието на християните в Османската империя37.

 Най-напред френският автор обръща внимание на 
раждането и свързаните с него предразсъдъци. Той съ-
общава, че веднага щом започнат родилните болки, се-
мейството вика „акушерка“38. Независимо от нейните ка-
чества, задължително и най-важно условие е тази жена да 
изповядва религията на главата на семейството. Францу-
зинът с изненада отбелязва, че родилката е склонна дори 
да умре или да загуби детето, вместо да бъде израждана от 
акушерка, която не принадлежи към същото вероизпове-
дание39.

 Пуквил съобщава, че когато раждането започне, 
обикновено пред иконата на Богородица се запалва свещ, 
а цялата къща се прекадява с тамян, за да бъдат изгоне-
ни злите сили. Щом бебето се роди, акушерката го зави-
ва в лека пелена. След това всички жени, присъствали на 
раждането, изричат благопожелания за бъдещия живот на 
новороденото и му дават различни амулети. За да го пред-
пазят от уроки и зли очи, те бележат челото му с кал, взета 

37  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., p. 261.

38  „Акушерка“ (« sage-femme ») е понятието, с което Франсоа Пуквил 
нарича опитните (а много често и по-възрастни) жени, които помагат на ро-
дилките. Това аргументира използването на подобно наименование в изслед-
ването. Необходимо е обаче да бъде направено следното уточнение: „акушер-
ка“ е сравнително нов термин, който не отразява балканската действителност 
от края на XVIII и началото на XIX век. През този период раждането на деца 
все още се извършва в дома на родилката с помощта на т. нар. баба, откъдето 
идва и обичаят „бабуване“ – Бел. авт.

39  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., p. 262.
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от саксия, чиято вода е престояла няколко дни. Стаята на 
бебето се застила с най-хубавите черги, а люлката се ук-
расява с камъчета и блестящи, разноцветни платове. През 
следващите няколко дни семейството очаква четирите не-
видими орисници, които да дойдат и да поднесат своите 
дарове на бебето. Никой не се съмнява в тяхната красо-
та, безпределна доброта и могъщество. Ето защо всички 
приготовления са направени така, че орисниците да не се 
обидят и да не подминат къщата. „Цялото семейство стои 
неподвижно и притихнало в очакване.“40 След като пред-
полагаемото посещение се извърши, родителите въвеждат 
новороденото в лоното на църквата, за да бъде покръсте-
но.

 Френският автор продължава своя разказ с описа-
ние на светото тайнство, като посочва основните различия 
между западната и източната традиция. Той съобщава, че 
за разлика от католическата практика, която предполага 
изливане на определено количество вода върху главата на 
детето, според православния обичай „бебето се съблича и 
потапя три пъти в казан с предварително осветена вода, 
без значение от сезона, без никаква жалост към плача и 
писъците на новороденото, без да се обръща внимание 
на неговия слаб организъм“41. Пуквил има възможност да 
присъства на няколко гръцки кръщенета, при които риту-
алът се извършва със студена вода. Видимо разтревожен 
за здравословното състояние на бебето, французинът се 
опитва да намери утеха в уверенията на местните, че по-
някога, когато времето е много студено, водата се затопля, 
за да се предотвратят последващи заболявания на детето42.

 Специално място както по време на църковната 
церемония, така и в живота на новопокръстения христи-

40  Ibidem, p. 263.
41  Ibidem.
42  Ibidem, p. 264.



122 Александра Миланова    ОТ КОНСТАНТИНОПОЛ ДО ЯНИНА

янин е отредено на кръстника, приеман за духовен роди-
тел, водач и покровител на детето. Той има ключова роля 
в ритуала на кръщенето. Докато свещенослужителят чете 
молитва, в едната си ръка кръстникът държи детето, а в 
другата – свещ. Духовното лице задава въпроси, на кои-
то вместо кръщавания отговаря неговият духовен покро-
вител. В края на церемонията свещеникът се обръща към 
детето с думите: „Ела, синко, ти си пречистен“43.

 Така, предпазено от зли очи, получило даровете на 
орисниците и благословията на попа, бебето е поверено 
изцяло на грижите на майката, която Пуквил сравнява с 
цвете, разцъфнало след дъжд и огряно от слънцето44. Тя 
го гледа, храни, играе си с него, често му пее и разказва 
приказки. Когато порасне достатъчно, майката започва да 
храни детето със супи, сварени и намачкани плодове и зе-
ленчуци. Според френския автор този начин на хранене е 
много по-подходящ за детския организъм, отколкото ка-
шите, широкоразпространени по това време във Франция 
и други западноевропейски страни45.

 Освен за детските храни, французинът дава све-
дения и за менюто на възрастните поданици на султана. 
В произведенията на Пуквил информацията за начина на 
хранене на гърците се смесва с многобройните сведения 
за останалите християни в Османската империя, изграж-
дайки колоритна картина на типичната балканска трапеза 
в края на XVIII и началото на XIX век.

 Пуквил разказва, че храната на гръцкото население 
(преди всичко на живеещите в Константинопол и в други 
големи градове гърци) е доста по-разнообразна от тази, 

43  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., p. 263.

44  Pouqueville, F. Voyage de la Grèce, Volume I, Paris: Imprimerie de Firmin 
Didot, 1822, p. 94.

45  Ibidem, p. 95.
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която консумират мюсюлманите. Важен елемент от меню-
то е червеното вино от Тенедос46 и от азиатските провин-
ции на Османската империя, както и вкусните плодове, с 
които изобилстват местните пазари. Сред тях са вишни, 
череши от Понт47, огромни по размер праскови, кайсии, 
сливи и ябълки от Синоп48, круши, смокини от Босфора, 
портокали, лимони от остров Хиос, фурми от Азия или 
Египет, различни сортове грозде и много други49.

 Освен плодове, християните (и най-вече по-бо-
гатите сред тях) често консумират дивеч: яребици, диви 
зайци и фазани от белградските гори; диви кокошки, гли-
гани и зайци от Принцовите острови; птици, пъдпъдъци 
и друг пернат дивеч; говеждо месо от тракийските про-
винции, което, според френския автор, става все по-по-
пулярно сред местното население; овнешко от Каламата. 
Но най-голямо е търсенето на месо от животни, отглеж-
дани в облас тите Македония и Тесалия, тъй като е много 
сочно и с превъзходен вкус50. От рибните специалитети 
Пуквил посочва калкан, скумрия, барбун, шаран, морска 
лястовица, шперлинг, лаврак, аншоа и риба тон. Към тях 
се прибавят стриди, скариди, миди, омари и морски тара-
лежи51. Французинът изрично посочва, че подобна храна 
консумират само християните (предимно представители-
те на гръцката общност) и чужденците, които посещават 

46  Тенедос е остров в северната част на Бяло море, разположен на юг от 
входа на Дарданелите – Бел. авт.

47  Понт е област в Североизточна Мала Азия – Бел. авт.
48  Синоп е пристанищен град на Черно море – Бел. авт.
49  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 

plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume II, op.cit., p. 119.
50  Ibidem, p. 120.
51  Ibidem.
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Османската империя. Мюсюлманското население отказва 
дори да опита подобни ястия52.

 Многобройните зеленчукови градини, за които се 
грижат християните, живеещи на Балканския полуостров, 
обуславят значителната консумация на различни видове 
зеленчуци – грах, аспержи, бамя (използвана главно за 
приготвяне на яхния), картофи, чушки и т.н. На всяка тра-
пеза задължително присъстват маслини, масло или зехтин, 
сирена. За разлика от османците, немюсюлманите често 
ядат торти, сладки и различни други десерти. Освен това 
пият кафе и пушат, особено тези, които не работят53.

 Френският автор обръща специално внимание 
върху кафенетата на Балканите, които постепенно стават 
много популярни и започват да играят важна роля в соци-
алния живот и културата на местното население. Пуквил 
разказва, че те най-често са разположени на живописно 
място, близо до воден басейн или над него. Предпочитано 
място са и възвишенията, които предоставят панорамна 
гледка към околностите. Подобно географско положение 
предполага, че тези места се радват на висока посещае-
мост предимно през летните месеци, защото именно тога-
ва клиентите могат да се насладят на красивата природа, 
която ги заобикаля54.

 По-нататък в изложението французинът акцентира 
върху различията, които съществуват между западноевро-
пейските и балканските кафенета. Тези на Балканите са 
непретенциозни и бедно обзаведени в ориенталски стил55. 
Единствената мебел в тях са няколко дървени пейки, по-

52  Pouqueville, F. Voyage de la Grèce, Volume V, Paris: Chez Firmin Didot 
père et fils, 1827, p. 89.

53  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume II, op.cit., pp. 121-23.

54  Ibidem, p. 124.
55  Ibidem.



125Трета глава   Франсоа Пуквил и всекидневието на Балканите...

ставени около стените на помещението, украсено с чер-
ги, килими и възглавници. През нощта те служат за легла. 
Настаняването е почти безплатно – срещу закупуване на 
поне една чаша кафе.

 Известни отклонения от западния модел се наблю-
дават и в начина, по който местното население консумира 
топлата напитка. В края на ХVIII – началото на ХIХ век 
балканците пият гъсто, вряло кафе, без захар или мляко56.  
В този смисъл, когато през 30-те години на XIX век по вре-
ме на аудиенция със западни дипломати султан Махмуд II 
предлага на своите гости кафе със захар, неговият жест е 
възприет като знак за „невероятно доближаване на турчи-
на до европейските тенденции“57.

 Пуквил разглежда социалната роля на балканските 
кафенета в няколко аспекта. На първо място, социален – 
те насърчават общителността и събират хората, които 
споделят истории, тревоги, надежди. Кафенето е място 
за срещи и разговори, за клюки и забавление. То често се 
оживява от обществени, политически и религиозни де-
бати (най-ожесточени дискусии обикновено се водят по 
политически теми), докато наети музиканти и танцьорки 
забавляват присъстващите с музика и танци. Така кафе-
нетата постепенно се превръщат в своеобразна социална 
характеристика и в квинтесенция на всекидневния живот 
на Балканите. Друг важен елемент от балканските кафе-
нета са игрите. Французинът отбелязва, че най-предпочи-
тани от клиентите са шахът и таблата. През този период 

56  Pouqueville, F. Voyage de la Grèce, Volume V, op.cit., p. 136.
57  Йезерник, Б. Дивата Европа. Балканите през погледа на западните 

пътешественици, София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 
2013, с. 172.
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посетителите са само мъже, тъй като обществените норми 
забраняват на жените да посещават подобни места58.

 Представителите на улемата фанатично проповяд-
ват срещу кафето и срещу кафенетата, заявявайки, че са 
по-голям грях дори от кръчмите. Ето защо те настояват 
за налагане на забрана върху консумацията на топлата 
напитка, подобно на виното. Някои дори твърдят, че пре-
ди да бъде сварено, кафето се изгаря до получаването на 
въглени, а Коранът изрично забранява тяхната употреба, 
поставяйки ги сред нечистите храни. Усилията на улемата 
обаче се оказват напразни59. Поданиците на султана про-
дължават да пият кафе, но вече правят това тайно, а не 
публично. Френският автор разказва как някои дотолкова 
се пристрастяват към горещата напитка, че са готови дори 
да рискуват живота си заради удоволствието от неговата 
консумация60.

58  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume II, op.cit., p. 125.

59  Действително, през 1633 г. султан Мурад IV заповядва кафенетата да 
бъдат затворени, под претекст да се предотвратят опустошителните пожари, 
които понякога започват именно от тези места. С времето кафенетата биват 
разрешавани, а след това отново забранявани. Основната причина за безпо-
койството на властите е, че мъжете, които пият кафе, започват да обсъждат 
държавните проблеми, да критикуват високопоставените лица и политиката 
на Портата. Именно това става повод през 1656 г. великият везир Мехмед 
Кюпрюлю отново да забрани кафенетата в османската столица. По-късно сво-
бодната консумация на кафе отново е разрешена, но докато забраната е в сила, 
наказанията са сурови. За подробна информация по темата вж. Йезерник, Б. 
Цит. съч., с. 164-185.

60  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume II, op.cit., p. 125.
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§ 2. Албанските нрави и начин на живот

 Що се отнася до албанците, френският автор об-
вързва и обяснява особеностите на техния характер с пла-
нинския релеф на обитаваните от тях територии в западна-
та част на Балканите и най-вече с планината Пинд. Тя от-
деля областта Епир, в която живее многочислено албанс ко 
население, от съседна Тесалия и се явява естествено про-
дължение на Динарите, най-обширния планински масив 
на полуострова.

 Според Пуквил в Западните Балкани живеят чети-
ринадесет различни албански племена. Техните предста-
вители не са враждебни едни към други, главно заради 
установения вътрешен ред, съгласно който през няколко 
години те се редуват в управлението. Французинът разказ-
ва, че първоначално тези племена поддържат търговски 
контакти с гръцкото население. Скоро след османското за-
воевание обаче гърците напускат планинските и хълмисти 
области, за да се заселят в обширните равнинни местности 
на Тесалия, а по-късно и в други територии в южната част 
на Балканския полуостров61.

 В своите пътеписи за Балканите Пуквил разделя 
албанското население в няколко групи, в зависимост от 
работата, която извършва, и функциите, с които е нато-
варено. Най-напред той дава сведения за овчарите, които 
се грижат за стадата на пашата и неговите синове или на 
местните аги. В зависимост от сезона албанските пастири 
водят животните на различни пасища. Така например през 
лятото те разполагат стадата  по склоновете на Пинд, То-
мор или Чумерка (Цумерка), докато през студените месе-

61  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de. l’Empire Ottoman, Volume III, Chez Gabon et comp, 
Libraires, 1805, pp. iii-iv.
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ци слизат в по-ниските части или избират райони с по-мек 
климат като Арта, Парамития, Маргарити и Никополи62. 
Тъй като прекарват голяма част от живота си на открито, 
пастирите познават многобройните билки и растения, кои-
то често използват за храна или при лечение на различни 
заболявания. 

 Албанците земеделци се занимават с отглеждане-
то на лозя, маслинови дървета и селскостопански култури 
(най-често житни растения). Сред тях има и такива, чието 
основно занимание е да режат дъбове, които откарват до 
най-близко разположеното до гората селище, за да напра-
вят от тях дървени изделия или за да ги използват за стро-
еж. Тези хора живеят сред природата, далеч от големите 
градски центрове. Водят обикновен, патриархален начин 
на живот, в който първостепенна важност има единствено 
реколтата от нивите, лозята или градините им. Албанските 
земеделци и дървари са ангажирани с различни дейности 
почти през цялата година, с изключение на зимните ме-
сеци, особено когато падне сняг. Тогава те се отдават на 
заслужена почивка или ловуват. За разлика от тях хората 
в градовете преживяват зимата, навлечени с дебели дрехи. 
„Гражданите“ запалват огнището и се занимават с различ-
ни домакински задължения63.

 Албанците, които успяват да заемат определени по-
зиции в администрацията, правят всичко възможно, за да 
натрупат печалба. Франсоа Пуквил дава за пример агата 
на селището Бонила. Той споделя с французина, че е из-
бран на тази длъжност и назначен от Али паша, за да пече-
ли пари, „пари, пари или ще играе пръчката“ 64.

62  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume III, op.cit., p. 151.

63  Ibidem, p. 152.
64  Pouqueville, F. Travels in Epirus, Albania, Macedonia, and Thessaly, 

op.cit., p. 69.
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 Френският автор с изненада отбелязва различията, 
които съществуват между албанците и другите балкански 
народи. Всички те живеят в съседни (а понякога дори в 
едни и същи) провинции на обширната Османска импе-
рия, но все пак се наблюдават определени специфики във 
външността, характера и начина на живот, разграничава-
щи албанското население от останалите поданици на сул-
тана.

 Французинът твърди, че за разлика от повечето гър-
ци и подобно на всички хора, родени и отраснали в плани-
ната, албанците имат войнолюбив и свиреп дух. Според 
Пуквил това се дължи на честите и внезапни промени на 
климата в планинския регион, които оказват влияние вър-
ху характера на местното население65. Изглежда, че раз-
съжденията на френския автор до голяма степен са повли-
яни от идеите за въздействието на релефа и климатични-
те условия върху характера на населението – концепция, 
развита за първи път от Хипократ в трактата „За въздуха, 
водите и местата“ (“De aere aquis et locis”). В този свой 
труд античният автор противопоставя европейското насе-
ление на азиатците и се опитва да намери причините за 
съществуващите различия между тях. В крайна сметка той 
стига до извода, че в резултат на мекия климат население-
то на Азия е загубило войнствения си характер. За разлика 
от него, жителите на Стария континент са недружелюб-
ни, агресивни, но и храбри, заради суровите температури 
и непрекъснатите климатични промени66. В допълнение, 
Хипократ обяснява, че хората, които живеят в планински, 
неравни, високи и богати на водни басейни места, къде-

65  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume III, op.cit., p. 159.

66  Hippocrates, Airs, waters, places. An essay on the influence of climate, 
water supply and situation on health. - In: Hippocratic Writings, translated by J. 
Chadwick and W. Mann, Harmondsworth, 1978, pp. 93-7.
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то се наблюдават сериозни колебания в температурата, по 
природа са високи на ръст, смели и много усърдни в за-
ниманията си, а характерът им е буен и свиреп67. В този 
смисъл заключенията на Франсоа Пуквил за албанското 
население значително се доближават до тези идеи.

 Към основната характеристика на албанците, а имен-
но – планинци, французинът добавя следното описание:

[...] повечето са високи около 5 стъпки и четири палеца, имат 
много мускулесто тяло и правилни черти на овалното, продъл-
говато лице; челото им е тясно, а погледът – жив; под мустаците 
се разкрива пропорционална уста с два реда идеално подредени 
зъби; гръдният им кош е добре развит, а краката – тънки. Като 
цяло са добре сложени и с приятна външност68.

 Що се отнася до нрава на албанците, Пуквил ги 
причислява към сангвиничния тип, т.е. те са общителни, 
инициативни и работоспособни. Лесно се приспособяват 
и са много подвижни. Речта им е жива и бърза, а погле-
дът – открит. В същото време те много бързо се отегчават 
при изпълнение на еднообразни дейности, трудно задър-
жат вниманието си и лесно се гневят. Може би точно за-
ради това голяма част от албанското население в Епир, а 
и в други части на Балканите, се включва във въоръжена-
та местна съпротива срещу османската власт в Румелия. 
Нещо повече, според французина един албанец е истински 
щастлив само когато се чувства силен и могъщ69.

 Наред с тези черти, характерна за представителите 
на албанската общност е искреността, която според фран-
цузина се среща все по-рядко сред поданиците на султа-

67  Hippocrates, Airs, waters, places. An essay on the influence of climate, 
water supply and situation on health, op.cit., p. 101.

68  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume III, op.cit., p. 153.

69  Ibidem, p. 154.
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на. Водени от безграничната си смелост и бурен нрав, ал-
банците не се страхуват да споделят своето възхищение 
или презрение към определени хора или събития. Те не 
крият дори мнението си за османските власти, които често 
обвиняват в малодушие и нерешителност. В подкрепа на 
това твърдение на страниците на своя първи пътепис за 
Балканите френският автор помества един от най-разпрос-
транените сред албанското население изрази, който сви-
детелства за презрението към завоевателите: „Османците 
изглеждат най-добре в чиния“70. Французинът смята, че за 
разлика от османските турци албанците не са способни да 
прикриват чувствата си: „ако обичат някого, ще го прегър-
нат, ако го мразят – ще се обърнат към него с обидни думи, 
изливайки цялата си ненавист“71.

 Пуквил описва албанците като хора с груб и див 
характер, силни, но в същото време – сякаш уморени от 
живота, смели и опитни бойци. Повечето от тях са скром-
ни и работливи хора, които, подобно на други балкански 
народи, обичат да се веселят, да пеят и да танцуват. Имен-
но в песните и танците – изпълнявани както от мъже, така 
и от жени, както от овчари, така и от войници, те намират 
утеха и начин да се отърсят от умората и грижите72.

 Важно е да се отбележи, че тези основни черти от 
характера на албанското население, за които френският 
автор говори в своите произведения, не се отнасят един-
ствено до мъжете. Дори напротив, представителките на 
нежния пол притежават сходни качества. За разлика от 
много други жени, те работят, „напояват с потта си земя-
та и нерядко споделят опасностите, които срещат техните 

70  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume III, op.cit., p. 156.

71  Ibidem.
72  Pouqueville, F. Travels in Epirus, Albania, Macedonia, and Thessaly, op.

cit., p. 15.
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синове и съпрузи“73. Албанките живеят в същите тежки 
условия, в които и мъжете, спят върху черги на земята, хо-
дят боси дори в най-студените зими, а понякога воюват ре-
дом с войниците. Повечето албански жени не притежават 
красота и изящество, но имат добре развито тяло и силна 
мускулатура. Те се отличават от дамите, живеещи в южни-
те части на полуострова, както и в съседни на Османската 
империя държави, по това, че рядко боледуват и белезите 
на старостта при тях се появяват много по-късно74.

 Пуквил е убеден, че тези особености на албанския 
темперамент намират своето най-ярко проявление сред 
жителите на Елбасан75. Французинът описва провинци-
ята като романтично и живописно място с благоприятен 
климат, чиито природни богатства позволяват на местното 
население да води лек и спокоен живот и да се занимава 
със земеделие и търговия, изоставяйки „хищническите си 
навици“76. В този смисъл, ако чужденец прекоси Запад-
ните Балкани, той ще остане с убеждението, че местно-
то население е изцяло ангажирано със селскостопански 
дейности и търговия със земеделски произведения. Но 
това е така само на пръв поглед. В действителност, ако съ-
щият този странник вдигне поглед към хълмовете, които 
ограждат Елбасан, той ще забележи една дълга верига от 
кули и укрепления, изградени на най-труднодостъпните 
зони в местността. Те са ярко доказателство за огромната 
враждебност и непрекъсната бдителност, в която живеят 
местните албанци. Стражи, малки отряди и многобройни 

73  Pouqueville, F. Travels in Epirus, Albania, Macedonia, and Thessaly, op.
cit.,  p. 71.

74  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume III, op.cit., p. 155.

75  Елбасан е провинция в дн. Централна Албания, чийто главен град 
носи същото име – Бел. авт.

76  Pouqueville, F. Travels in Epirus, Albania, Macedonia, and Thessaly, 
op.cit., p. 23.
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войскови части стоят на пост и от височината на кулите 
наблюдават околностите, за да известят за появата и на-
предването на околните племена, срещу които постоянно 
воюват. Мъжете са в пълна бойна готовност още при пър-
вия сигнал за приближаваща опасност. Френският автор е 
на мнение, че това перманентно състояние на напрежение 
и страх се отразява изключително негативно върху жите-
лите на Елбасан и има по-тежки последици дори от редов-
ните или случайни бойни действия на европейските армии 
по тези земи. Ето защо вместо 8000 домакинства или око-
ло 40000 души, в главния град пребивават не повече от 
4000 семейства77.

 Пуквил нарича жителите на Елбасан варвари, но 
оправдава тяхното поведение с тежките условия на жи-
вот в тези земи. Статутът на местното население обяснява 
също суровия и свиреп вид на мъжете, както и факта, че 
жените винаги носят чифт пистолети или друго оръжие78.

 Това положение, което Пуквил нарича „непре-
съхващо последствие от лошото управление на турците в 
долината“79, постоянно засилва жестокостта им и прово-
кира тяхното несправедливо и дори свирепо отношение 
спрямо покорените балкански народи. „Завистта и омраза-
та, естествено присъщи на мохамеданите, се засилват при 
вида на местните жители, облагодетелствани от природа-
та в много по-голяма степен. Добре оформените мустаци, 
къдравата коса и красивите черти на лицето провокират 
злоба у немощния ага, който е разярен на небесата, нада-
рили с такова изящество една раса от същества, родени 
да раболепничат и прислужват. Ето защо, когато високо-
мерните турци преминават, раята спира и навежда поглед 

77  Pouqueville, F. Travels in Epirus, Albania, Macedonia, and Thessaly, op.
cit., p. 23.

78  Ibidem, p. 25.
79  Ibidem.
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надолу; остава на място, когато те приближават; слиза от 
коня, когато минават покрай нея; радва се, ако тираните 
презрително я забележат. Такова е положението на хрис-
тияните в собствените им земи, в които нямат право да 
притежават имущество и които подлите турци могат без-
наказано да оскверняват. Ако някой от тях пролее кръвта 
на християнин, убиецът е защитен от закона; ако близките 
на загиналия се окажат толкова неблагоразумни, че да се 
оплачат, законите действат срещу тях със същите фанатич-
ни предубеждения, които са в сила срещу всички, считани 
за неверници“80.

 Французинът продължава разказа си за албанците, 
като дава информация за техните жилища. Той обяснява, 
че повечето се състоят само от един тъмен и тесен призе-
мен етаж, където семейството е принудено да спи на земя-
та, върху постелки и черги. Това е причината тези хора да 
бъдат толкова чувствителни към атмосферните условия и 
климатичните промени през различните сезони. Научени 
да се задоволяват с малко, албанците се хранят със сирене, 
мляко, маслини, зеленчуци, а от време на време към меню-
то се добавят месо, яйца или риба. Понякога жените месят 
хляб, друг път използват варено жито, ориз или царевица, 
които смесват с масло. Що се отнася до напитките, сред 
тях преобладават водата и виното81.

 Пуквил е категоричен в заключенията си, че насе-
лението в албанските градове е много по-облагодетелства-
но, отколкото това в селата. На масата на гражданите често 
присъства агнешко, печено прасе, едър, дребен или пернат 
дивеч. Хлябът е с по-високо качество и е добре изпечен, а 
вината са превъзходни. Към всичко това се прибавя зехти-

80  Pouqueville, F. Travels in Epirus, Albania, Macedonia, and Thessaly, 
op.cit.,  p. 23.

81  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume III, op.cit., p. 149.
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нът, който е сред най-добрите в региона и е много приятен 
на вкус. Домакините го използват, за да подправят при-
готвените от тях яхнии и други ястия. Накрая, френски-
ят автор не пропуска да отбележи, че богатите албански 
семейс тва пият вносно италианско кафе и различни ликьо-
ри, донесени от островите Корфу и Кефалония82.

 Албанците – пастири, воини или земеделци, обик-
новено носят изработени от дебели платове дрехи и чер-
ни ризи, които символизират храбростта на техния народ. 
Французинът е особено критичен към хигиенните навици 
на това население или по-точно към липсата на такива. 
Той твърди, че мъжете не носят бельо или ако все пак го 
правят, не го сменят, докато не се износи напълно83.

Любопитни са наблюденията на Пуквил относно ре-
лигиозната принадлежност на албанското население. Той 
споделя, че сред албанците има както мюсюлмани, така и 
християни – православни и католици. Но според францу-
зина като цяло населението не е особено религиозно и не 
спазва стриктно предписанията на нито едно вероизпове-
дание. Нещо повече, френският автор отбелязва, че думата 
„албанец“ понякога се използва и като синоним на „човек 
без вяра, неверник“84.

82  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l`Empire Ottoman, Volume III, op.cit., 150.

83  Pouqueville, F. Travels in Epirus, Albania, Macedonia, and Thessaly, op.
cit., p. 48.

84  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume III, op.cit., p. 157.
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§ 3. Образът на българите в пътеписите на Франсоа 
Пуквил

 В глава XXVII от Том III на „Пътешествие в Морея“ 
Пуквил дава сведения за българското население, живеещо 
в балканските владения на султана85. Подобно на алба-
нците, българите са представени като войнолюбив народ, 
който в миналото често е побеждавал армиите на визан-
тийския император. Но след установяване на османс кия 
контрол над Балканския полуостров това население започ-
ва да се занимава основно със селскостопанска дейност 
или с отглеждане на животни. Интересна е констатацията 
на френския автор, че дори след унищожаването на бъл-
гарската държава и включването на нейните територии в 
състава на обширната Османска империя, българският на-
род запазва известна независимост. Българите „изоставят 
непристъпните си планини само за да се включат в бунто-
вете срещу властта, които понякога разтърсват Констан-
тинопол или други големи градове. По-голямата част от 
тях прекарват зимата в равнините“86. Тъй като са предимно 
овчари, напролет те постъпват на работа като слуги при 

85  Третият том на „Пътешествие в Морея“, озаглавен „За Албания“, се 
базира на записките на Жулиен Бесиер, член на Комисията за наука и изкус-
тво и полковник (по-късно генерал) Жозеф Шарбонел. Към събрания от тях 
материал Пуквил добавя информация, с която самият той разполага. Ето защо 
много трудно би могло да се определи кои от поместените в този том сведения 
принадлежат на френския автор и кои - на неговите сънародници, ако изрично 
не е посочено в текста (а това съвсем не е факт) – Бел. авт.

86  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume III, op.cit., p. 234; За взаи-
мовръзките между българската етническа общност и общобългарското прос-
транство подробно вж. Георгиева, Цв. Пространство и пространства на бълга-
рите XV – XVII век, София: Издателство „Лик“, 1999.



137Трета глава   Франсоа Пуквил и всекидневието на Балканите...

пашите или големците, за да се грижат за конете им. Оста-
налите в планините упражняват различни занаяти87.

 Франсоа Пуквил продължава своя разказ с описа-
ние на дрехите им, за които твърди, че отразяват оскъди-
цата и лошите условия, в които българите са принудени да 
живеят. Задължителни елементи от всекидневното облек-
ло на мъжете са:

[..]широки платнени панталони до коленете, късо палто от овча 
кожа, обърната с вълната навътре, калпак от агнешка и обувки от 
необработена свинска кожа88.

Характерни за външния вид на българите са изпък-
налото чело, малките очи, не особено гъстите мустаци (не 
брада) и отпуснатата кожа с маслинов цвят. Това описание 
се допълва от прям поглед и уверена походка, от едра и ви-
сокомерна осанка, в която обаче липсват каквито и да било 
белези на благороден произход89.

 Големи почитатели на музиката и танците, бълга-
рите рядко се разделят със своите гайди, под чиито крещя-
щи звуци всички, включително музикантите, започват да 
се движат ритмично.

Те познават танца пирихий90 и безброй непристойни движения, 
които изпълняват на улицата, преди да се заемат с всекидневните 
си задължения или когато приключат работа91.

87  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume III, op.cit., p. 235.

88  Ibidem.
89  Ibidem.
90  Повече информация за този танц, широкоразпространен сред населе-

нието на Балканите, може да бъде открита в трета част на настоящата глава – 
„Образование и културен живот на Балканите“ – Бел. авт.

91  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume III, op.cit., pp. 235-36.
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 Французинът изгражда образа на българите като 
смели, скромни и трудолюбиви хора, но също и като неве-
жи по религиозните въпроси. Той допълва, че жителите на 
Филипополис (дн. Пловдив) са трудолюбиви, честни, гос-
топриемни и увлечени по музиката, песните и танците92.

 Според френския автор, за разлика от мъжете, 
българските жени са надарени с голяма красота. Хармо-
ничното им тяло се съчетава с висок ръст, благородна по-
ходка и съвършенство на формите93.

Сладострастните източни монарси трябва по-скоро сред тях, а 
не сред черкезките да търсят розите на любовта, които да украся-
ват техните хареми. Но тъй като подобно съвършенство не може 
да бъде лишено от разум, те несъмнено ще намерят и достатъчно 
други прелести, които да ги накарат да забравят скуката на самот-
ното си съществуване94.

 Това е и последната констатация, която може да 
бъде открита в пътеписа на французина по отношение на 
българското население.

 От изложеното дотук би могло да се обобщи след-
ното: отношението на Франсоа Пуквил към българите в 
никакъв случай не е враждебно, нито пък е продиктува-
но от негативни настроения. Преди пристигането си на 
Балканите французинът не познава българския народ. Ето 
защо в своите пътеписи той описва българите така, както 

92  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume III, op.cit, p. 236.

93  Описанието на българските жени значително се доближава до впечат-
ленията на Георгиос Манос, Григориос Константас и Даниил Филипидис за 
българките. Срв. Данова, Н. Образи на жени, видени от гръцки пътешествени-
ци в българските земи. – В: Етнически и културни пространства на Балканите. 
Сборник в чест на проф. Цветана Георгиева, Том I, София: УИ „Св. Климент 
Охридски“, 2008, с. 495-515.

94  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume III, op.cit., p. 237.
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ги вижда при случайните си съприкосновения с тях. В про-
изведенията на французина липсват подробни и обстоя-
телствени описания на българските градове и по-малки 
селища, на земите около тях, на местното население. Що 
се отнася до българите, те са представени като честни и 
трудолюбиви хора. Българките, от своя страна, са красиви, 
умни и работливи. И мъжете, и жените са увлечени по му-
зиката, песните и танците, подобно на много свои съседи 
в други части на полуострова.

§ 4. Османските турци и техният начин на живот

 Когато говори за османските турци, живеещи на 
Балканите, французинът винаги ги обособява в две кате-
гории – богати и бедни. Основната причина за това разде-
ление са съществените различия в техния начин на живот, 
подробно представени в трудовете на френския автор.

 Франсоа Пуквил съобщава, че богатите османци, 
които заемат високо място в обществената йерархия, жи-
веят в просторни къщи, построени без усет за изящество 
и красота. Неизменна част от жилищата са добре поддър-
жаните фонтани и кладенци. Според французина водата в 
тях се използва главно за ритуално измиване (очистване), 
което предхожда всяка молитва, тъй като мюсюлманинът 
не може да се кланя на Аллах нечист95.

 По отношение на интериора Пуквил разказва, че 
обикновено във всяка по-заможна мюсюлманска къща са 
обособени три отделни трапези: първата е за главата на се-
мейството, който най-често се храни сам; втората е за деца-
та, които, от уважение към баща си, не го безпокоят, докато 

95  Pouqueville, F. Travels in Epirus, Albania, Macedonia, and Thessaly, 
op.cit., pp. 70-1.
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яде; и последната, трета маса е за домакинята, която живее 
в уединение и в отделна стая. Французинът изрично под-
чертава, че положението в харемите, където живеят голям 
брой жени, значително се различава от установения ред в 
мюсюлманските семейства, тъй като всяка една от дамите 
има отделна стая, а общите маси за хранене не могат да 
поберат повече от четири-пет души96.

 Френският автор обяснява на читателите, че по 
правило османските турци се хранят два пъти дневно. 
Единствено по-богатите сред тях, които живеят в разкош, 
добавят една лека следобедна закуска. Пуквил продължава 
разказа си, като описва всекидневието на заможните мю-
сюлмани. За разлика от своите едноверци, които стават на 
зазоряване и започват работа веднага след извършване на 
задължителния намаз97, заможният мюсюлманин, лениво 
отпуснат върху някоя софа, пляска с ръце, за да повика ня-
кой от слугите, който да му донесе наргиле. Стопанинът 
на къщата прекарва известен период от време пушейки, 
без да говори, сякаш изпаднал в транс. От това състояние 
го откъсва донесеното от слугата кафе. Французинът уточ-
нява, че не става въпрос за обикновена топла напитка, а за 
приготвена от считания за най-добър сорт кафе – Мока, 
поднесено с утайка98. Седнал „по турски“, с кръстосани 

96  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume II, op.cit., pp. 114-15.

97  Намаз или молитва е вторият стълб на исляма. Извършва се пет пъти 
дневно: на зазоряване, но преди изгрев слънце; на обяд, веднага след като 
слънцето отмине зенита; следобед, преди слънцето да залезе; вечер, веднага 
след залез слънце; нощем, след настъпването на пълен мрак. Срв. McCarthy, J. 
The Ottoman Turks: An Introductory History to 1923, London, New York: Wesley 
Longman Limited, 1997, p. 200. В случая става въпрос за първата за деня мо-
литва, която се извършва на зазоряване, но преди изгрева на слънцето – Бел. 
авт.

98  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume II, op.cit., p. 115.



141Трета глава   Франсоа Пуквил и всекидневието на Балканите...

крака, господарят не може да стане сам от софата, а из-
ползва помощта на поне двама свои прислужници, за да 
се изправи. Около стопанина всичко е уредено така, че да 
му осигури максимално удобство. Така например негови-
те дрехи са широки и свободни, а навсякъде из къщата са 
поставени малки възглавнички, на които да се облегне при 
необходимост. Според френския автор вероятно този на-
чин на живот на заможните мюсюлмани провокира широ-
коразпространения сред османците израз:

Да не правиш нищо е много сладко, но великото щастие е да 
умреш, за да си починеш99.

 Денят на богатите османци минава, докато дър-
жат броеница в ръка. Към обяд слугите им носят храна. 
Пуквил с изненада отбелязва простотата при поднасяне 
на ястията, дори в присъствието на гости. Той твърди, че 
на масата няма нито покривка, нито чинии или салфетки, 
липсва солница и каквито и да било прибори за сервиране 
и хранене. Хлябът се чупи с ръка и се раздава на присъст-
ващите, които от своя страна го разделят по същия начин 
на отделни хапки. В допълнение към основните ястия, 
на масата са сложени пет или шест различни вида сала-
ти, сред които маслини, корнишони, целина, мариновани 
във вода зеленчуци, оцет и сол, както и сладка. След това 
идва ред на многобройните сосове и яхнии. Вечерята тра-
диционно завършва с пилаф. Френският автор е учуден от 
факта, че при никакви обстоятелства не се поднася десерт, 
но все пак отбелязва, че обикновено като предястие се 
сервират разнообразни плодове, в зависимост от сезона. 
Като французин, Пуквил е дълбоко възмутен преди всичко 
от кратката продължителност на вечерята, която, въпреки 

99  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume II, op.cit., p. 115.
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изо билието от ястия, трае не повече от петнадесет минути. 
Това предизвиква неговата констатация, че мюсюлманите 
се отнасят с безразличие към храненето, което приемат 
по-скоро като необходимост, отколкото като удоволст-
вие100.

 Френският автор обръща внимание върху още един 
любопитен факт: османците не консумират никакви на-
питки, докато се хранят. След хранене обаче те пият вода 
или шербет, поднасян в кристални чаши. Въпреки че ис-
лямът забранява употребата на вино, неговата консума-
ция е сравнително голяма. Нещо повече, Франсоа Пуквил 
твърди, че османската история изобилства от примери за 
владетели, които публично нарушават това религиозно 
предписание. Но след строгите укази, издадени от султан 
Мурад IV (1623–1640) по този въпрос, неговите наследни-
ци, макар да не спазват тази забрана, поне избягват да пият 
вино на обществени места. Според французина това е при-
чината в края на ХVIII – началото на ХIХ век пиянството 
да е разпространено „само“ сред дервишите, войни ците, 
моряците, някои от жителите на големите градове и бедни-
те мюсюлмани – граждани и селяни101.

 Заможните мюсюлмани прекарват следобедните ча-
сове на открито, почивайки си в павилион или пристройка 
в градината. Пушат наргиле и пият ароматизиран с мускус 
шербет, приготвен от прислужниците. Необезпокоявани от 
никого и откъснати от обществото, те викат някоя от жени-
те си, която да танцува и да ги забавлява или посещават ха-
рема. Най-богатите османци, чиито къщи са разположени 

100  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume II, op.cit., p. 116.

101  Pouqueville, F. Travels in Epirus, Albania, Macedonia, and Thessaly, 
op.cit., pp. 103-7.
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по бреговете на Босфора, предпочитат да наблюдават кра-
сивите азиатски брегове, където почиват предците им102. 

Те се любуват на земята, която един ден ще послужи за убе-
жище на мюсюлманите, когато русата нация ще ги преследва в 
Европа103.

 Залезът на слънцето бележи времето за поднасяне 
на вечерята. Обикновено тя е по-богата и включва пове-
че ястия, отколкото поднесените на обяд, но продължава 
също толкова кратко и завършва с пушене на наргиле104.

 Логично е да се предположи, че животът на „обик-
новените османци“ значително се различава от този на 
техните заможни едноверци. Според предоставената от 
Пуквил информация, по-бедните мюсюлмани обитават 
онези части на съответното селище, които се намират в 
непосредствена близост до крепостните стени. Там те жи-
веят в къщи, които приличат по-скоро на колиби. Домове-
те им се състоят от приземен етаж, чийто таван служи за 
покрив105. Освен това, за разлика от храната на богатите 
османци, продуктите, които останалата част от мюсюл-
манското население използва, са с много по-ниско качест-
во и често са нездравословни. През лятото хляб почти не 

102  След смъртта си богатите турци, които живеят в Константинопол, 
обикновено са погребвани в азиатската част на столицата – Бел. авт.

103  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume II, op.cit., p. 117. Тук Пук-
вил прави препратка към едно известно пророчество, съгласно което нация от 
хора с руса коса, живеещи отвъд Черно море, ще унищожи Османската импе-
рия и ще възстанови гръцката държава. Това предсказание възниква още след 
превземането на Константинопол от османците, но получава широка популяр-
ност със задълбочаване на вътрешнополитическата криза във владенията на 
султана – Бел. авт.

104  Ibidem, p. 118.
105  Ibidem, Volume I, op.cit., p. 71.
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се консумира. Менюто включва преди всичко тиква, пъпе-
ши, замразени или воднисти плодове106.

 Въпреки че са принудени да консумират оскъдна 
и еднообразна храна, мюсюлманите не са лишени от удо-
волствието да пият кафе и да пушат тютюн – дейности, 
които са изключително популярни навсякъде в империята. 
Според френския автор тази топла напитка много бързо 
се превръща в екзистенциална необходимост за османците 
още от детството. Пуквил дори съобщава, че най-бедните 
мюсюлмани могат да оцелеят, хранейки се само със сух 
хляб, диви плодове и зеленчуци, но задължително трябва 
да пият по няколко чаши кафе на ден107. Само на жените е 
отказано това удоволствие, което те заместват с дъвчене на 
мастикс108 с вкус на виолетки. Френският автор предупреж-
дава, че с употребата на тази благоуханна смола трябва да 
се внимава, тъй като продължителната ѝ консумация води 
до повишено слюноотделяне, а то от своя страна може да 
навреди на храносмилателните функции на организма109.

 Накрая, французинът отбелязва, че безделниците, 
дервишите и представителите на улемата нерядко упот-
ребяват опиум110. Тези, които живеят в Константинопол, 
често се събират в един от столичните квартали, близо до 
джамията „Сюлеймание“. „Започват с половин зрънце от 
субстанцията и ще увеличат дозата, веднага щом тя прес-

106  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume II, op.cit., p. 118.

107  Ibidem.
108  Мастиксът е благоуханна смола, извлечена от дървото Pistacia lentis-

cus. Среща се предимно в средиземноморските страни. Висококачествен мас-
тикс се добива на гръцкия остров Хиос в Егейско море, който е и най-големи-
ят производител на този вид смола – Бел. авт.

109  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume II, op.cit., p. 119.

110  Pouqueville, F. Voyage de la Grèce, Volume III, Paris: Imprimerie de 
Firmin Didot, 1822, p. 378.
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тане да предизвиква желания от тях ефект. Те отказват да 
пият вода, тъй като тя ще провокира силни колики.“111

 Френският автор информира читателите за сериоз-
ните рискове от употребата на опиум, който води до бързо 
пристрастяване и може да предизвика дори смърт. Пуквил 
твърди, че в големи количества и при чест прием тази суб-
станция причинява загуба на паметта, косопад и отслабва-
не. Всичко това води до крайно изтощение на организма и 
неспособност за извършване на каквато и да било дейност. 
Французинът е уверен, че ако един човек започне да упот-
ребява опиум на двадесетгодишна възраст, на тридесет и 
шест години вече няма да е в състояние да работи, ще има 
сериозни здравословни проблеми и много скоро ще умре. 
Пуквил със съжаление е принуден да признае, че повечето 
хора пренебрегват с лека ръка тези опасности и продължа-
ват да използват субстанцията, тъй като тя им носи несрав-
нимо щастие и удоволствие. Негативните последици обаче 
често са необратими112.

111  Pouqueville, F. Voyage de la Grèce, Volume III, op.cit.  p. 349.
112  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 

plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume II, op.cit., p. 124.
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II.
РЕЛИГИОЗНИ АСПЕКТИ ОТ

ВСЕКИДНЕВНИЯ ЖИВОТ
НА НАСЕЛЕНИЕТО В

БАЛКАНСКИТЕ ПРОВИНЦИИ
НА ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ

(КРАЯ НА ХVIII – НАЧАЛОТО НА ХIХ ВЕК)

 През целия период на своето съществуване от края 
на XIII до първата четвърт на XX век Османската империя 
предизвиква непрекъснатия интерес на европейските дър-
жави. След като султанът установява властта си над зна-
чителни части от Балканите, тези територии все по-често 
стават обект на специално внимание  от страна на запад-
ните пътешественици.

 Едва ли би могъл да се определи с точност броят 
на европейците, които през тези няколко века обикалят 
балканските провинции на империята, но той несъмнено е 
значителен. Разбира се, конкретните поводи и причини за 
техните посещения нерядко се различават. Наблюденията 
им, както и сведенията, които могат да бъдат открити в 
многобройните им пътеписи за Балканите, също са доста 
разнообразни. Има обаче нещо, което ги обединява. Почти 
няма пътешественик, който да не обърне внимание върху 
един особен аспект от всекидневния живот на местното 
население, а именно религията.

 Тази тенденция е добре известна и на Франсоа 
Пуквил. На страниците на своите съчинения той открито 
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признава, че повечето пътешественици, които преминават 
през османските владения, дават информация за религиоз-
ното разнообразие в империята. Някои от тях дори разкри-
ват на читателите основните догми, тайнства и ритуали на 
най-разпространените вероизповедания. На пръв поглед 
темата изглежда изчерпана. Но и в тази област Пуквил ус-
пява да даде своя принос. Неговите произведения съдър-
жат любопитни сведения за духовниците и използваните 
от тях практики, за конкретните проявления на вярата във 
всекидневния живот и което е най-съществено, францу-
зинът запознава читателите с т. нар. популярна религия – 
тази на обикновените хора, която много често излиза из-
вън границите на официално установените норми, без да 
получи санкцията на религиозните власти. Френският ав-
тор разглежда отделните вероизповедания едновременно в 
техните частни и обществени проявления и пространства, 
като непрекъснато се опитва да анализира социалните по-
следици от наличието или отсъствието им. Едновременно 
с това Пуквил повдига един съществен въпрос – за роля-
та и значението на религията в османското общество – и 
търси неговия отговор във всекидневието на султанските 
поданици. Неговият поглед е в известен смисъл изключи-
телен, заради духовното образование и специфичен опит, 
които получава в родината си. Както беше вече споменато, 
той посещава семинарията в гр. Лизию, Долна Норман-
дия, след което е ръкоположен последователно за иподя-
кон, дякон и викарий. Всичко това му позволява да обърне 
внимание на такива аспекти от религиозния живот в им-
перията, които остават скрити за повечето пътешествени-
ци. Но изводите, до които достига, невинаги са достатъч-
но обективни. Понякога те са повлияни от религиозните 
убеждения на самия Пуквил, който, въпреки че напуска 
духовенството, остава ревностен католик до края на живо-
та си.
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 Настоящата част от изследването няма за цел под-
робно да разгледа и анализира многобройните аспекти на 
религиозния живот на населението, живеещо в Османска-
та империя. Тя се фокусира единствено върху сведенията, 
които дават произведенията на горепосочения френски ав-
тор за балканските владения на султана в края на ХVIII – 
началото на ХIХ век. Поради тази причина важни въпро-
си, свързани с проявленията на религията във всекиднев-
ния живот, остават извън обсега на проучванията, тъй като 
Пуквил не дава информация за тях. Такива са например 
процесите на принудителна и доброволна ислямизация на 
немюсюлманското население на Балканите, системата на 
миллетите и много други.

 Пътеписите на френския автор разкриват една лю-
бопитна особеност: в центъра на изложението са религи-
озните аспекти от бита на православните християни, кои-
то са голямото мнозинство от населението в европейските 
владения на Османската империя. Фокусът пада преди 
всичко върху гръцката общност, докато религиозният жи-
вот на представителите на други етнически и конфесио-
нални общности е само бегло засегнат в контекста на пра-
вославното християнско всекидневие113. Всъщност това 
съвсем не е изненадващо, като се има предвид фактът, че 
гърците традиционно привличат интереса на французи-
на. Що се отнася до мюсюлманската общност, тя рядко е 
обект на особено внимание от страна на Пуквил. Неговата 
незаинтересованост по този въпрос вероятно е продикту-
вана от обстоятелството, че западноевропейците, които 
посещават владенията на султана, почти винаги дават ин-

113  Подобно на много свои съвременници от Западна Европа, Пуквил 
използва определението „гърци“ не само за представителите на гръцкия етнос 
(т.е. като етническа характеристика), но много често и като обобщено назва-
ние на всички православни християни, живеещи в европейските владения на 
Османската империя (т.е. като религиозен маркер) – Бел. авт. 
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формация за мюсюлманите, живеещи там. В този контекст 
французинът сякаш усеща, че няма какво да добави, което 
да бъде едновременно ново и любопитно за читателите. 
Но това съвсем не се отнася за православните християни, 
чийто религиозен живот френският автор детайлно из-
следва.

 Религиозните аспекти от всекидневния живот на 
населението в балканските провинции на Османската им-
перия в края на ХVIII – началото на ХIХ век са разгледани 
в няколко произведения на Франсоа Пуквил, сред които 
„Пътешествия в Епир, Албания, Македония и Тесалия“ 
(„Travels in Epirus, Albania, Macedonia, and Thessaly“), 
„Пътешествие в Гърция“ (« Voyage de la Grèce ») и „Гърция 
в живописната вселена“ (« La Grèce, dans l’Univers pitto-
resque »). Но най-много сведения по този въпрос могат да 
бъдат открити в „Пътешествие в Морея“. В глави XXVIII 
и XXIX от Том I на този пътепис авторът дава информация 
за основните религиозни принципи, тайнства и ритуали, 
съпътствана от любопитни сведения за духовниците.

Добре известно е, че гърците следват вярата на примитивната 
църква, която признава единствено Бог, но не и превъзходството 
на наследника на Свети Петър, нито молитвата към Светия Дух 
[...] Техният култ приема религията на мюсюлманските владете-
ли, почитаща Исус, под името Иса, като пророк и един от петте 
най-велики божествени пратеници, който един ден ще председа-
телства Страшния съд114.

 Пуквил започва своя разказ за религиозния живот 
на Балканите, посочвайки едно от основните различия в 
тълкуването на Светото писание от двата основни клона 
на християнството. Съгласно догмите на Католическата 
църква Христос назначава апостол Петър за глава на 

114  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, Paris, 1805, p. 292.
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всички апостоли. Католиците приемат за негов постоянен 
наследник папата в Рим, което предизвиква несъгласието 
на ортодоксалните християни, сред които са и гърците115. 
Според френския автор Православната църква е готова да 
приеме и толерира ислямската доктрина, но не и да се обе-
дини с Рим – феномен, забелязан и от други изследовате-
ли. Французинът обаче предпочита да остане настрана от 
доктриналните спорове и вместо това представя на чита-
телите православните свещенослужители.

§ 1. Православното духовенство

 Франсоа Пуквил условно разделя духовниците 
в европейските владения на Османската империя в две 
групи – „обикновени и светски“116. В кръга на светските 
свещенослужители попадат тези с по-висок духовен сан, 
а именно патриарсите и владиците. Те са се посветили 
на безбрачие, което за французина е достатъчна причина 
да ги определи като „единствените малко по-образовани 
мъже по теологични въпроси“117. Нещо повече, те са ува-
жавани в религиозните и светските среди именно заради 
познанията си, а не заради интригите, които непрекъснато 
създават и които понякога довеждат до строги наказания 
или дори до заточение на лицата, срещу които са насоче-
ни118.

115  Нова католическа енциклопедия, Том XI, С., 2003, с. 495-96.
116  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 

plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., p. 293.
117  Ibidem.
118  Pouqueville, F. Voyage de la Grèce, Volume III, Paris: Imprimerie de 

Firmin Didot, 1822, p. 263.
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 Пуквил разказва, че монасите, подготвяни един ден 
да станат владици или патриарси, са първоначално обуча-
вани и подготвяни в манастирите, разположени в плани-
ната Атос, наричана още Свещената планина, която се на-
мира в югоизточната част на полуостров Халкидики. Това 
е една от най-старите отшелнически общности, абсолют-
но забранена за жени и напълно откъсната от останалия 
свят. Французинът изрично подчертава, че голяма част от 
монасите, живеещи там, произхождат от най-изтъкнатите 
гръцки семейства – „тези, които са наричани принцовете 
на квартал Фенер или най-добрите буржоа“119. Момчетата 
от по-бедни семейства са изпращани в Патмос120 или Ме-
теора, но според френския автор „там те се отдават преди 
всичко на интриги и злословия, вместо да изучават Свe-
тото писание“121. Много вероятно е тези твърдения да са 
спекулативни и в действителност да отразяват широко раз-
пространени слухове или чужди впечатления. Основание 
за подобно предположение дава фактът, че Пуквил никога 
не е посещавал гореспоменатите манастири, нито задъл-
бочено се е запознавал с начина на живот и обучение на 
свещенослужителите в светите места.

 Френският автор продължава разказа си с твърде-
нието, че от храмовете в Атос и Метеора излизат духовни-
ците, които по-късно заемат високи позиции в църковна-

119  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., p. 293.

120  Патмос е най-малкият от дванадесетте гръцки острова в Егейско 
море, наречени Додеканези. Според преданията Йоан Богослов е заточен в 
Патмос около 95 г. По време на изгнаничеството си на острова той създава 
Евангелие от Йоан - едно от четирите канонични евангелия от Новия завет, 
както и Откровението. Срв. http://www.patmos-island.com/en/monasteries/info/
monastery-of-st-john#.VeAaAcsVjDc/ – 28.05.2020.

121  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., p. 294.
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та йерархия, а някои от тях дори сядат на патриаршеския 
престол.

Така, същите мъже, които слизат от Свещената планина, затру-
пани с почести, пристигат в Константинопол, за да вземат патри-
аршеския жезъл; и понякога отново я изкачват, за да изкупят със 
сълзи своята катастрофална привилегия да ръководят гръцката 
църква122.

 В очите на французина свещениците спадат към 
категорията на „обикновените духовници“. На страници-
те на своите произведения Пуквил им създава един доста 
неприятен и дори отблъскващ образ.

 Патриархът стои начело на Православната църква 
в Османската империя и формално ръководи принадле-
жащия ѝ диоцез, но всъщност владиците са тези, които 
упражняват пряк контрол върху всички религиозни хра-
мове, разположени в границите на поверената им област. 
И докато Високата порта финансира Патриаршията в Кон-
стантинопол, архиереите всъщност получават средства 
от пашите, натоварени с администрирането на отделни-
те провинции на огромната мюсюлманска държава. Това 
става причина за угодническо поведение, демонстрирано 
от страна на духовниците към местните управители, и 
предизвиква дълбокото разочарование на французина към 
тези представители на Църквата.

 Пуквил допълва образа на свещенослужителите с 
констатацията, че „луксът ги заобикаля само при изпъл-
нение на различни церемонии към култа“123. Наблюдавани 
непрекъснато от мюсюлманите, които ги презират, те са 
принудени да демонстрират такова поведение, което по 

122  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., pp. 294-95.

123  Ibidem, p. 298.
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никакъв начин да не предизвиква укор сред местното ис-
лямско или християнско население.

Хората често виждат духовниците да обикалят пеша, а понякога 
и върху магаре, държейки в ръка свещеническия жезъл – символ 
както на милостта на институцията, която олицетворяват, така и 
на притежаваната от тях власт124. 

 Нещо повече, дори архиереите, натоварени с роля-
та на посредник в споровете между мюсюлмани и немю-
сюлмани, често обслужват различни интереси. Те нерядко 
взимат и подкуп. Готови са дори да застанат срещу невин-
ните и да защитят виновните, стига това да им донесе ня-
каква лична облага125.

 Без съмнение, една от най-неприятните функции, 
вменени на владиците, е поддържането на ред и дисци-
плина сред по-нисшите по ранг представители на духо-
венството. Пуквил изключително емоционално говори за 
„невежите и фанатични свещеници, по-голямата част от 
които оскверняват достойния пост“126. Французинът е сил-
но изненадан, когато научава, че тези духовници могат да 
изпълняват своята дейност, дори ако са женени. Право-
славната църква разрешава на свещениците да продължат 
да живеят със своите съпруги, ако са сключили брак преди 
ръкополагането, тъй като по време на церемонията никой 
не се интересува дали те са женени или не. В този случай 
духовниците предпочитат да се оженят за жена в добро 
здравословно състояние, която би следвало да живее дъл-
ги години. Ако тя все пак умре, дори само след няколко 
години, те не могат да сключат брак повторно. Що се от-

124  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., p. 299.

125  Pouqueville, F. La Grèce, dans l’Univers pittoresque, Paris: Firmin Didot 
frères, Editeurs, 1835, p. 47.

126  Ibidem, p. 49.
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нася до мъжете, които биват ръкополагани неженени, те 
никога не встъпват в брак. Последните се ползват с големи 
симпатии както от страна на Пуквил, така и на местното 
християнско население. Французинът твърди (без да обяс-
нява причините за подобно поведение), че мюсюлманите 
не се доверяват на неженените духовници и стриктно ги 
наблюдават127.

 Владиците и свещениците предизвикват отрица-
телното отношение на френския автор не само със своя 
характер и държание, но дори и с външния си вид. „Тези 
мръсни и дебели, отвратителни субекти никога не изли-
зат без епитрахил, смачкан в джоба им, за да извършват 
най-различни религиозни актове срещу определена сума 
пари.“128 Пуквил ги упреква и заради участието им в раз-
лични празници и веселия, където нерядко са забелязвани 
да пият, пеят или танцуват. Парадоксално е, че точно тези 
хора, които трябва да служат за пример на миряните, да 
бъдат олицетворение на висшите християнски добродете-
ли, да демонстрират скромност и смирение, „оскверняват 
с действията си най-светите ритуали“129.

 В известен смисъл французинът приема поведе-
нието на свещенослужителите и техните действия като 
лична обида, защото самият той, макар и за кратко, заема 
длъжност, подобна на тяхната. Пуквил се чувства засег-
нат и от отношението на духовниците, демонстрирано към 
него, като последовател на католицизма:

С дълбоко съжаление съм принуден да призная, че почти всички 
православни свещеници, които познавам, са измамници, лакоми и 

127  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., p. 300.

128  Ibidem, p. 301.
129  Ibidem.
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зли хора, които ненавиждат християните, пристигнали от далечни 
земи, говорят с презрение за тях и изричат клетви130.

 След като изгражда в съзнанието на своите читате-
ли един противоречив (по-скоро негативен, отколкото по-
ложителен) образ на православните духовници, наситен с 
много лични впечатления и емоции, Франсоа Пуквил пред-
ставя, вече доста по-сдържано, най-значимите празници за 
християнската общност и свързаните с тях ритуали.

§ 2. Религиозни празници на православната 
християнска общност

 „През цялата година православните имат само 130 
дни на въздържание и пости“131. Постът на християните 
обаче се различава от т.нар. саум, характерен за ислям-
ската религия, който предполага пълно въздържание от 
храна, течности, тютюн, благовония и сексуални дейнос-
ти от изгрев до залез слънце всеки ден. Християнският 
пост изключва употребата на месо и продукти от живо-
тински произход през целия период на самоограничение. 
Най-големите пости са преди Великден, преди Рождество 
Христово и преди празника на апостолите Петър и Павел. 
Тези периоди се характеризират и с продължителни нощ-
ни бдения. Пуквил разказва, че освен преди големи праз-
ници някои православни постят всяка сряда, тъй като това 
е денят, в който Юда предава Исус на фарисеите, и петък, 
когато Христос е разпнат на кръста. По време на пост даже 

130  Pouqueville, F. Voyage de la Grèce, Volume III, op.cit., p. 265.
131  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 

plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., p. 303.
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болните и немощни хора отказват да се хранят и дори да 
пият бульон, чай или отвари, които биха им помогнали да 
оздравеят.

Многократно се опитвах да ги разубедя, но те винаги ми отгова-
ряха обидено, че хората не могат да се освободят от това, което е 
наредено от Бог. [...] Може би именно това упорство е вдъхновило 
широкоразпространената по тези земи поговорка, че гърците оце-
ляват там, където дори магаретата умират от глад132.

 Станал свидетел на този доброволен аскетизъм, 
французинът с интерес наблюдава религиозните церемо-
нии, които съпътстват дните преди Великден. Той твърди, 
че в навечерието на Цветница, която православните хрис-
тияни наричат още Връбница, а католиците – Палмова не-
деля, всички дюкяни затварят. В празничния ден хората 
носят лаврови, палмови или маслинови клони, с които ук-
расяват олтара на църквите. По този начин те отбелязват 
влизането на Исус Христос в Йерусалим.

 Следващите няколко дни до Възкресение Хрис-
тово Пуквил определя като „най-благодатния период за 
свещенослужителите“133. Всъщност това е времето за из-
повядване и опрощаване на греховете. Френският автор 
изрично подчертава, при това с подчертано неодобрение, 
че духовниците не вършат тези дейности безвъзмездно. 
Дори напротив, съществува установена система от норми, 
според които се определя размерът на плащанията. Ако 
грешникът е заможен, покаянието му струва повече134. 
Това всъщност означава, че опрощаването на греховете 
е толкова по-скъпо, колкото е по-голямо състоянието на 
съответния християнин, а свещениците често разчитат на 

132  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., pp. 303-4.

133  Ibidem, p. 304.
134  Ibidem, pp. 304-5.
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неговата щедрост и чувство за вина. Описаната от Пуквил 
практика много напомня на индулгенцията, характерна за 
Римокатолическата църква през Средновековието, чието 
предоставяне срещу заплащане е забранено от папа Пий V 
през 1567 г. В своя първи пътепис „Пътешествие в Морея“ 
французинът изразява надеждата си горепосоченият фено-
мен да се отнася единствено за представителите на цър-
ковните власти в Пелопонес; да не е възприет навсякъде 
и от всички духовници135. Разочарованието му е огромно, 
когато по-късно разбира, че тази практика е често срещана 
и в други части на Балканския полуостров (Епир, Македо-
ния и Тесалия)136.

 Френският автор продължава разказа си как на Ве-
лики четвъртък всички отиват на църква – млади и ста-
ри, мъже, жени, деца и възрастни хора. Същата вечер те 
организират бдение около храма и прекарват цялата нощ 
в молитви. Пуквил с ирония говори за жените, облени в 
сълзи, които разказват за мъките на Спасителя и дори се 
идентифицират с него137.

 На следващия ден, Велики или Разпети петък, е 
най-строгият пост – християните не приемат никаква хра-
на до залез слънце, а след това ядат само хляб и пият вода. 
През нощта отново излизат на улиците, пеят песни, про-
изнасят молитви. В съботния ден във всяка православна 
къща започва месенето на козунаци и боядисването на 
яйца в различни цветове. Жените чистят, докато мъжете 
колят агнета, които да бъдат поставени на трапезата на 
следващия ден. Вечерта всички се събират при местния 
паша, за да получат неговото разрешение да се веселят. 

135  Ibidem, p. 305.
136  Pouqueville, F. Travels in Epirus, Albania, Macedonia, and Thessaly, 

London: Printed for Sir Richard Phillips and Co, 1820, pp. 54-6.
137  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 

plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., p. 306.
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Обикновено му поднасят подарък и използват случая да 
поискат нещо в замяна138.

 Миряните прекарват нощта на събота срещу неде-
ля (Великден) в църквата. Французинът свидетелства, че 
още при появата на първите слънчеви лъчи на хоризонта 
свещеникът обявява голямото събитие – възкресението на 
Христос. „Хората се прегръщат и се поздравяват с думи-
те „Христос воскресе!“ и „Воистина воскресе!“. Хиляди 
изстрели, аплодисменти и радостни възклицания известя-
ват християнския Великден и края на постите“139. Пуквил 
описва празника не само като възкресение на Христос, но 
и като своеобразно възраждане на населението – христи-
яните сякаш пак стават хора, отново ядат и пият, радват се 
и се веселят „цели осем дни след Великден, сякаш забра-
вили нещастното си положение на османски поданици“140.

 Пуквил обръща специално внимание върху факта, 
че през цялата Страстна седмица османците демонстрират 
уважение и известна толерантност към християните, осо-
бено по време на извършваните от тях ритуали. За сметка 
на това обаче в тези периоди мюсюлманите тормозят евре-
ите и „дори турските деца, поради неясно какви причини, 
преследват юдеите по улиците, подвиквайки им обидни 
думи“141.

 След отбелязването на Възкресение Христово Пук-
вил представя на читателите церемониите, свързани с 
един друг празник, този на свети Георги. Според френския 
автор това е най-уважаваният и почитан от православни-
те светец и мъченик за християнската вяра. Французинът 
разказва как всички православни християни се събират 

138  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., p. 307.

139  Ibidem, p. 307.
140  Ibidem, p. 308.
141  Ibidem.
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(без да посочва точно на коя дата) в храма „Свети Геор-
ги“, тъй като в почти всички населени места има поне една 
църква, която носи името на този светец. След богослу-
жението хората берат свежи зелени клонки (здравец, бук, 
коприва и т.н.), които поставят на вратите и праговете на 
домовете си, на оборите и кошарите, дори върху главите 
на домашните животни. Също както на Великден, във вся-
ка къща се коли агне, независимо дали семейството прите-
жава овце или не142. На празничната трапеза, която обик-
новено се прави извън селището и в близост до религиозен 
храм, присъства цялата християнска общност. Поднасят 
се закланите агнета, обредните хлябове, сирене, чесън и 
най-разнообразни билки. През целия ден хората се весе-
лят, пеят и танцуват143.

 Наред с празниците, на страниците на своите пъте-
писи за Балканите Пуквил споменава и за един любопитен 
феномен от религиозния живот на местното население. 
Става въпрос за т.нар. екзорсизъм – практика за изгонване 
на демони и зли духове от човек или място, където те съ-
ществуват. Французинът говори с насмешка за действията, 
извършвани от свещениците, които нерядко напомнят ан-
тични заклинания. 

При установяване наличието на зли сили в определен човек или 
място, духовните лица прилагат екзорсизъм върху всички хора 
или предмети, които някога са били в контакт с него144. 

Стига се дори дотам, че хипохондрици, хора с пси-
хични заболявания и по-буйни деца са оставяни в църкви 

142  Pouqueville, F. Voyage de la Grèce, Volume III, op. cit., pp. 311-12.
143  Ibidem, p. 313.
144  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 

plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., p. 310.
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или манастири, докато злите духове не бъдат прогонени от 
техните тела145.

§ 3. Брак и развод

 След като представя своите впечатления за правос-
лавните духовници, големите християнски празници и 
свързаните с тях обреди, френският автор дава сведения 
и за още един аспект от всекидневния живот на населе-
нието в балканските провинции на Османската империя, 
който е колкото религиозен, толкова и социален, а имен-
но – сключването и разтрогването на църковен брак.

 В глава XXIX на Том I от „Пътешествие в Морея“ 
Пуквил дава детайлно описание на християнската сватбе-
на церемония. Важно е да се отбележи, че в този случай 
французинът не преразказва информация, получена от 
различни източници, а споделя своите лични впечатле-
ния. Той става свидетел на сключването на църковен брак 
в Триполица през зимата на 1798–1799 г. Съвсем естест-
вено френският автор няма възможност да присъства на 
всички ритуали, съпътстващи това тайнство (като напри-
мер различните подготвителни дейности на булката) и в 
този случай използва информация, получена от нейните 
роднини и близки приятелки. От тях научава как в наве-
черието на сватбата зестрата на момичето се пренася в бъ-
дещия ѝ дом, натоварена на каруци, теглени от украсени с 
разноцветни панделки и бродирани кърпи коне. Няколко 
деца пренасят дрехите на невестата, носейки ги в големи 
кошници върху главите си. В същото време в дома на бъ-

145  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., p. 311.
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дещите съпрузи тържествата вече започват. Пуквил има 
възможност да присъства на веселията, организирани в 
къщата на девойката, „която се смееше, танцуваше и се 
наслаждаваше на игрите, организирани в нейна чест“146. 
Коренна промяна в поведението ѝ настъпва на следващия 
ден, по време на церемонията в храма, когато „пристъпва 
плахо към олтара, с булчинския венец на главата и върви 
като многострадална жертва“147.

 След църковната церемония и последвалото праз-
ненство настъпва моментът, в който младоженката трябва 
да напусне къщата на родителите си. Французинът рисува 
трогателна сцена на нейната раздялата със семейството и 
родния дом:

Виждам я как излиза от къщата на родителите си, където все-
ки предмет ѝ напомня детството, радостните моменти, всичко 
най-скъпо за нея на този свят. Мястото, на което се е чувствала 
обичана и щастлива [...] Колебае се, майка ѝ я държи за ръка, пре-
гръща я и след това нежно я пуска. Насърчавано от своите близки 
и придружавано от многобройни благопожелания за щастлив се-
меен живот, момичето бавно се отдалечава. На средата на пътя я 
очаква кортежът на нейния съпруг, за да я отведе в новия ѝ дом148.

 Пред къщата на младото семейство се събират 
близки и роднини, които хвърлят цветя, плодове, лешници 
и пшеница, като символ на изобилието и благоденствието. 
Пуквил разказва как, преди да влязат в къщата, младоже-
нецът вдига съпругата си на ръце, тъй като според народ-
ните вярвания, ако кракът ѝ докосне прага, нещастието 
ще влезе в техния нов дом. Девойката е длъжна да засви-
детелства пред своя съпруг и всички останали своята не-

146  Ibidem, pp. 312-13.
147  Ibidem,  p. 313.
148  Ibidem,  pp. 313-14.
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порочност, което обяснява поставянето на парче бял плат 
върху леглото на младоженците149.

 Тържествата, съпътстващи сключването на брак, 
се организират на открито, в присъствието на много гос-
ти – близки, роднини и приятели на младоженците и на 
членовете на техните семейства. Трапезата е богата и със-
тавена от разнообразни ястия. Никой не става от масата, 
докато не е напълно сит150. Често се вдигат наздравици за 
щастието и благоденствието на младото семейство. Нераз-
делна част от празненството са танците, песните и игрите, 
чийто край бележи залезът на слънцето. Гостите напускат 
тържеството, окичени с цветни венци, които отнасят в къ-
щите си за спомен от щастливото събитие. Консумирали 
твърде много вино, повечето мъже пеят по пътя към дома. 
Когато сватбата е през зимните месеци, празненствата са 
по-скромни и с по-малко гости. Заради неблагоприятните 
климатични условия тържеството обикновено се органи-
зира в къщата на родителите на младоженеца и продължа-
ва само няколко часа, тъй като денят е кратък151.

 За Православната църква бракът е форма, в коя-
то се съединяват религиозното с юридическото начало и 
затова тя взема компетенциите около него в свои ръце152. 
Християнските канони абсолютно забраняват сключване-
то на брак по време на пости, при кръвно и духовно (в 
случай на кръщение или осиновяване) родство до седма 
степен, по сватовско роднинство до шеста степен включи-
телно, както и между представителите на различни конфе-
сионални общности. Тъй като Църквата разглежда брака 

149  Pouqueville, F. Voyage de la Grèce, Volume III, op. cit., p. 314.
150  Ibidem, p. 314.
151  Ibidem, pp. 315-16.
152  Иванова, С. Брак и развод в българските земи. - В: Известия на 

НБКМ, Том 22 (28), София, 1996, с. 160.
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преди всичко като тайнство, тя приема само първия брак и 
в много редки случаи втори или трети153.

 Пуквил твърди, че разтрогването на брак се раз-
глежда от християнската религия като израз на морална 
поквара. Нещо повече, той свидетелства, че разводите в 
балканските владения на султана нямат юридическа рам-
ка, а са поверени на духовниците свише154. Французинът 
остро се възмущава от съществуващата практика, според 
която при изразено желание от страна на мъжа и предос-
тавяне на определена сума пари на свещенослужители-
те, те могат да прекъснат брачния съюз, дори без да има 
основателна причина за това. За „основателна причина“ 
Църквата приема прелюбодействието, отстъплението от 
християнската вяра или изчезването на единия от съпру-
зите, когато няма никакви сведения за него/нея най-малко 
една година, т.е. напълно  възможно е през това време да е 
настъпила смърт. Основание за развод, което каноните не 
разпознават, но все пак съществува в църковните правила 
за брака, е нелечимата физическа или душевна болест, коя-
то представлява опасност за другия или прави съвместния 
живот невъзможен155.

 От сведенията на френския автор не става ясно 
дали християните, живеещи в европейските владения на 
Османската империя, се обръщат и към други институции 
освен Църквата при сключване или разтрогване на брак, 
макар че подобни случаи са засвидетелствани в историо-
графията156.

153  Pouqueville, F. La Grèce, dans l’Univers pittoresque, op.cit., p. 128.
154  Pouqueville, F. Voyage de la Grèce, Volume III, op. cit., p. 332.
155  Ibidem, p. 333.
156  В „Православната църква и българите през XV–XVIII в.“ доц. д-р 

Олга Тодорова твърди, че нерядко християнските бракове биват регистрира-
ни в кадийски съдилища. Причините за едно такова решение могат да бъдат 
както финансови, така и канонични. От една страна е желанието на съпругата 
да се възползва от типично ислямската институция „мехр“ –  подарък, даден 
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 Пуквил обаче не .пропуска да спомене предимства-
та на шериатския развод. В действителност, информаци-
ята, която французинът дава по този въпрос, далеч не е 
систематизирана, а по-скоро разхвърляна на страниците 
на неговите произведения. Но все пак е възможно да бъдат 
изведени основните причини, мотивиращи избора на насе-
лението за шериатски развод. На първо място, наличието 
на бракоразводни основания не е необходимо. Ако иници-
ативата е на съпруга, развод се получава безпрепятствено, 
без да се предоставят доказателства за виновно поведение 
на жената. В такъв случай съпругата може да получи из-
дръжка – за себе си и за децата, до повторното ѝ омъжване, 
както и своя мехр. За сравнение, каноническото право не 
предвижда подобни обезщетения за разведената съпруга, 
а запазва единствено правото ѝ върху нейната зестра157. 
Друго предимство е възможността за разтрогване на брак 
по взаимно съгласие – практика, непозната на Православ-
ната църква. С изключение на случаите на изчезване за 

от мъжа на жената, който мюсюлманското право разглежда като нейна пъл-
на собственост. Мехрът може да бъде изплатен изцяло или на части по раз-
лично време. Обикновено съпругата получава уговорения при сключването 
на брак подарък, когато овдовее или след развод. Изборът често се определя 
и от скъпоструващите „църковни услуги“, които принуждават християните 
да се обърнат към мюсюлманските институции. От друга страна, немюсюл-
маните често търсят съдействието на османското правосъдие, понеже то е в 
известен смисъл много по-либерално от църковните канони. Така например 
ислямът забранява бракосъчетание само между най-близки роднини по кръв 
и по сватовство. Освен това, за разлика от каноническото право, шериатът 
допуска брак между представители на различни вероизповедания. Всъщност 
смесени бракове са възможни единствено между „правоверен“ и „неверница“ 
християнка или еврейка. За връзка с мюсюлманка шериатското право наказва 
немюсюлманина със смърт. Макар и рядко, такива смесени бракове все пак 
съществуват в една полирелигиозна империя, каквато е османската държава. 
Но те могат да бъдат официално признати само ако са сключени от кадията. 
Срв. Тодорова, О. Православната църква и българите през XV-XVIII в., Со-
фия: Академично издателство „Проф. Марин Дринов“ , 1997, с. 165-66.

157  Тодорова, О. Цит. съч., с. 168-169.
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продължителен период от време и физическа или душевна 
болест на един от съпрузите, свещенослужителите винаги 
търсят страна, която е виновна за развода158. Всичко това 
определя желанието и обосновава избора на християните, 
живеещи в Османската империя, в полза на шериатското 
право.

 Разтрогването на брак е често срещано явление в 
мюсюлманската общност. Според Пуквил една от основ-
ните причини за това е възможността мъжете да поискат 
развод, без да е необходимо да посочват конкретно основа-
ние или да дават обяснение за своето желание159. Понякога 
инициативата принадлежи на жената, но като цяло въз-
можностите на мюсюлманките в това отношение са доста 
по-ограничени, за разлика от тези на съпрузите им.

 Ислямското право разграничава три вида развод160. 
Първият е т.нар. талак (ṭalāq), който позволява на мъжа да 
разтрогне брака едностранно, без да е необходимо офици-
ално решение от кадията. Достатъчно е само да произнесе 
думите „Развеждам се с теб“ пред своята съпруга161. Ва-
жно е да се посочи, че тази практика може да бъде използ-
вана само от мюсюлманите. Жените от своя страна имат 
възможност да получат развод в съда – „тафрик“ (tafriq). В 
този случай обаче те трябва да посочат сериозна причина 
за това свое желание, например: импотентност или психи-
ческа нестабилност на мъжа, непристойно поведение, пре-
любодейство, финансови проблеми, които водят до нераз-
бирателство в семейството и други подобни. Жената може 
да инициира развод дори ако не харесва къщата, в която 

158  Pouqueville, F. Voyage de la Grèce, Volume III, op. cit., p. 334.
159  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 

plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., p. 316.
160  Kia, M. Daily life in the Ottoman Empire, op.cit., p. 218.
161  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 

plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., p. 317.
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живее или ако съпругът ѝ я кара да консумира вино против 
волята ѝ162. Освен това мюсюлманките могат да поискат 
разтрогване на брака срещу обезщетение (обикновено па-
рично), което да изплатят на мъжа си или срещу отказ от 
материални претенции и бъдеща финансова издръжка – за 
себе си и за децата. Тази практика, известна като „кула“ 
(khula), се използва предимно от заможни жени, които са 
готови да купят съгласието на съпруга си163. Разтрогването 
на брак по желание на съпругата задължително се третира 
от шериатския съд и неслучайно това е най-често доку-
ментираният развод164.

 Основната причина за развод по инициатива на 
мъжа е неспособността на съпругата му да роди синове, 
„които са силно желани и необходими за осигуряване на 
финансовата сигурност на семейството и за подпомагане 
на неговите възрастни членове“165. В този случай изборът 
не само е оправдан, но и самият мюсюлманин е насърча-
ван от обществото да се ожени повторно. Всъщност след 
разтрогване на брака много малко представители и на 
двата пола остават неженени. Дори жените, които Кора-
нът задължава да изчакат около три месеца, преди отново 
да сключат брак, често нарушават това предписание и се 
омъжват скоро след развода166. Любопитен аспект от ис-
лямската традиция е изискването, ако мюсюлманин реши 
отново да сключи брак с бившата си жена, да изчака тя да 
се омъжи за друг и да се разведе. Чак след това той може 
отново да се ожени за нея167.

162  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l`Empire Ottoman, Volume I, op.cit.,  p. 318.

163  Kia, M. Daily life in the Ottoman Empire, op.cit., p. 218.
164  Иванова, С. Цит. съч., с. 166.
165  McCarthy, J. The Ottoman Turks: An Introductory History to 1923, 

op.cit., p. 267.
166  Ibidem.
167  Ibidem. 
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 Пуквил твърди, че, макар и широкоразпростране-
ни в балканските провинции на Османската империя, раз-
водите не се насърчават в нито едно вероизповедание168. 
Причините за това са няколко. На първо място са местните 
традиции, според които браковете се уреждат не от самите 
индивиди, а от техните семейства. Ето защо един евентуа-
лен развод би оказал влияние не само върху съпрузите, но 
и върху роднините и близките им хора, които вече са из-
градили определени отношения помежду си и са вложили 
емоции, време и средства в подготовка за сватбата169. Не-
гативните последици върху децата, както и общественото 
мнение също са използвани като основания за запазване 
на брачния съюз. Наистина, определени причини за развод 
биха могли да предизвикат отрицателни реакции в съот-
ветната общност, а това е нежелателно, особено в затворе-
но общество, в каквото живеят повечето немюсюлмани в 
империята170.

 Не е възможно да бъдат степенувани по важност 
различните елементи, които изграждат всекидневния жи-
вот. Но без съмнение религията има важна роля и значение 
за населението, особено в османския период и особено на 
Балканите. Всъщност няма друг аспект от всекидневието, 
който да може да я замени или да има по-голямо влияние 
върху обществото. Дори напротив, религията присъства 
във всички рутинни дейности на населението в различни 
сфери на обществения живот – икономическа, политичес-
ка, социална и т.н. Според Анри Льофевр мощта на рели-

168  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., p. 317.

169  McCarthy, J. The Ottoman Turks: An Introductory History to 1923, 
op.cit., p. 267.

170  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., p. 317.
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гията е толкова голяма, че се просмуква във всекидневието 
и става част от неговата същност. Дори когато е мъртва, 
нейните форми се инфилтрират и продължават да упраж-
няват влияние171.

 В държавата на султаните религията е наложена от 
централната власт като първоначална форма на идентич-
ност, която определя положението на индивида в общес-
твото. В повечето случаи статусът на отделната личност 
може коренно да се промени само при смяна на вероизпо-
веданието. И ако е възможно човек да живее без образова-
ние или оставайки встрани от политическата, културната 
и икономическата реалност в Османската империя, то той 
не може да бъде изолиран от разнообразните религиозни 
прояви. Разбрал това, Франсоа Пуквил отделя специално 
място в своите трудове именно на религиозните аспекти от 
всекидневния живот на Балканите в края на XVIII и нача-
лото на XIX век. В резултат на продължителните наблюде-
ния върху всекидневието на местното население, живеещо 
на полуострова, той достига до извода, че външните про-
явления на религията могат да бъдат открити навсякъде: в 
ритуалите, които съпътстват сключването на брак, в праз-
ниците, в думата за раздяла „С–бог–ом“, в пожеланията, в 
начините за изразяване на поздрав или благодарност, дори 
в обидните фрази172 – те наистина са религиозни или поне 
е възможно да бъдат такива.

171  Lefebvre, H. Critique de la vie quotidienne, Volume I, Paris: l’Arche, 
1947, p. 226.

172  Pouqueville, F. La Grèce, dans l’Univers pittoresque, op.cit., p. 131.
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III.
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРЕН

ЖИВОТ НА БАЛКАНИТЕ

 Настоящата част от изследването е посветена на 
образованието и културата като част от всекидневния 
живот на населението, живеещо в балканските владения 
на султана в края на ХVIII – началото на ХIХ век. Това 
обосновава необходимостта най-напред да бъде изяснено 
значението на тези две понятия. Докато по отношение на 
термина „образование“ съществува известно единомис-
лие, „култура“ е определение с многобройни, нееднознач-
ни дефиниции. Някои от тях взаимно се допълват, докато 
други си противоречат.

 Понятието „образование“ обхваща процесите на 
преподаване и усвояване на определени знания и/или спе-
цифични умения. Що се отнася до термина „култура“, мо-
гат да бъдат изведени три основни дефиниции:

1. Художествените продукти на изящните изкуства и ху-
манитарните науки – т.нар. висока култура;

2. Начинът на живот на определена организация или гру-
па от хора с характерните за тях общи ценности, чув-
ства, поведение и практики;
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3. Цялостният модел на човешко познание, вярвания и 
поведение, зависещ от способността за символно мис-
лене и социално образование173.

 За целите на настоящото изследване ще бъде из-
ползвано едно друго понятие, в което се преплитат гореспо-
менатите дефиниции, а именно култура на всекидневието. 
Тя включва разнообразни елементи: различни проявления 
и продукти на изящните изкуства и хуманитарните науки 
(като музика, танцово изкуство, литература и други), на-
родно творчество, спортни занимания и развлечения на 
населението. Важно е да се посочи, че културата на все-
кидневието не е масова култура, макар че двете понятия 
в известна степен се припокриват. Терминът „масова кул-
тура“ е въведен от американския социолог и кинокритик 
Дуайт Макдоналд през 20-те години на XX век. В своята 
статия „Теория на масовата култура“ той разглежда култу-
рата на интелектуалния елит (т.нар. елитарна култура) и 
нейната противоположност – културата на „масите“, счи-
тана за първата универсална култура в историята на чо-
вечеството174. За разлика от елитарната, масовата култура 
няма особено високи амбиции по отношение на художест-
вената стойност на произведенията и е предназначена да 
удовлетворява потребностите на по-широк кръг хора. В 
същото време тя се стреми да унифицира и нивелира вку-
совете, желанията, стремежите и дори морала на своите 
потребители175.

Културата на всекидневието няма такива претенции. 
Тя се определя от всекидневните дейности и събития в жи-
вота на „обикновените хора“ и обективно изразява техните 

173  Inglis, D. Culture and Everyday Life, London and New York: Routledge. 
Taylor & Francis Group, 2005, p. 5. 

174  Goodall, P. High Culture, Popular Culture. The Long Debate, St. 
Leonards: Allen & Unwin, 1995, pp. 20-23.

175  Ibidem, p. 35.
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ценности, стремежи и потребности. Това е една споделена 
култура, която не би могла да съществува, да се развива и 
разпространява без постоянното, активно взаимодействие 
между хората. В този смисъл най-интересното, което мо-
гат да предложат произведенията на Пуквил по отношение 
на образованието и културния живот на Балканите, е да 
проследят как населението – мюсюлманско и немюсюл-
манско, прекарва живота си и как се създават културни 
средища в пролуките на социално-икономическата и по-
литическата система на обширната Османска империя.

§ 1. Между просветена Европа и османските Балкани: 
образованието през погледа на Франсоа Пуквил

Европейското образование в Епохата на разума

 Вече беше посочено, че Франсоа Пуквил е роден 
във Франция през втората половина на XVIII век – време, 
когато в европейската философска и политическа мисъл 
взимат надмощие идеите на Просвещението.

 Просвещението, наричано още „Епоха на разума“, 
е интелектуално и културно движение, което доминира на 
Стария континент от края на XVII до началото на XIX век. 
В своето съчинение „Що е Просвещение?“ немският фи-
лософ Имануел Кант (1724–1804) – един от най-ярките 
представители на това течение, го дефинира като свобода-
та да се използва собственият интелект:

Просвещение е изходът на човека от непълнолетието, което той 
сам си е причинил. Непълнолетие е невъзможността да се полз-
ваш от разсъдъка си без ръководството на някой друг [...] За Про-
свещението не се иска нищо друго, освен свобода, и то най-не-
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винната от всичко, което може да се нарече свобода, а именно – 
винаги и изцяло открито, публично да използваш разума си176.

 В един по-общ план този период се характеризи-
ра с нарастване на ролята и значението на рационализма, 
емпиричното познание, науката и редукционизма (т.е. те-
орията, според която всяко нещо може да се представи в 
по-проста форма и да бъде разбрано чрез съставните си 
части), които поставят под съмнение религиозните догми. 
Като възприемат някои основни идеи от епохата на хума-
низма, дейците на Просвещението се опитват да прило-
жат научни методи, за да обяснят обществените явления. 
Нещо повече, те въвеждат редица нови теории, например 
за естественото право, за рационалния произход на дър-
жавата и на други обществени институции, за прогреса на 
историческото развитие на човечеството и т.н.

 От средата на XVIII век родината на Пуквил ста-
ва своеобразен център на философската и научна дейност, 
която оспорва традиционните политически доктрини и ре-
лигиозни догми. Начело на интелектуалното движение във 
Франция през този период застават Франсоа-Мари Аруе, 
по-известен под псевдонима Волтер (1694–1778) и Жан-
Жак Русо (1712–1778). Те се обявяват за общество, осно-
вано на разума, а не на безусловна вяра в Католическата 
църква; за нов обществен ред, изграден върху принципите 
на естественото право; за научни открития, базирани на 
експерименти и наблюдения177. Няколко години по-рано 
Шарл Луи де Секонда, барон дьо Ла Бред и дьо Монтескьо 
(1689–1755) въвежда концепцията за разделение на влас-
тите – идея, приета с ентусиазъм от авторите на Консти-

176  Кант, И. Отговор на въпроса „Що е Просвещение?“, Философска 
мисъл, 1984, № 12, http://www.litclub.com/archiv/broi33/kant.htm/ – 2.05.2020.

177  Munck, Th. The Enlightenment: A Comparative Social History 1721-
1794, Hodder Education, Reissue edition, 2000, pp. 172-75.
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туцията на Съединените американски щати. А в периода 
1751–1766 г. неговите сънародници Дени Дидро (1713–
1784) и Жан Лерон д’Аламбер (1717–1783) публикуват 
първите седемнадесет тома на известната „Енциклопедия 
или тълковен речник на науките, изкуствата и занаяти-
те“ – един от най-големите научни проекти на XVIII век, 
в който е събрана информация от всички сфери на човеш-
кото познание178. Въпреки че френските просветители не 
са революционери, а голяма част от тях са представители 
на аристокрацията, техните идеи изиграват важна роля за 
подриване легитимността на Стария режим и моделиране 
на Френската революция179.

 Важни промени настъпват и в сферата на образо-
ванието. Мислителите на Просвещението искат модерни-
зиране на образователната система, която да играе водеща 
роля за предаване на техните идеи и идеали на следващите 
поколения. Това води до значителни трансформации в жи-
вота на децата, най-вече по отношение на мястото, което 
заемат в семейството, и начина, по който родителите се от-
насят към тях. До епохата на Просвещението „основната 
цел на възпитанието е да дисциплинира и пречупи волята 
на детето чрез физическа сила“180. Това разбиране обаче 
постепенно се променя.

 Философът Джон Лок (1632–1704) е един от първи-
те, които застават зад идеята, че детството е време за из-
граждане на личността и затова задължение на родителите 
е да помогнат на детето да учи181. Епистемологичната те-

178  Gay, P. The Enlightenment: The Science of Freedom, Volume II, W. W. 
Norton & Company, Reissue edition, 1996, pp. 47-51. 

179  Dupré, L. The Enlightenment and the Intellectual Foundations of Modern 
Culture, New Haven and London: Yale University Press, 2004, pp. 235-38.

180  Foyster, E. and J. Marten. “Introduction”. - In: Foyster, E. and J. Marten, 
eds. A Cultural History of Childhood and Family in the Age of Enlightenment, 
Volume 4, New York: Berg Publishers, 2010, p. 3.

181  Foyster, E. and J. Marten. „Introduction“, op.cit., p. 4.
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ория, че разумът на новороденото е „чиста дъска“ (tabula 
rasa) и следователно всяко знание се придобива чрез опит 
или възприятие, често се приписва на Лок, но всъщност 
води началото си от класическата епоха. Заслугата на ан-
глийския философ и лекар е в разработването на концеп-
ция, според която на децата трябва да бъдат предоставяни 
възможно най-добри условия за придобиване на знания, за 
интелектуално и физическо развитие182.

 Въз основа на теорията, която представя детство-
то като „чиста дъска“, роденият в Женева философ Жан-
Жак Русо твърди, че хората се раждат добри, но впоследс-
твие биват покварени от обществото183. Неговите идеи са 
подробно представени в романа „Емил, или за възпита-
нието“, издаден през 1762 г. Според Русо децата трябва 
да бъдат отглеждани далеч от града, за да не бъде огра-
ничавано развитието на техните природни таланти. Едва 
когато достигнат зряла възраст, те могат да се възползват 
от възможнос тите, които предлага градският живот, вклю-
чително достъп до книги. Местоимението „те“ следва да 
се разбира като множественото число на „той“, тъй като 
образователната философия на Русо се фокусира основно 
върху обучението на момчетата184. Женският вариант на 
Емил – Софи, се появява чак в края на романа и за нея е 
отредена ролята да се грижи за дома и семейството.

 Макар и доминирана от радикални идеи, епохата на 
Просвещението съвсем не е революционна по отношение 
на равнопоставеността между половете. Все още домини-
ра разбирането, че на момчетата и момичетата трябва да 

182  Ariès, Ph. Centuries of Childhood: А Social History of Family Life, New 
York: Vintage Books, 1962, p. 13.

183  O‘Neal, J. C. “Rousseau, Jean-Jacques”. - In:  Encyclopedia of the En-
lightenment, Oxford University Press, 2005, http://www.oxfordreference.com/
view/10.1093/acref/9780195104301.001.0001/ – 2.04.2020.

184  Ariès, Ph. Centuries of Childhood: А Social History of Family Life, 
op.cit., p. 18.
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бъдат предавани различни умения. Обучението на млади-
те жени включва предимно уроци по музика, пеене и ръко-
делие. То е насърчавано дотолкова, доколкото допълва со-
циалната роля на жената в обществото, която намира израз 
преди всичко в брака185. Това на практика означава, че мо-
мичетата са обучавани да бъдат съпруги, да умеят да шият 
и поддържат дом. Що се отнася до момчетата, основните 
усилия са насочени към изграждане на езикова и матема-
тическа грамотност, която ще им помогне да си изкарват 
прехраната и да издържат своето бъдещо семейство186.

 Едва в края на XVIII век английската писателка, 
философ и феминист Мери Уолстънкрафт (1759–1797) се 
противопоставя на идеите на Русо и заявява, че „жените 
по природа не са по-долни от мъжете, но изглеждат така, 
само защото им липсва образование“187. В своя фундамен-
тален труд „Защита на правата на жената“ (1792), опреде-
лян като едно от първите произведения на феминистката 
философия, тя се опитва да убеди читателите, че жените 
трябва да получат образование, съизмеримо с позицията 
им в обществото, която не се ограничава единствено до 
дома и семейството. Според Уолстънкрафт жените са от 
съществена важност за нацията, тъй като образоват деца-
та и затова заслужават същите фундаментални права като 
мъжете188. Майката на Мери Шели дори посвещава своята 
книга на Талейран, с напразната надежда да повлияе на 
законодателството в революционна Франция.

 Освен Русо и Уолстънкрафт, много други предста-
вители на Просвещението разглеждат различни въпроси, 

185  Tikoff, V.K. “Education“. - In: Foyster, E. and J. Marten, eds. A Cultural 
History of Childhood and Family in the Age of Enlightenment, Volume 4, New 
York: Berg Publishers, 2010, p. 93.

186  Ibidem, p. 95.
187  Ibidem, p. 101.
188  Tikoff, V. K. “Education”, op.cit. p. 103.
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свързани с образованието и възпитанието на децата. Ярък 
пример в това отношение е произведението на Волтер 
„Кандид, или оптимизмът“, издадено през 1759 г. Непреду-
беден и високообразован, възпитан в духа на Лайбницовия 
оптимизъм, главният герой във философския роман е из-
ненадан от страданията и проблемите, с които се сблъсква, 
когато започва да търси своето място в обществото. Чрез 
образа на Кандид Волтер осмива крайно оптимистичните 
теории на някои свои съвременници по отношение на обу-
чението на младежите, като разкрива до каква степен об-
разованието би могло да подготви младия човек за предиз-
викателствата на  модерния свят189.

 Осмивани или възхвалявани, идеите на Просвеще-
нието продължават да оказват влияние във всички сфери 
на обществения живот дори след края на Епохата на разу-
ма. По отношение на образованието и ролята на родители-
те в отглеждането на децата все по-трайно се установява 
разбирането, че детството е ценно време за възпитание, 
обучение и постепенно изграждане на личността. Нещо 
повече, това е период, в който родителите трябва не просто 
да дисциплинират децата си, но преди всичко да ги обичат 
и да се учат от тях190. Въпреки радикалната си същност, те-
ориите на Просвещението не оказват почти никакво влия-
ние върху разделението между половете, което неизменно 
се запазва в европейското общество.

 Франсоа Пуквил, разбира се, не живее във вакуум. 
В една или друга степен той следва тенденциите на своето 
време, а това е именно Епохата на разума. Неговият све-
тоглед се формира под въздействие на идеите на Просве-
щението. Няма как да бъде по-различно при положение, 
че Пуквил е роден във Франция, където живеят и творят 

189  Ariès, Ph. Centuries of Childhood: А Social History of Family Life, 
op.cit., p. 73.

190  Ibidem, p. 115.
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едни от най-видните представители на епохата – Волтер, 
Жан-Жак Русо, Дени Дидро, Жан Лерон д’Аламбер и мно-
го други. Всичко това без съмнение оказва влияние върху 
начина, по който френският лекар, дипломат, писател и пъ-
тешественик наблюдава и оценява живота на Балканите, 
особено в областта на образованието и културата.

Образование и възпитание на немюсюлманите в 
Османската империя

 Според Пуквил „единственото време в живота на 
гърците, в което те се чувстват напълно щастливи, е дет-
ството, понеже тогава са оставяни да вярват в пълната, 
неограничена свобода, подобно на диви растения, които 
украсяват родната земя“191. Дали и доколко тази смела кон-
статация отговаря на действителността в балканските вла-
дения на Османската империя в края на ХVIII и началото 
на ХIХ век става ясно от разказите на френския автор за 
обучението, игрите и заниманията на най-младите подани-
ци на султана.

 В глава XXVI от Том I на своята най-ранна творба 
„Пътешествие в Морея“ французинът твърди, че през този 
най-благоприятен период децата, живеещи на Балканите, 
не са обект на „варварските методи“192, широкоразпрос-
транени в западните общества за възпитаване и обучение 
на техните връстници. Това всъщност означава, че роди-
телите и учителите рядко прибягват до строги физически 
наказания или санкции. Вместо това те се ограничават до 
мъмрене и най-разнообразни заплахи, за да изразят своето 
възмущение от поведението или действията на своите пи-

191  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, Paris, 1805, p. 267.

192  Ibidem.
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томци, които „познават всички пакости, разпространени 
навсякъде по света“193.

 Пуквил разказва, че когато достигнат подходяща 
възраст (без да посочва коя точно възраст е подходяща), 
момчетата биват изпращани при местния свещеник или 
даскал, който да ги научи да четат и пишат. Французинът 
има възможност не просто да наблюдава, но и лично да 
участва в образователния процес на младите християни. 
Както беше вече посочено, по време на пленничеството си 
в Триполица и в крепостта Йедикуле в Константинопол, 
той посещава гръцки училища, където заедно с децата учи 
родния им език. Пуквил с изненада установява колко бър-
зо малките се научават да използват тези толкова специ-
фични букви и знаци, които са много по-особени от лати-
ницата. За разлика от децата, на французина му отнема из-
ключително много време дори само да запомни гръцката 
азбука194. Твърде недоволен от своята (не)възприемчивост, 
той разсъждава върху избора на най-подходящо време за 
обучение на личността. Макар и да не го признава, накрая 
той достига до идеята, изразена от чеха Ян Амос Комен-
ски почти две столетия по-рано: образованието трябва да 
започва в пролетта на живота, т.е. в детството195. Взимайки 
предвид собствения си опит, Пуквил подкрепя възгледи-
те на родоначалника на съвременната педагогика относно 
най-благоприятния период от живота на всеки човек за ус-
вояване на знания:

Докато детето е невръстно, то не може да се обучава, защото ко-
ренът на познанието все още лежи дълбоко. Да се образова човек 

193  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l`Empire Ottoman, Volume I, Paris, 1805, p. 267. 

194  Pouqueville, F. La Grèce, dans l’Univers pittoresque, Paris: Firmin Didot 
frères, Editeurs, 1835, p. 189.

195  Pouqueville, F. Voyage de la Grèce, Volume II, Paris: Chez Firmin Didot, 
Père et Fils, 1822, pp. 274-75.
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на старини е късно, защото умът и паметта отслабват. На средната 
възраст, образованието е трудно, защото силата на познанието се 
разсейва от разнообразието на нещата и мъчно може да се съсре-
доточи. Колкото по-късно почва образованието, толкова по-мъчно 
върви, понеже умът е зает вече с други неща. Затова трябва да се 
използва младежката възраст, когато силите на живота и разума 
са във възход; тогава всичко се прихваща и лесно пуска дълбоки 
корени196.

 Учудването на французина от напредъка на деца-
та в училище е предизвикано не само от способностите и 
уменията им за бързо усвояване на знания, но най-вече от 
некомпетентността на техните учители. „Като наблюдава 
внимателно методите, прилагани от невежите преподава-
тели, човек се чуди как учениците успяват да научат дори 
едно-единствено нещо.“197 В подкрепа на своите твърде-
ния френският автор детайлно представя на читателите 
типичната обстановка в гръцките училища. Фокусът на 
изложението пада върху поведението на учителя. Седнал в 
своя стол или върху пейка, той държи дълга пръчка, с коя-
то периодично удря някой от учениците. С вид на човек, 
който постоянно е под влияние на опиум, преподавателят 
слуша как децата се редуват да четат. Всеки един от учени-
ците прочита определена част от текста на висок глас и с 
различна дикция. Останалите внимателно следят думите, 
тъй като в определен момент учителят прекъсва четящия 
и кара някой друг да продължи198. Главната цел на този тип 
обучение е децата да запомнят фактите, заложени в учеб-
ниците, чрез непрекъснато повторение. Според Пуквил, 
когато чуят един и същи текст, многократно прочетен от 

196  Коменски, Я. А. Велика дидактика, София: УИ „Св. Климент Охрид-
ски“,  2007, с. 110.

197  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., pp. 267-68.

198  Ibidem, p. 268.
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техните съученици, младежите могат да го възпроизведат 
много по-лесно, отколкото ако учат сами и го произнасят 
наум. Този метод получава одобрението на френския автор 
и заради възможността да се наслади на „пленителния, не-
жен, благозвучен и отмерен гръцки език“199. Определени 
различия в произношението, разбира се, има и те се оп-
ределят главно от населеното място. Така например гър-
ците, живеещи в османската столица, изговарят по-меко 
предавания от буквата тита (Θ, θ) звук и удължават този 
на буквата делта (Δ, δ), за разлика от техните сънародници 
в Пелопонес200. Поради тази причина Пуквил твърди, че 
гръцкият език, който се говори в Константинопол, е мно-
го по-благозвучен от този, употребяван в други части на 
Балканския полуостров. Важно е да се уточни, че оценката 
на френския автор се отнася единствено за фонологичните 
особености на говора (т.е. за звученето) и не е свързана с 
голямото разнообразие от диалекти.

 Във връзка с обучението по гръцки език, французи-
нът споделя една популярна и широкоразпространена сред 
учителите практика. За да изградят у децата умението за 
бързо и изразително четене, преподавателите изискват от 
тях многократно да повтарят следния стих, в който чрез 
игра на думи се постига комичен ефект:

199  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., p. 339.

200  Ibidem, p. 340.
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О, моя църква, оловно изваяна,
която оловно извая
синът на скулптора, оловно извайващ;
Ако аз бях синът на скулптора, оловно извайващ
щях да я оловно извая
по-добре от сина на скулптора, оловно извайващ201.

 Това упражнение, представяно на учениците под 
формата на игра, всъщност се използва за преодоляване 
както на различни говорни дефекти, така и на недостиг на 
въздух при говорене. Пуквил има възможност лично да се 
увери в ефективността на метода при децата. Съчетаване-
то и многократното повторение на дълги и трудни за изго-
варяне идиоми – такива, които древноримският поет Хо-
раций нарича sesquipedalia verba (буквално: думи, дълги 
крак и половина), всъщност помага за лечение на заекване 
и други нарушения на говора202. Както е известно, сходни 
подходи се използват и в съвременната логопедия и говор-
но-езикова патология.

 След часовете по четене идва ред на заниманията 
по писане. Французинът твърди, че те са по-добре про-
веждани, но въпреки това по-малко интересни за ученици-
те203. Вероятно това е причината за по-бавния напредък в 
сравнение със занятията по четене. Освен четене и писане, 
децата изучават също основите на християнската вяра. Ре-
лигиозното обучение включва преди всичко придобиване 
на определени практически умения, например каква поза 
да заемат по време на молитва, как правилно да се кръстят 
и т.н. Успоредно с предаването на нови знания учителите 
често насаждат негативни нагласи у своите ученици сре-
щу османските турци. Така например те разказват на деца-

201  Превод на автора от гръцки на български език.
202  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 

plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., p. 269.
203  Ibidem, p. 268.
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та, че османците са кучета, осъдени да отидат в ада, докато 
те, ако слушат свещеника и се молят всеки ден, ще отидат 
в рая204.

 Френският автор не дава сведения относно учеб-
ниците, които се използват в училище. Единствената ин-
формация по този въпрос, която може да бъде открита 
в неговите произведения, е свързана с едни от първите 
чуждестранни книги, преведени на гръцки език. Това са: 
„Приказки от хиляда и една нощ“, „Робинзон Крузо“ на 
Даниел Дефо, „Древна история“ на френския историк и 
педагог Шарл Ролен, „Тълкуване на доктрината на като-
лическата църква“ от Жак Босюе, „Съвети за здравето на 
хората“ от Самуел-Огюст Тисо и други205. Сред тези про-
изведения е и повестта „Приключенията на Телемах“ на 
Франсоа Фенелон, която през XIX век придобива голяма 
популярност в гръцките и българските училища, където 
откъси от творбата са използвани за преподаване на френ-
ски, италиански и дори турски език206.

 Пуквил е впечатлен от поведението на децата 
в училище, тъй като те през цялото време внимателно 
слушат преподавателя и му се подчиняват, сякаш той е 
собстве ният им баща. Без съмнение това е предпоставка 
за по-бързото и лесно усвояване на знания от страна на 
учениците. Все пак на страниците на своите трудове фран-
цузинът призовава за една „умерена дисциплина“207. Той 
предлага учителите да използват поучителни, насърчител-
ни и при необходимост – укорителни думи или мъмрене, 
вместо традиционните физически наказания, налагани на 

204 Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et 
dansplusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., pp. 268-69.

205  Ibidem, pp. 344-45.
206  Reguig-Naya, D. Fénelon, les leçons de la fable. Les Aventures de Télé-

maque, Paris: PUF-CNED, 2009, pp. 16-7.
207  Pouqueville, F. Voyage de la Grèce, Volume II, op.cit., p. 278.
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децата до този момент208. Подобен призив всъщност оли-
цетворява една от основните идеи на дейците от епоха-
та на Просвещението по отношение на образованието и 
възпитанието на учениците, а именно – установяване на 
по-хуманна дисциплинираща практика, която да поста-
ви недопустимото поведение на младежите в рамките на  
приемливото209.

 Френският автор споделя с читателите, че за да 
получат по-добро образование или да специализират в 
дадена област, немюсюлманите, които произхождат от 
заможни семейства, обикновено напускат границите на 
империя та и емигрират в някой от големите градски цен-
трове в Европа. Обучението им през първите години се из-
разява основно в изучаване на съответния език (най-често 
френски или немски) и в редовно посещаване на общест-
вените библиотеки. Това е именно периодът, в който те се 
запознават с идеите на Просвещението и нерядко започват 
да превеждат на родния си език творбите на европейските 
мислители. Повлияни от техните революционни предста-
ви и от начина на живот извън пределите на Османската 
империя, голяма част от балканците отказват да се върнат 
в родината си. Франсоа Пуквил твърди, че точно това са 
хората, които „ще поведат духовното и политическо осво-
бождение от турците, което трябва да следва пътя на поз-
нанието“210. Така французинът обвързва балканското въз-
раждане преди всичко с необходимостта от образование, 
което да изразява идеите на Просвещението.

 Що се отнася до младите християнки, те не получа-
ват друго образование, освен свързаното с усвояване на 

208  Ibidem.
209  Dupré, L. The Enlightenment and the Intellectual Foundations of Modern 

Culture, op.cit., p. 240.
210  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 

plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., p. 343.
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разнообразни домакински умения, които ще им бъдат не-
обходими в бъдещия семеен живот. Когато достигнат въз-
раст за сключване на брак, по-възрастните жени в семейс-
твото ги учат как да говорят правилно и ги запознават с 
основните „маниери в обществото“211. Разделението меж-
ду половете, което се запазва дори в западноевропейски-
те общества през XVIII и първата половина на XIX век, 
неизменно присъства и на Балканите. Пуквил е добре за-
познат с положението на жените в родината си, както и в 
други страни от Западна Европа. Ето защо французинът 
се ограничава с констатацията, че състоянието на христи-
янките, живеещи в балканските провинции на Османската 
империя, не се различава съществено от това на западно-
европейките. Поне в сферата на образованието.

Образование и възпитание на мюсюлманите

 За разлика от гръцките училища, които познава и 
в които се обучава, Пуквил не посещава ислямски учебни 
заведения. Той обаче има възможност да разговаря с пред-
ставители на мюсюлманските общности в различни части 
на полуострова (например в областите Епир, Тесалия, Ма-
кедония и др.) и от тях да получи информация по всички 
въпроси, които го вълнуват. Благодарение на оскъдните си 
наблюдения и интензивната комуникация с местното насе-
ление, на страниците на своите пътеписи авторът предста-
вя интересни сведения за образованието и възпитанието 
на мюсюлманите в европейските владения на Османската 
империя.

 Общото впечатление на Пуквил е, че „турчинът 
е просветен наблюдател с разнообразни интереси, който 
обаче не проявява почти никаква заинтересованост към 

211  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., pp. 269-70.
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образованието“212. Французинът разказва, че обучението 
на младите мюсюлмани започва най-напред в началните 
училища (мектеби), създадени с благоволението и финан-
совата помощ на султана, изтъкнати държавни служители 
или филантропи. Обикновено тези учебни заведения са 
изграждани към джамии или са обособявани в самостоя-
телни сгради213. Ако се помещават в отделно здание, това 
означава, че училищата са получили дарение или са свър-
зани с дейността на вакъф. Обучението в тях може да бъде 
предназначено както за представители на двата пола, така 
и само за момчета, в зависимост от записаното в учреди-
телните документи на учебното заведение214.

 Мюсюлманските деца са изпращани на училище 
от 5-годишна възраст. Техни учители най-често са ислям-
ските духовници – имамът, мюезинът или дори пазачът 
на местната джамия. Те преподават четене, писане и ос-
новните математически действия – събиране, изваждане, 
умножение и деление. Учениците учат наизуст пасажи от 
Корана, както и принципите на ислямската доктрина. В 
последната година от своето обучение в началното учили-
ще децата изучават арабски и персийски език215.

 След като завършат началното училище, мюсюлма-
ните продължават обучението си в медресе. Там те задъл-
бочено изучават Корана и неговото тълкуване, думите на 
пророка Мохамед, а така също логика, мюсюлманско пра-
во и основните принципи на ислямското правораздаване. 
Този тип учебни заведения се изграждат само в големите 
градски центрове на Балканите и се издържат „благодаре-

212  Ibidem, p. 202.
213  Ibidem, p. 109.
214  Ihsanoglu, E. “Education”. - In: G. Agoston and Br. Masters, eds. Ency-

clopedia of the Ottoman Empire, New York: Facts On File, 2009, p.199.
215  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 

plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume II, op.cit., p. 111.
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ние на доходите от т.нар. вакъфи – недвижими имоти или 
други източници на доходи за религиозни и благотвори-
телни цели“216. Медресетата могат да бъдат учредени от 
султана или член на неговото семейство, от представител 
на управляващия елит (например великия везир), високо-
поставен служител в османската администрация, местен 
управител или член на улемата217.

 Информацията за мюсюлманските средни учили-
ща, поднесена от Пуквил в неговите пътеписи за Балка-
ните, е в известна степен хаотична и недостатъчно ясна, 
особено по отношение на съществуващото вътрешно раз-
деление на медресетата218.

216   Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume II, op.cit., p. 111.

217  Ihsanoglu, E. “Education” op.cit., p. 200.
218  Повече яснота по този въпрос дават шотландският историк и ори-

енталист Хамилтън Гиб и неговият колега Харолд Боуен в книгата „Ислям-
ското общество и Западът“. Двамата автори твърдят, че през XVIII и началото 
на XIX век средните училища в Османската империя се делят на: ниска или 
външна категория медресета (харич), които играят ролята на подготвителни 
училища, и вътрешна категория медресета (дахил), която „предоставя обуче-
ние по висши религиозни науки“. Срв. Gibb, H.A.R. and H. Bowen, Islamic 
Society and the West: A Study of the Impact of Western Civilization on Moslem 
Culture in the Near East, Volume I, London: Oxford University Press, 1957, p. 121. 
Всяка от тези институции има вътрешни подразделения в зависимост от спе-
цифичните теми, текстове и области на познание. Така например учениците в 
ниската или външна категория училища изучават основите на арабската гра-
матика и синтаксис, логика, теология, астрономия, геометрия и риторика. Ако 
изберат да продължат образованието си в следващата степен, те обогатяват 
знанията си по риторика и литература. В медресетата, в които се преподават 
висши ислямски науки, учениците най-напред усвояват тълкуванията на Ко-
рана, за да продължат към най-високото ниво на обучение, което се характе-
ризира със специализирани класове по ислямско право, теология и риторика. 
Срв. Kia, M. Daily life in the Ottoman Empire, The Greenwood Press daily life 
through history series, An Imprint of ABC-CLIO, LLC, Santa Barbara, California, 
2011, p. 154.
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 Мнозинството престижни мюсюлмански учебни 
заведения са прикрепени към големите джамии. Те включ-
ват начални училища за обучение на момчета и центро-
ве за изучаване на Корана или на ислямските традиции. 
Към така създадения комплекс често биват изграждани 
болници или лечебни заведения за психично болни, кух-
ни за бедните (имарети) и обществени бани219. Пример в 
това отношение е комплексът на джамията „Сюлеймание“ 
в Константинопол, който „бележи зенитът на османското 
образование и култура“220. Той съчетава няколко начал-
ни училища, медресета, болница, санаториум, аптека и 
имарет, изградени около основната сграда на джамията. 
В комплекса са обособени две специализирани медресе-
та – за изучаване на живота и дейността на Пророка (dar 
ul–hadis) и за изучаване на медицина (tarüttib) 221. Пуквил 
определя първото от тях като най-висшето учебно заве-
дение в империята, чиито ученици по-късно са избирани 
за членове на улемата. Що се отнася до учителите, които 
преподават в него, те се ползват със значителен авторитет, 
получават високи заплати и редица почести222.

 В глава XXVI от Том II на  пътеписа „Пътешест-
вие в Морея“ френският автор разказва за своето посе-
щение в училището за изящни изкуства, разположено на 
азиатския бряг на Константинопол. По това време дирек-
тор на учебното заведение е „един французин от Тулон, 

219  Gibb, H.A.R. and H. Bowen, Islamic Society and the West: A Study of 
the Impact of Western Civilization on Moslem Culture in the Near East, Volume I, 
op.cit., p. 122.

220  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume III, Chez Gabon et comp, 
Libraires, 1805, p. 215.

221  Ibidem, p. 216.
222  Ibidem.
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наричан г-н Рикар“223. Всички негови ученици са не само 
мюсюлмани, но и турци. Освен теоретичните знания те 
имат и практическо обучение, което се изразява в рисува-
не на топографски карти, гравиране, калиграфия и т.н. В 
края на XVIII – началото на XIX век учебното заведение 
вече разполага със значителна колекция от творби – дело 
на неговите възпитаници, сред които се открояват някои 
много ценни чертежи на Мала Азия и черноморския реги-
он224. Пуквил споделя, че в сградата на училището е раз-
положена печатница, стопанисвана от арменци. Любопит-
ството на французина надделява и по време на визитата 
си той има възможност да наблюдава част от процеса по 
печатане на книги. „В същата сграда се намираше печат-
ница, ръководена от арменци; преброих шест преси, с по-
мощта на които в този момент се печатаха гръцка грамати-
ка и речници на турски, арабски и персийски език. Видях 
също множество страници, изпълнени с гръцки, турски и 
френски знаци.“225 След като споделя своите впечатления, 
френският автор отправя призив в учебното заведение да 
бъдат изпратени географи и инженери от близки и далечни 
части на империята и съседните ѝ страни, които да помог-
нат за изработването на топографски карти на различни 
региони. 

 В трудовете на французина могат да бъдат откри-
ти и интересни сведения за обучението на мюсюлманки-
те. Той признава, че жените, които живеят в султанския 
дворец, и тези, които са родени и отгледани в семейства, 
чиито членове принадлежат към улемата, са почти един-
ствените мюсюлманки, които получават образование. Те 
обаче са обучавани по различен начин от момчетата. Об-

223  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l`Empire Ottoman, Volume II, op.cit., p. 210.

224  Ibidem, p. 211.
225  Ibidem.
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разованието на жените в двореца включва четене и писане 
на османотурски език, изучаване на основните ислямски 
догми и елементи от мюсюлманското право, шиене, бро-
диране, пеене и свирене на различни музикални инстру-
менти. Майките, съпругите и дъщерите на султана учат 
наизуст сури от Корана, арабска и персийска литература. 
Нерядко пишат поезия. За разлика от тях, момичетата, ро-
дени в семейства, чиито членове принадлежат към улема-
та, са обучавани от своите бащи и дядовци предимно вкъ-
щи. Мюсюлманките изучават Корана, арабска и персийска 
поезия226.

 Според Пуквил извън султанския палат и домове-
те на членовете на улемата съществуват много малко на 
брой училища за обучение на млади момичета. Когато ги 
има, учебните заведения са изграждани в непосредствена 
близост до някоя джамия, а учителите са всъщност слу-
жителите в храма. Средствата, необходими за откриване и 
поддържане на училищата, са предоставяни от религиозни 
фондации или от дарения. Обучението на момичетата се 
изразява в изучаване на арабската азбука, Корана, основи-
те на аритметиката, четене, писане и не на последно място 
правилно изпълнение на всекидневните ислямски молит-
ви227.

 
Когато едно семейство изпрати дъщеря си на училище, това 

е голямо събитие за всички нейни близки, роднини, приятели и 
дори съседи [...] Церемонията е важна колкото сватба228. 

226  Ibidem, pp. 164-65.
227  Gibb, H.A.R. and H. Bowen, Islamic Society and the West: A Study of 

the Impact of Western Civilization on Moslem Culture in the Near East, Volume I, 
op.cit., p. 128.

228  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume III, op.cit., p. 220.
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На първия учебен ден момичетата са облечени в 
коприна и скъпоценни камъни, носят торби, украсени 
със златни нишки, в които държат книгите си. Децата от 
квартала ги следват по пътя до училището, поздравяват 
ги и пеят песни. Когато цялата група стигне до учебно-
то заведение, ученичките за пръв път се срещат с учителя 
си, целуват му ръка и заемат мястото си в класната стая. 
Междувременно останалите деца получават от роднини-
те на момичетата сладкиши и дребни подаръци по случай 
щастливото събитие229.

 Понякога, особено ако момичето произхожда от бо-
гато мюсюлманско семейство, то получава уроци вкъщи, 
още преди да тръгне на училище. В този случай бащата 
се обръща към определен учител, който срещу заплащане 
посещава дома му и обучава неговата дъщеря как да чете 
и пише на арабски, какви са основните ислямски догми и 
т.н. Обикновено, преди уроците да започнат, семейството 
дава богата вечеря за всички близки и роднини, пред които 
се обявява важното решение230.

§ 2. Културен живот на Балканите

 Преди да бъдат разгледани последователно различ-
ните аспекти от културния живот на населението, живее-
що в балканските владения на Османската империя, е 
важно да се спомене един интересен факт. В своите съ-
чинения за Балканите Франсоа Пуквил обръща внимание 

229  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume III, op.cit., pp. 220-21.

230  Gibb, H.A.R. and H. Bowen, Islamic Society and the West: A Study of 
the Impact of Western Civilization on Moslem Culture in the Near East, Volume I, 
op.cit., pp. 129-130.
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върху елементи, които традиционно не се свързват с кул-
турата (като например пословици и поговорки, спортни 
занимания и т.н.) или поне не са сред асоциациите, които 
най-напред извиква в съзнанието това понятие. Но фран-
цузинът не дава почти никакви сведения за едно типично 
културно проявление, а именно музиката. На отделни мес-
та в текста той просто отбелязва, че в двореца Долмабахче 
в Константинопол „често звучи музика“231 или че местно-
то население на полуострова пее и танцува „под звуците 
на музикални инструменти“232. Дори в глава XXVII от Том 
I на „Пътешествие в Морея“, в чието подзаглавие изрично 
се посочва, че тя е посветена на гръцката музика и песни, 
информация за самата музика липсва.

 Могат да бъдат потърсени различни причини, кои-
то да обяснят този феномен. Например, че френският ав-
тор просто няма достатъчно сведения относно балканска-
та музика. Тази хипотеза обаче не звучи особено правдо-
подобно. Пуквил успява да събере информация за всички 
останали аспекти от културния живот на местното населе-
ние, следователно би трябвало да има такива и за музика-
та. Още повече, че самият той нееднократно присъства на 
различни събития и има възможност лично да чуе гръцки, 
албански, турски и много други мелодии. Липсата на по-
добни сведения би могла да подтикне неговите читатели 
дори да предположат, че няма съществени различия меж-
ду балканската и западноевропейската музика през този 
период. Но това едва ли е вярно, като се вземат предвид 
всички особености в културното развитие на народите, на-
селяващи различни части на Стария континент. В крайна 
сметка се стига до заключението, че Пуквил съзнателно 
пропуска този въпрос, който според него не представлява 

231  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume II, op.cit., p. 205.

232  Ibidem, p. 272.
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интерес за европейската публика, повлияна в този момент 
от творчеството на композитори като Франц Йозеф Хайдн, 
Волфганг Амадеус Моцарт, Лудвиг ван Бетовен, Фредерик 
Шопен и други. Що се отнася до личното отношение на 
французина към популярната балканска музика, то може 
да бъде представено в синтезиран вид по следния начин: 
„недотам сполучлива организация на шума“ – определе-
ние, което самият той използва в едно от писмата си до 
френския дипломат Пиер Руфен233.

 Позицията на Пуквил би могла да бъде до известна 
степен аргументирана от факта, че през дългия период на 
османско господство на Балканите не изпъква нито едно 
голямо име на местен музикант, певец или композитор. 
По тези земи може да бъде открит единствено безименни-
ят музикант, певец и композитор, наречен народ. Докато 
в други европейски страни се раждат световноизвестни 
имена като Йохан Себастиан Бах, Кристоф Глук, Джоа-
кино Росини, Михаил Глинка и споменатите вече виенски 
класици, населението на Балканския полуостров разполага 
единствено с народни песни. Всъщност няма друга област 
в изкуството, в която балканските народи да са толкова 
изостанали по отношение на авторите. Този своеобразен 
застой в музикалната сфера навярно е забелязан от френ-
ския автор и обуславя отсъствието на сведения за музиката 
в неговите трудове. Липсата е донякъде компенсирана от 
наличието на разнообразна информация за други аспекти 
от културата на балканските народи – песни, танци, посло-
вици и поговорки, спортни занимания.

233  Champion, É. Une Correspondance inédite de François Pouqueville, Pa-
ris, 1921, p. 18.
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Песенно творчество

 Франсоа Пуквил отбелязва, че населението на Бал-
каните пее много често234 – по радостни и тъжни поводи, 
докато работи (особено ако се занимава със селскостопан-
ска дейност), на празници или погребения, вкъщи и т.н. 
Той разграничава няколко вида песни в зависимост от съ-
държанието им и от конкретния повод, който провокира 
тяхното изпълнение. Класифицира ги по следния начин: 
религиозни, хвалебствени, обредни и любовни. Френският 
автор уточнява, че независимо от групата, в която попадат, 
преобладават хоровите пред индивидуалните изпълнения, 
особено по време на празници и богослужения235.

 В глави XXVI и XXVII от Том I на „Пътешествие в 
Морея“ френският автор дава примери за различни видове 
песенни форми, които биха могли да бъдат обособени в 
няколко категории:

1. Хорал: френският автор въвежда термин, който по 
това време се използва в Западна Европа за обозна-
чаване на общото хорово изпълнение по време на 
литургия. В балканския контекст под „хорал“ следва 
да се разбират песнопенията по време на богослу-
жение. Това е единственият случай, в който Пуквил 
не дава конкретен пример за съответната песенна 
форма с оправданието, че хоралът „не е строго опре-
делена музикална творба, а просто възвишен текст, 
съпроводен с подходяща музика“236.

234  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., p. 272.

235  Ibidem, pp. 205-6.
236  Ibidem, p. 272.
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2. Песни, които се изпълняват на празници. Въпреки 
тяхното изключително многообразие, французинът 
помества в пътеписа си текста на една-единствена 
песен, която влиза в тази категория. Пуквил нари-
ча музикалната творба „Гръцко хоро“237 (Приложе-
ние № 4). Това едва ли е точното заглавие на песента. 
Вероятно става въпрос за име, измислено от френ-
ския автор.

3. Импровизации, изпълнявани по време на работа и 
поради тази причина масово разпространени сред 
населението на Балканите (Приложение № 5). Фран-
цузинът твърди, че този вид песнопения „са толкова 
важни за местните, колкото са пастирските песни за 
швейцарците“238. 

4. Елегия: песен с тъжен, трагичен характер, написа-
на по повод на скръбно събитие. На страниците на 
своя пътепис „Пътешествия в Морея“ Пуквил по-
мества текста на албанска погребална песен (Прило-
жение № 6). Става въпрос обаче не за автентичните 
строфи, а за техния превод на френски език. Ориги-
налният текст на албански език не е публикуван.

5. Химн: песен, която може да има както религиозно, 
така и тържествено съдържание. Пуквил дава при-
мер за хвалебствена песен, популярна сред населе-

237  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., p. 273. Във френ-
ския език съществителното име « ronde » има разнообразна употреба. Едно от 
неговите значения е вид танц, при който участниците, хванати за ръце, тан-
цуват в кръг и се въртят през определени интервали от време. В контекста на 
балканския фолклор най-подходящият превод на тази дума е именно „хоро“ – 
Бел. авт.

238  Ibidem.
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нието в областта Лакония (днешна Южна Гърция), 
изпълнявана в чест на древногръцкия герой Тезей 
(Приложение № 7).

6. Любовна песен: любовните песни могат да изразяват 
веселие, но също тъга или разочарование. На стра-
ниците на своя първи пътепис за Балканите францу-
зинът публикува текста на меланхоличната гръцка 
песен „Романс“ (Приложение № 8).

 Избраните примери ясно показват, че песенното 
творчество е един от най-съществените и разнообразни 
аспекти от културата и фолклора на населението, живеещо 
на Балканите. Когато говори за балканските песни, Пук-
вил рядко посочва сред кои точно етнически общности  са 
разпространени. Прави впечатление обаче, че конкретните 
примери, които френският автор избира да включи в свои-
те трудове, са основно на гръцки език. Те са публикувани в 
оригинал и са придружени от съответния превод на френ-
ски език, за да бъдат разбираеми за широката публика. В 
отделни случаи са включени и албански песни. Te не са 
поместени в оригинал, а в превод на френски език. Това 
не е толкова изненадващо, като се има предвид фактът, че 
от балканските езици Пуквил владее единствено гръцки 
или поне такава информация дава самият той, a и неговите 
биографи. Ето защо с основание би могло да се твърди, 
че най-важните му респонденти (включително, но не само 
по отношение на различни аспекти от културния живот на 
полуострова) са гърци, защото с тях французинът може 
да комуникира без помощта на посредник/преводач. Ако 
към всичко това се прибави и традиционният интерес на 
Пуквил към гръцката общност, става напълно ясно защо в 
неговите произведения има изобилие от цитати на гръцки 
език, включително цели текстове на песни.
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Танцово изкуство

 Франсоа Пуквил е впечатлен от голямото разно-
образие от балкански танци, които значително се разли-
чават от тези в западноевропейските държави по онова 
време. Французинът спира вниманието си върху най-по-
пулярните сред местното население на полуострова – кан-
диот (« candiote »), пирихий (« pyrrhique »), т.нар. влашки 
танц (« valaque ») и „танцът на крадците“ (« danse des vo-
leurs »). Ето какво разказва Пуквил за тези танци.

Предпочитан от младите момичета е кандиот. Спо-
ред френския автор в него е пресъздаден митът за Тезей 
и Ариадна239. Танцът се характеризира с леки и жизнени 
движения и затова е изпълняван предимно от девойки240.

 Друг, широкоразпространен сред представителките 
на нежния пол танц е влашкият. За разлика от кандиота 
Пуквил го описва като варварски и тромав, „сякаш хората, 
които са го измислили, не са имали друг мотив или цел, ос-
вен желанието за окарикатуряване на стила и формата“241. 
Танцьорите стоят през цялото време с обърнати навътре 
колене, правят неестествени движения с краката и ръцете 
и от време на време удрят с пета по земята242.

239  Според легендата на всеки девет години пратеници на могъщия цар 
Минос събират данък от жителите на Атина като отмъщение за убийството на 
сина му Андрогей. Наказанието се изразява в изпращане на седем момчета и 
седем момичета в Лабиринта, където е затворено чудовището с човешко тяло 
и глава на бик Минотавър. Античният герой Тезей решава да замине за Крит 
заедно с младежите, за да убие звяра. Когато пристига на острова, Ариадна, 
дъщерята на критския цар, се влюбва в него и решава да му помогне, като му 
дава меч и кълбо прежда, с което да маркира пътя и да излезе обратно. След 
като убива Минотавъра, Тезей успява да изведе всички младежи от Лабирин-
та – Бел. авт.

240  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., pp. 274-75.

241  Ibidem, p. 275.
242  Ibidem.
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 Сред танците, изпълнявани от мъже, най-известен 
е т. нар.пирихий. Изпълнява се от двама мъже, въоръжени 
с ками, които се приближават един към друг с премерени 
стъпки. Танцуват най-напред с лице към публиката, а след 
това – обърнати един към друг. От време на време скачат 
и размахват ръце. Французинът обяснява този агресивен 
характер на танца с неговия произход. Като танцова форма 
пирихият води началото си от Епир, където е изпълняван 
от войнствено настроеното местно население243. Пуквил 
признава, че „наблюдавайки този танц, сякаш се пренасям 
в Древна Спарта и се страхувам, че всеки момент ще стана 
свидетел на кръвопролитие“244.

 Много популярен е и т.нар. танц на крадците. Той 
обикновено се изпълнява от албански войници в присъст-
вието на някой паша. Те танцуват в просторна стая, ос-
ветявана единствено от свещи, изработени от жълт восък, 
чиято светлина придава на присъстващите блед и подозри-
телен вид. В единия край на помещението стои местният 
управител, седнал върху софа и заобиколен от приближе-
ните си. В другия край танцьорите играят, хванати за ръце, 
като на всеки няколко стъпки силно удрят с крак по земя-
та245.

 Любимият танц на френския автор е традицион-
ната гръцка „ромейка“ (romeika), или ромейски танц. В 
изпълнението участват както мъже, така и жени. Ромей-
ката започва бавно, с отмерен такт, като темпото посте-
пенно се ускорява. Съпроводена е с песни или с мелодия 
от дву струнни музикални инструменти246. Според Пуквил 

243  Ibidem.
244  Ibidem, p. 276.
245  Pouqueville, F. Travels in Epirus, Albania, Macedonia, and Thessaly, 

London: Printed for Sir Richard Phillips and Co, 1820, pp. 43-4.
246  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 

plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., p. 276.
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ромейката наподобява танца, изобразен от Хефест върху 
щита на Ахил в епическата поема на Омир „Илиада“:

После прочутият Хефест хоро изрисува на щита, 
както хорото, което в обширния Кносос издяла 
нявга Дедал за мома Ариадна със прелестни плитки. 
Стройни момци и девойки, откупвани скъпо с добитък,
кръшно играят, с ръце заловени за нежните китки247.

 По време на своя престой на Балканите французи-
нът достига до извода, че винаги когато се събират, мест-
ните жители пеят и танцуват. Танците забавляват хора от 
всички възрасти и са характерен елемент в отбелязването 
на различни празници през цялата година. Що се отнася 
до турците, ислямската религия забранява участието им в 
подобни прояви. Ето защо те се включват само като зрите-
ли, макар че много често се оставят да бъдат привлечени и 
като участници във веселията248.

Пословици и поговорки

 Пословиците и поговорките са неизменна част от 
балканския фолклор. Те са продукт на устното народно 
творчество (разпространяват се от уста на уста), което 
предава в синтезиран вид някаква мъдрост. Обикновено 
става въпрос за придобития житейски опит и извлечените 
от него поуки.

 В своите трудове за Балканите Франсоа Пуквил 
помества някои от най-разпространените сред местното 
население изрази, пословици и поговорки. Той обаче ги 
представя като едно цяло, без да диференцира отделните 

247  Омир. Илиада, София: Пан, 2001, с. 469.
248  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 

plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., p. 278.
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видове. Това не е изненадващо, като се има предвид, че 
понякога и за местното население е трудно да направи 
ясно разграничение между пословици и поговорки. За 
чужденците тази задача е истинско предизвикателство, 
тъй като не е лесно да се предаде иносказателността на 
друг език249.

 Освен че не ги разграничава по вид, французинът 
изпитва сериозни затруднения и при идентифициране на 
техния произход. Главната трудност произтича от голямото 
разнообразие от варианти на една и съща пословица или 
поговорка. Това означава, че във фолклора на балканските 
народи могат да бъдат открити разновидности на едни и 
същи изрази, и всички са посочвани като първоизточник. 
Все пак, френският автор успява да ги класифицира в 
няколко групи по следния начин:

1. Пословици и поговорки, които са резултат от натру-
пан жизнен опит и познание в общността, например:

„Не събуждай змия, която спи“ (« Il ne faut pas fouler le serpent 
qui dort »)

„Агне в чувал не се купува“ (« N’achetez pas agneau dans un 
sac »

249  Пословиците са кратки, често двучленни изречения, които предават в 
стегната и емоционална форма мисли и обобщения за живота. От своя страна, 
поговорките са устойчиви кратки изречения (понякога дори само фрази), 
които представляват конкретен извод от единично наблюдение. Именно това 
е основната разлика между тези два кратки жанра. Докато пословицата е 
философска, обобщаваща мисъл, поговорката е извод, единично наблюдение 
върху живота, което най-често изобразява хумористични или сатирични 
ситуации. За този аспект от традиционната култура срв. Папучиев, Н. Фолклор 
и национална култура, София: Издателство „Кралица Маб“, 2012, с. 68-72.
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„Ръката, която не можеш да отрежеш, я целуваш“ (« Baisons la 
main que nous ne pouvons couper ») – Пуквил изрично посочва, че 
това е турска пословица250. 

2. Пословици и поговорки, които изразяват синтезира-
на народна мъдрост/философия, като:

Който иска роза, трябва да изтърпи и бодлите“ («Qui veut la rose, 
doit souffrir les épines »)

„Кучето си лае, керванът си върви“ (« Le chien aboie et la cara-
vane passe »)

„Безплатният оцет е по-сладък от мед“ (« Le vinaigre donné est 
plus doux que le miel ») – тук също французинът пояснява, че става 
дума за турска пословица251.

3. Пословици и поговорки със семейно-битов характер, 
например:

„Едната ръка мие другата, а пък двете – лицето“ («Une main lave 
l’autre et toutes deux lavent la face »)

„Всеки е на къщата си господар“ («Chacun est maître de sa mai-
son »)

„Като си се женил, да не беше спал“ («Ne pas dormir quand se 
marier ») 252

 Френският автор пояснява, че пословиците и 
поговорките не представляват специфичен акт, който се 
изпълнява в точно определен момент. Най-често те са 
просто част от обичай или жанр, елемент от всекидневния 
живот. Пословиците и поговорките се предават от 
поколение на поколение и по този начин, поне според 

250  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., pp. 290-91.

251  Ibidem.
252  Ibidem, p. 291.
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Пуквил, спомагат за запазване и развитие на идентичността 
на отделните народи, живеещи на Балканите.

Спортни занимания

 Спортът представлява важен елемент от културния 
живот на населението. В контекста на всекидневието той 
се явява проявление на свободното време – антитеза на 
трудовата дейност като икономическа функция, което на 
свой ред предполага минимум задължения на социалната 
роля на индивида253. Ето защо в тази част на изследването 
спортните занимания са разгледани не просто като 
различни видове активност с елементи на игра, но преди 
всичко като култура на тялото, на индивидуалната енергия 
и колективния дух.

 Според френския автор предпочитано от младежите 
развлечение, особено през летните месеци или когато 
времето е хубаво, е бягането. Пуквил разказва как в много 
селища в областта Аркадия се организират състезания, 
в които участват почти всички момчета от съответните 
населени места. Освен всичко друго, подготовката включва 
избор на арбитър, който да следи хода на надбягванията. 
Обикновено тази роля е поверявана на някой по-възрастен 
човек или дори на местния свещеник. Победителят в 
състезанието получава скромна награда254.

 Сред останалите спортни занимания много 
популярни са борбата, хвърлянето на диск или топка, 
двубоят с копия – все игри, които водят началото си от 
Античността. Пуквил има възможност лично да присъства 
на състезания по тези дисциплини. Това става в края на 
1798 г. по време на пленничеството му в Триполица. 

253  Kaplan, M. Leisure: Theory and policy, New York: Wiley, 1975, p. 27.
254  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 

plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., p. 270.
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Французинът споделя своите впечатления от спортните 
игри в глава XXVI от Том I на „Пътешествие в Морея“. 
Той твърди, че едно от любимите развлечения на местния 
управител Мустафа паша е да наблюдава различни спортни 
събития и най-вече борба. Това е основната причина за 
организиране и провеждане на състезания в Триполица. 

Борбата такава, каквато я видях със собствените си очи, несъм-
нено е същата като в олимпийски игри255. 

 Атлетите са голи, единствено слабините им са 
покрити с парче кожа или плат. Състезават се по двойки, 
а около тях се оформя кръг от любопитни наблюдатели. 
След първия подаден сигнал участниците се приближават 
един към друг и заемат поза, подобна на тази при фехтовка. 
Преди да започне същинската борба между тях, мъжете 
първо проверяват силата и бързината на противника, 
като му нанасят леки удари. Постепенно действията им 
се активизират и всеки се опитва да вземе надмощие над 
другия. За разлика от съвременните състезания, които 
включват два или три рунда от по три минути, борбата, за 
която разказва френският автор, може да продължи доста 
дълго време. Пуквил твърди, че понякога са необходими 
няколко часа, докато един от участниците падне по гръб и 
подаде ръка на своя противник, признавайки поражението 
си. Победителят получава награда, докато загубилият 
се опитва да си проправи път през тълпата и възможно 
най-бързо да напусне мястото, на което се провежда 
състезанието256.

 След борбата идва ред на двубоя с копие, в който 
участват предимно турци. Докато яздят коне, „бързи 

255  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., p. 270.

256  Ibidem, pp. 270-71.
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като вятъра“257, състезателите атакуват своя противник, 
хвърляйки по него дълги копия. Французинът изрично 
подчертава, че използването на тези своеобразни оръжия 
може да има фатални последици както за участниците, 
така и за публиката. Поради тази причина в двубоите често 
се включват подозрителни субекти, престъпници и дори 
служители на пашата, обвинени в различни нарушения258.

 Състезанието по хвърляне на диск се провежда 
последно. Всъщност става въпрос за хвърляне на камък с 
формата на плосък кръг и тегло около двадесет фунта259. 
Победител е този, който успее да го запрати на по-голямо 
разстояние. Според френския автор тези състезания се 
организират главно от представители на мюсюлманската 
общност. Християните рядко имат възможност да 
присъстват на такъв тип игри, освен по време на големи 
празници. Изключение прави хвърлянето на диск, широко- 
разпространено сред гръцкото население260.

 Спортните занимания са последният елемент от 
културния живот на балканските народи, който Франсоа 
Пуквил разглежда в своите произведения за Балканите. 
Любопитните сведения, дадени от французина, се 
допълват от не по-малко интересни негови впечатления за 
други аспекти от всекидневието на полуострова, които са 
детайлно представени по-нататък в изследването.

257  Ibidem, p. 271.
258  Ibidem.
259  Двадесет фунта се равняват на 9,08 кг. – Бел. авт.
260  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 

plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., p. 272.
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IV.
МЕДИЦИНА И

ЛЕЧЕБНИ ПРАКТИКИ

 Като лекар и представител на една от най-уважава-
ните професии, Франсоа Пуквил се интересува от разви-
тието на медицинската наука в Османската империя. По 
време на своя престой на Балканите той обръща специ-
ално внимание върху най-разпространените болести сред 
населението, използваните от местните доктори лекар-
ства и методи за лечение, както и ритуалите, свързани със 
смъртта и умирането. Всички тези въпроси намират място 
в произведенията на френския автор, а следователно и в 
настоящото изследване, тъй като представляват важна и 
неделима част от всекидневния живот на балканските на-
роди.

§ 1. От какво боледуват поданиците на султана?

 Първото заболяване, за което Пуквил дава сведе-
ния в глава XXXVI от Том I на „Пътешествие в Морея“, 
е скрофулоза, широкоразпространена на Балканския по-
луостров главно през пролетта. Това е особена проява на 
туберкулозна инфекция у децата, предразположени към 
хрема, бронхит, очни възпаления и екземи с възпалителни 
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подувания на кожата на устните и бузите261. Наблюдени-
ята на Пуквил показват, че сред основните симптоми на 
скрофулозата са подпухване (най-често на носа и горната 
устна, което придава на лицето своеобразен израз), бледа, 
синкава и нечиста кожа, издаден корем262. Подуването на 
сливиците причинява задух, тъй като децата не могат да 
си поемат въздух през устата и трудно дишат през носа. 
Болните държат устата си полуотворена дори когато спят. 
Заболяването често протича с ушни течения, зачервяване 
на клепачите, сълзене и дразнение от светлина. Пуквил е 
убеден, че слънцето и чистият въздух са от изключителна 
важност при лечение на скрофулоза263. Ето защо той пре-
поръчва децата да стоят на открито, колкото е възможно 
повече. Всеки ден в продължение на два до три месеца 
те трябва да правят слънчеви бани на морския бряг или в 
планината, тъй като според французина това са най-доб-
рите места за тяхното бързо възстановяване. Пътеписите 
на Пуквил не дават информация за успешността на тези 
лечебни практики, но е важно да се отбележи, че подобни 
традиционни методи все още се използват в съвременната 
медицина, като подпомагащи медикаментозното лечение 
на скрофулозно болните.

 Друго заболяване, което се среща при децата, е хи-
дроцефалия, още наричана „вода в мозъка“ (от гръцки:  
hydros – вода и cephalus – глава). Както личи от името, 
това е състояние, причинено от акумулиране на абнорм-
но голямо количество церебро-спинална течност в черепа. 
Французинът твърди, че в повечето случаи местните лека-
ри не успяват да помогнат на болните, тъй като лечението 

261  Griffith, D. and C. Kerr. “Tuberculosis: disease of the past, disease of the 
present”. - In: J Perianesth Nurs, № 11 (4), 1996, pp. 240-245.

262  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., p. 394.

263  Ibidem, pp. 394-5.



206 Александра Миланова    ОТ КОНСТАНТИНОПОЛ ДО ЯНИНА

е оперативно, а докторите не притежават необходимите 
умения, опит и инструментариум за извършване на подоб-
на операция. Обикновено в случай на хидроцефалия при 
новородени до четиринадесетия месец, местното населе-
ние приема състоянието като следствие от урочасване264.

 Сред представителките на нежния пол най-често се 
наблюдават спонтанни аборти (главно при жените от Ла-
кония), обезкървяване (широкоразпространено в долината 
около гр. Аргос), а също кашлица, хрема и треска, която 
спира и отново започва. Последното състояние е характер-
но за населението, живеещо покрай езера или в рибарски 
селища, като най-тежко се развива в района на Пиргос. 
През летните месеци и особено в сезона на портокалите 
(между декември и април) се наблюдават чести пристъпи 
на атаксия – липса на координираност на волевите дви-
жения, поради възпаление на нервни центрове и отпадна-
лост265.

 Засвидетелствани са отделни случаи на апоплек-
сия, като общоприетата практика в този случай е пускане 
на кръв, без да се обръща внимание върху естеството на 
болестта. След това на пациента се дава лекарство, смесе-
но със слаба отвара от тютюневи листа, което да предизви-
ка повръщане266.

 С по-голяма честота на разпространение са забо-
ляванията на половите органи при мъжете, като подуване 
на скротума например и различни предавани по полов път 
болести, най-вече сифилис. За неговото лечение местните 
използват колоцинт – горчива разслабителна тиквичка с 
форма на круша, смесена с опиум. При подобни заболя-

264  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume III, Paris: Imprimerie de Fir-
min Didot, 1822, p. 257.

265  Ibidem, pp. 258-60.
266  Ibidem.
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вания пациентите търсят услугите на шарлатани, а не на 
лекари, тъй като се срамуват да разкрият състоянието си267.

 Пуквил твърди, че широкоразпространена сред 
местното население е подпухналостта на крайниците. Той 
споменава и за отделни случаи на елефантиазис, като в 
своите пътеписи цитира откъси от специализираната ли-
тература от XVIII век, посветена на заболяването. Ето част 
от тази прелюбопитна информация, която французинът 
споделя със своите читатели:

Елефантиазисът е широкоразпространен в онези части на света, 
които са попаднали под тиранично управление. Там той се проя-
вява с основния си съюзник – проказата, и с приятелката си – чум-
ната треска. Но общото благосъстояние и здраве на организма 
не произтича от прекомерната зависимост, от робството. Под 
нечовешкия деспотизъм земите в по-голямата си част са необра-
ботваеми, а водните басейни – пълни със застояла вода. Ето защо 
храната не е нито разнообразна, нито здравословна. Жилищата, 
които обитава местното население, са влажни и неблагоприятни 
за здравето. Толкова ужасно е положението, в което гъркът е при-
нуден да живее. В някогашната свободна и процъфтяваща Гърция 
населението не е познавало заболявания като витилиго и елефан-
тиазис, които се появяват в недрата на поробена и варварска Гър-
ция268.

 По данни на Пуквил елефантиазисът има най-голя-
мо разпространение в областите Елида и Аркадия. Фран-
цузинът разказва, че в продължение на шест месеца два-
десет души, представители на местното население, са го 
потърсили за консултация във връзка с елефантиазис на 

267  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l`Empire Ottoman,  Volume I, op.cit., p. 399.

268  Raymond, F. Histoire de l’elephantiasis: contenant aussi l’origine du 
scorbut, du feu St. Antoine, de la verole, &c.: avec un précis de l’histoire physique 
des tems, Lausanne: Chez François Grasset, et comp., 1767, pp. 29-30.
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крайниците. При две трети от тях болестта засяга левия 
крак.

Казаха ми, че това заболяване е широко разпространено по бре-
говете на Аргос. Самият аз също съм виждал там един от членове-
те на дивана на бея на Наварин с елефантиазис на левия крак. За-
ради болестта, хората наричаха подигравателно този човек effendi 
baldır kebir – което на арабски означава „господинът с подутия 
крак269. 

Пуквил признава, че случаите на елефантиазис вече 
не предизвикват у него такова отвращение, както по време 
на престоя му в Египет, когато за първи път се сблъсква 
със заболяването. Той дори достига до извода, че болестта 
се повлиява в много голяма степен от високата температу-
ра и влажността на въздуха, затова случаите на елефанти-
азис по бреговете на р. Нил са толкова тежки.

 Според Пуквил понякога съвсем незначителни по-
резни рани или разкъсвания на кожата могат да се пре-
върнат в сериозен проблем. Те зарастват трудно заради 
местния климат, характеризиращ се с високи температури 
и влажност на въздуха. Раните постепенно се превръщат 
в язви, чиито ръбове се надигат, образуват кръгла форма 
и изчезват само при смяна на местоположението или при 
натиск. 

Видях много рани, които постепенно се превръщат в язви. Така 
например една жена от областта, на която бях помагал неколко-
кратно в продължение на години, така и не се излекува от варико-
зна язва на крака заради горещия и влажен климат в тази част на 
Балканите. Едва когато тя се премести в Триполица, моите пред-
писания най-после дадоха резултат270.

269  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., p. 398.

270  Ibidem, p. 395.
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 Пуквил твърди, че долината около този град се рад-
ва на най-здравословния климат в цял Пелопонес: студен 
през зимата и топъл, но не горещ през летните месеци.

 Френският автор не дава сведения за случаи на 
псори азис. Нещо повече, на страниците на своя пър-
ви пътепис „Пътешествие в Морея“ той споделя, че не 
е срещнал нито един човек, страдащ от това заболяване, 
„въпреки че местните лекари често се величаеха пред мен 
колко много пъти са лекували болни от псориазис. Тъй 
като тези господа често говорят за неща, които просто са 
чули, предполагам, че някои пътешественици преди мен 
са се интересували от това заболяване и при споменаване 
на думата „псориазис“ докторите са съчинили различни 
истории“271.

 За разлика от псориазиса, за който в произведени-
ята на французина не са поместени никакви данни, Пук-
вил разказва, че проказата се среща често в гръцките земи. 
Той дори споделя историята на младо момиче, засегнато 
от това заболяване:

Намерих я, седнала върху мраморна плоча, под лъчите на юн-
ското слънце. Беше почти на петнадесет години, но жените, които 
бяха наоколо, ми казаха, че при нея никога не са се появявали 
признаци на съзряване. Кожата ѝ беше грапава, покрита с ко-
ричка, върху която изпъкваха малки люспи. От време на време 
девойката се оплаквала  от болка и сърбеж. Лишена от всякаква 
чувствителност, тя оставала неподвижна, дори когато лекарите ѝ 
поставяли по четири-пет инжекции на краката, бедрата и ръцете, 
и обикновено седяла на едно и също място през целия ден, като 
рядко изпитвала нужда да се храни. Когато проверих пулса ѝ, той 
ми се стори много бавен, слаб и дълбок. Цветът на кожата ѝ беше 
оловен, лицето ѝ – мораво, дъхът ѝ имаше специфична, непри-
ятна миризма; зъбите ѝ бяха зеленикави, челюстта – възпалена, 

271  Ibidem,  p. 398.
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ноктите ѝ – груби и нацепени, а гуреливите очи и окапалата коса 
ѝ придаваха отвратителен вид272.

 Пуквил споделя, че според семейството на момиче-
то то е било омагьосано. След първоначалния шок от вида 
на дъщеря им, те вече не се отнасят нито с отвращение, 
нито с антипатия и са твърдо убедени, че не биха могли да 
се заразят при обикновен контакт. „Впрочем тази нечиста 
болест може да бъде предадена само чрез нечист контакт. 
И ако на остров Кандия273, където заболяването е широко 
разпространено, прокажените биват заточавани на затън-
тени места, то тези действия са продиктувани по-скоро от 
всеобщата паника сред местното население, а не толкова 
от страха от заразяване“274.

 Французинът твърдо вярва, че ако земеделието 
продължи да се развива и най-вече, ако едно добро управ-
ление позволи на местното население да разгърне своите 
вродени способности, тези ужасни болести ще бъдат из-
коренени от земите, които населява гръцкият народ275. Но 
ако това се отнася за болести като проказа и елефантиазис, 

272  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l`Empire Ottoman, Volume I, op.cit.,  p. 399.

273  Херцогство Кандия или Кралство Кандия е официалното название 
на остров Крит в периода, когато той е колония на Венецианската републи-
ка. Срв. Stallsmith, A. B. “One Colony, Two Mother Cities: Cretan Agriculture 
under Venetian and Ottoman Rule”. - In: Davies, S. Between Venice and Istanbul: 
Colonial Landscapes in Early Modern Greece, The American School of Classical 
Studies at Athens, 2007, p. 153.

274  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., p. 400. В дейст-
вителност, разсъжденията на Пуквил се потвърждават от съвременната ме-
дицина. След многобройни изследвания е доказано, че заболяването е слабо 
заразно и е необходим продължителен и пряк контакт, за да се предаде от един 
човек на друг – Бел. авт.

275  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., p. 400.
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които според автора могат да бъдат изкоренени, ситуация-
та е доста по-различна, когато става въпрос за епидемични 
заболявания, като чума например.

§ 2. Чумата

Самото име чума известява за най-ужасния бич! В Азия, в Аф-
рика, в някои области на Европа, в сърцето на гръцките острови, 
известни със своите богатства, навсякъде нейни отличителни чер-
ти са опустошението и смъртта276.

 Така започва глава XXXVII от Том I на „Пътешест-
вие в Морея“. Фактът, че Пуквил посвещава цяла глава 
от своя пътепис на едно конкретно заболяване показва, 
от една страна, значителния интерес на автора към тази 
болест, а от друга – нейното широко разпространение и 
влияние върху живота на населението в Османската импе-
рия277.

 В „Пътешествие в Морея“ французинът призна-
ва, че независимо от успехите, постигнати в областта на 
модерната медицина, в балканските владения на султана 
доминира разбирането, че чумата се появява за първи път 
в Древна Гърция като наказание, изпратено от боговете, 
заради греховете на хората. В този смисъл произведение-
то на Омир „Илиада“ придобива особено значение за жи-

276  Ibidem, p. 401.
277  Както беше вече посочено, след като се връща в Париж през есен-

та на 1801 г., Пуквил подновява следването си и успешно защитава докторат 
на латински език, посветен на чумната епидемия в Ориента. Значението на 
дисертацията е огромно, тъй като направените в нея изводи са базирани на 
богатия практически опит на автора, получен през дългите години на пленни-
чество в Морея и Константинопол. Доказателство за това е и фактът, че Пук-
вил е удостоен с награда на десетилетието за своя научен принос в развитието 
на медицината – Бел. авт.
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телите на полуострова и често се използва в подкрепа на 
тази хипотеза. Самият Пуквил обръща специално внима-
ние върху началото на епическата поема. Става въпрос за 
първа песен „Чумата“, в която древногръцкият автор опис-
ва следната апокалиптична картина, отразяваща гнева на 
бог Аполон заради оскърблението, нанесено на баща му:

  Първо убиваше богът катъри и кучета бързи, 
сетне обсипа войските със свойте стрели смъртоносни; 
и непрекъснато клади от мъртви нагъсто горяха
Девет дни цели по стана летяха стрелите на бога, 
а на десетия свика Ахил на събрание всички. 
Бе му внушила това белоръката властница Хера, 
жалеща грижно данайците, виждайки как те погиват. 
След като вече дойдоха и заедно всички се сбраха, 
стана Ахил богоравен сред тях и така заговори: 
„Сине Атреев, аз мисля, след дългото скитане трябва 
ний да се върнем дома, ако можем смъртта да избегнем, 
че от войната и чумата много ахейци погиват278.

 Като човек с медицински познания, Пуквил съвсем 
естествено изпитва съмнения относно истинността на тази 
теория, която представя чумата като наказание, изпратено 
от небесата. Той се отнася също толкова скептично към 
твърдението, че епидемията в Древна Гърция и тази през 
XVII век например са причинени от една и съща болест 
или поне от едни и същи нейни форми:

В модерна Гърция вече не става въпрос за бог Аполон, който 
наказва невинния народ заради грешките на царя на царете [...] А 
за един окаян предразсъдък, който предизвиква неописуем страх 
и излага човешките тела пред разпространението на заразата279.

278  Омир. Цит. съч., с. 7.
279  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 

plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., p. 402.
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Французинът признава, че понякога заболяването 
наистина се развива по начина, описан в „Илиада“, осо-
бено когато се разпространява с такива размери и темпове 
както през 1786 г., когато заличава около една четвърт от 
населението на Константинопол. Сравнена с нея, епиде-
мията, за която разказва Омир, върлува за доста по-кратък 
период от време. Тя започва с приближаването на зима-
та, но климатичните промени, характерни за сезона (се-
верен вятър, ниски температури, валежи от сняг), помагат 
за ограничаване и предотвратяване разпространението на 
заразата280.

 Омир съвсем не е единственият автор, който спо-
менава чумата, макар тя да не е основна тема в негови-
те произведения. В своя първи пътепис Пуквил помества 
кратък откъс от мита за Едип цар, в който се говори за 
епидемията, покосила Тива. В една от началните сцени на 
трагедията на Софокъл тиванците умоляват своя владе-
тел да ги избави от коварната болест, която заплашва да 
унищожи града им281. Едип, от своя страна, се обръща за 
помощ към богините Минерва и Диана, както и към бог 
Аполон. Френският автор избира да включи в книгата си 
именно тази част от неговия монолог, която дава най-пъл-
на представа за опустошенията, предизвикани от епиде-
мията и страданията на местното население: 

Помогнете ми, богове, които призовавам, болката ми е безкрай; 
целият народ е засегнат; към кого да се обърна за помощ? Плодо-
вете на земята умират, жените не раждат. Всичко загива: светлата 
птица пада над черните брегове на Плутон по-бързо, отколкото 
ако беше ударена от мълния. Мъртвите в Тива са безброй. Полята 
са покрити с трупове, за които няма гроб, нито погребение. Съ-
пругите, жените, чиито коси са побелели от старост, прегръщат 

280  Ibidem, p. 403.
281  Софокъл. Едип цар, София: Пан, 2004, с. 12.
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разпръснатите по брега олтари и стенат. Призовават Аполон и се 
надяват плачевните им гласове да бъдат чути [...]282.

 Чумата и този път е представена като небесно на-
казание. Конкретната причина обаче е различна – убийс-
твото на цар Лай, бащата на Едип. Но основната идея се 
запазва: болестта е изпратена от боговете, които искат по 
този начин да накажат хората заради техните грехове. И 
без съмнение успяват.

 Чумните епидемии привличат интереса на редица 
учени още от Античността. Сред тях е древногръцкият 
историк, философ и военачалник Тукидид (ок. 460 – ок. 
395 г. пр.Хр.). Неговите съчинения са особено важни за 
Пуквил, тъй като те спомагат за изясняване симптоматика-
та на заразната епидемична болест. Ето защо французинът 
им отделя специално място в пътеписа си.

 През 430 г. пр.Хр., по време на Пелопонеските вой-
ни със спартанците, жителите на Атина са покосени от 
смъртоносна болест. През следващите четири години тя 
отнема живота на почти една трета от атинското населе-
ние (включително на небезизвестния политически стратег 
и предводител на атинската демокрация Перикъл) и въ-
оръжените сили на града-държава:

[...] от незапомнени времена не е имало такъв мор и толкова 
висока смъртност. Нито лекарите, които не знаеха как да лекуват 
болестта, засегнала дори самите тях, заради честите им контакти 
със заразените, можеха да помогнат по някакъв начин, нито ка-
квито и да било други действия. Молитви в храмовете, предсказа-
ния, гадания и други се оказаха напълно безполезни пред съкру-
шителната същност на епидемията283.

282  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., p. 414.

283  Thucydides, History of the Peloponnesian War, Book II. Translated by 
Benjamin Jowett. Second edition, Oxford: Clarendon Press, 1900, p. 88.
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 По думите на Тукидид епидемията избухва най-на-
пред в северните части на Етиопия и много бързо се раз-
пространява в Египет и Либия, а след това и в гръцките 
земи. Първото ендемично огнище е местността Пиреос в 
Атина. Оттам заразата много бързо засяга и останалите 
части на града. Въпреки че няма сведения за наличието на 
водни източници в региона, голяма част от съвременни-
ците на древногръцкия автор обвиняват жителите на Пе-
лопонес, че са отровили кладенците, което е позволило на 
чумата да се разпространи в тези територии284. 

 Тукидид не само успява да преживее голямата 
чумна епидемия, но и като пряк свидетел на събитията, 
подробно описва разпространението и симптомите на  бо-
лестта. По този начин чумата се превръща в първата до-
кументирана пандемия в света. „[...] хора в добро здраве 
внезапно усещаха приток на топлина в главата, очите им 
се зачервяваха, гърлото и езикът им се възпаляваха, което 
предизвикваше техния неестествен, зловонен дъх, а една 
пареща, неутолима жажда измъчваше болните през цялото 
време. Тези симптоми бяха последвани от кихане, пресип-
налост и кашлица“285, разказва Тукидид. Чумата предиз-
виква повръщане и силни спазми, последвани от почерве-
няване и посиняване на кожата, върху която непрекъснато 
се появяват гнойни пъпки и язви. По сведения на Туки-
дид смъртта обикновено настъпва в рамките на седмица 
от появата на първите симптоми, но ако болестта продъл-
жи по-дълго, инфекцията се разпространява към червата, 
предизвиква появата на язви и тежка диария. Всичко това, 
заедно с общото изтощение на организма, в крайна сметка 
води до фатален край. Древногръцкият автор обръща спе-
циално внимание върху факта, че „всички хищни живот-

284  Ibidem, pp. 85-6.
285  Ibidem, pp. 89-90.
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ни, които се хранят с човешка плът, или се въздържаха да 
докосват труповете (въпреки че имаше много непогребани 
тела), или умираха, след като се нахранят [...] дори кучета-
та не смееха да доближат заразените“286.

 На страниците на своя пътепис Пуквил изрич-
но подчертава (опирайки се на информацията, дадена от 
Тукидид), че въпреки изключително високата смъртност 
и липсата на универсално лекарство за облекчаване на 
симптомите, оцелели след тази епидемия все пак има и 
сред тях е дори авторът на „История на Пелопонеската 
война“. Пос ледиците за „оздравелите“ обаче са изключи-
телно тежки. Те губят различни части от тялото си – пръс-
ти, крайници, гениталии, а нерядко и зрението си. 

Други напълно загубват паметта си и не познават нито самите 
себе си, нито приятелите си287.

 Въпреки че подробно описва епидемията, която 
обезлюдява древна Атина, Тукидид не дава никаква ин-
формация за разпространението на чумата в Ориента. 
Принос в това отношение имат трудовете на Прокопий 
Кесарийски (ок. 500 – ок. 565 г.), които са споменати и в 
пътеписите на френския автор. В „Тайната история“, наред 
с разказите за разцвета на Византийската империя, блес-
тящите военни победи на Флавий Велизарий, въстанието 
„Ника“ от 532 г. и съставянето на Юстиниановия кодекс, 
внимание е обърнато и върху чумната епидемия, която за-
сяга населението на Източната Римска империя по време 
на управлението на византийския император Юстиниан I:

През 565 година навсякъде се забелязваха оловносиви петна – 
по стените и вратите на къщите, върху съдовете и дрехите. Кол-

286  Thucydides, History of the Peloponnesian War, Book II, op.cit., p. 90.
287  Ibidem, pp. 91-3.
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кото по-яростно хората се опитваха да ги премахнат и почистят, 
толкова повече и по-чувствителни ставаха те. Тези петна предве-
щаваха една жестока чума, която се разпространи още на следва-
щата година. Епидемията обхвана Константинопол и отне живота 
на много хора. Самият император заболя тежко, а някои дори каз-
ваха, че е умрял288.

 Юстиниановата бубонна чума причинява смъртта 
на половината от населението в европейската част на Ви-
зантия, а столицата е сред най-тежко засегнатите селища. 
По сведения на Прокопий Кесарийски в пика на панде-
мията в Константинопол всеки ден умират около 10000 
души289. Би могло да се предположи, че тези данни са зна-
чително преувеличени, макар че реалният брой на почина-
лите трудно може да бъде установен с точност. Съвремен-
ните учени приемат, че т. нар. Юстинианова чума убива 
около 40% от жителите на Константинопол (в периода на 
най-интензивно разпространение на болестта всеки ден 
само във византийската столица умират по около 5000 
души) и причинява смъртта на до една четвърт от населе-
нието на Източното Средиземноморие290.

 Разказът на Пуквил, който би могъл да се опре-
дели и като исторически преглед на чумните епидемии 
през вековете, продължава с нова препратка, този път към 
периода на управление на император Константин V Коп-

288  Procopius, Secret History, translated by Richard Atwater, reprinted, Ann 
Arbor, MI: University of Michigan Press, 1961, pp. 58-61.

289  Procopius, History of the Wars, Book II - Persian War, translated by, H. 
B. Dewing, eBook #16764, 2005, pp. 22–23.

290  Mango, C.A. Byzantium: The Empire of New Rome emphasizes the 
demographic effects, London: Phoenix, 1994; Whittow, M. “Ruling the late Roman 
and Byzantine city”. - In: Past and Present, № 129 (1), 1990, pp. 3-29; William, R. 
Justinian’s Flea: Plague, Empire, and the Birth of Europe, Viking Adult, 2007; Bos 
K., P. Stevens, K. Nieselt, H. Poinar, S. Dewitte, J. Krause. “Yersinia pestis: New 
evidence for an old infection”. - In: PLoS One, № 7 (11), e49803. doi:10.1371/
journal.pone.0049803, 2012, pp. 26-48.
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роним (740–775). Без да посочва източниците, които из-
ползва, френският автор твърди, че епидемията започва в 
средата на VIII век и продължава около двадесет години: 

През 747 г. смъртоносната чума, която за пръв път се появява в 
Сицилия и по бреговете на Калабрия, е пренесена на Балканите, 
постепенно се разпространява в гръцките земи и достига до Кон-
стантинопол291.

 Заболяването бързо засяга голяма част от местното 
население. Заради високата смъртност, през пролетта на 
748 г. столицата е почти напълно обезлюдена.

 Пуквил е категоричен в заключенията си, че неза-
висимо от непрекъснатия напредък на медицинската нау-
ка, по своята същност чумата, подобно на много други за-
болявания, остава също толкова непозната, колкото е била 
преди няколко века. И все пак, французинът не може да 
се примири с неизвестността и със спекулациите по отно-
шение на божествения произход на болестта. Ето защо на 
страниците на своите произведения той се опитва да по-
сочи причините за нейната поява и разпространение. Без 
да бъде запознат с откритията на модерната медицина по 
отношение на бактериите и заболяванията, причинени от 
тях, Пуквил достига до заключението, че главните „винов-
ници“ за чумата са мръсотията и замърсеният въздух. Тази 
теза намира място както в пътеписите на френския автор 
за Балканите, така и в дисертационния му труд, посветен 
на чумната епидемия в Ориента – “De febre adeno-nervosa, 
seu de peste orientali dessertatio”292.

 Всъщност идеята за влиянието на околната среда 
върху здравето на населението не е нова и със сигурност 

291  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., p. 404.

292  Pouqueville, F. De febre adeno-nervosa, seu de peste orientali dessertatio, 
Parisiis: J. J. Valade, die Messidoris, An. XI Paris, 1803.
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не е свързана с произведенията на френския пътешест-
веник.  В своя основополагащ труд „За въздуха, водите и 
местата“, отричайки божествения произход на заболява-
нията, бащата на медицината Хипократ (ок. 460 – ок. 370 г. 
пр.Хр.) разглежда климата и природните явления като 
най-вероятен техен причинител.

Първоизточник на всички болести е въздухът, независимо от 
неговата плътност, тъй като съдържа в себе си болестотворни час-
тици, които заедно с него проникват в човешкото тяло293.

 Използвайки идеите на Хипократ и личните си впе-
чатления като отправна точка за своите разсъждения, Пук-
вил изразява мнение, че чумата води началото си от афри-
канските страни (по-точно от Долен Египет) и се разпрос-
транява чрез топлите и влажни въздушни маси, идващи от 
юг. В подкрепа на своите твърдения французинът цитира 
пасаж от „Тайната история“ на Прокопий Кесарийски, в 
който авторът категорично заявява, че епидемията започва 
от Египет, като достига до Александрия и други египетски 
провинции, а също и до Палестина294. 

 Пустинният вятър, продължава Пуквил, носи със 
себе си смъртта и опустошението, неизменно свързани 
с чумата, и благоприятства нейното разпространение не 
само в Африка, но и на Стария континент. Болестта засяга 
най-напред жителите на Константинопол и гръцките земи, 
като бързо прераства в епидемия. Но „разпространението 
на чумата не винаги е така бързо и агресивно, за да се види 
как мъжете падат на улицата, сякаш ударени от мълния. По 
този начин тя засяга бездомниците, които могат да бъдат 
срещнати навсякъде в Ориента. Почти през цялата година 

293  Hippocrates, Airs, waters, places. An essay on the influence of climate, 
water supply and situation on health, op.cit., p. 158.

294  Procopius, Secret History, op.cit., p. 69.
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и най-вече в периода на чумна епидемия тези нещастници 
спят навън или върху огнищата на обществените бани“295. 
Тези сведения подкрепят основната теза на френския ав-
тор, че липсата на жилище и добра хигиена, необходими за 
предпазване на организма и за поддържане на здравосло-
вен живот, благоприятстват разпространението на чумата.

 Пуквил описва следните етапи в развитието на бо-
лестта: тя започва с болки в сърдечната област, киселини в 
стомаха и горчив вкус в устата, главоболие, обща физичес-
ка отпадналост и т.нар. гъша кожа (настръхване на кожата). 
Тези симптоми обикновено се появяват вечер и могат да 
бъдат определени като ранна проява на всяка адинамична 
треска. След това обаче се появяват втрисане, анорексия 
невроза, крайно изтощение на организма, меланхолия, 
безсъние или пък точно обратното – сънища, изпълнени с 
кош мари. Всички те са явни белези за чумна треска. Пов-
ръщането, главоболието, отслабеният пулс, кръвоизливите 
и черните петна по тялото предвещават скорошна смърт. 
Въп реки че запазват гъвкавостта на крайниците си, хората, 
при които тези симптоми се появяват, умират мигновено, а 
труповете им много бързо започват да излъчват неприятна 
миризма296. Други страдат от ангина, от възпален ларинкс, 
който затруднява дишането им, и от лош дъх. Върху езика 
им се появяват черни петна и те се оплакват от постоянна 
жажда. При тези хора болестта достига до такъв стадий, 
при който вече е невъзможно тя да бъде сбъркана с други 
заболявания. Смъртта обикновено настъпва между третия 
и петия ден след заразяването297.

295  Pouqueville, F. De febre adeno-nervosa, seu de peste orientali dessertatio, 
op. cit., p. 38.

296  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., pp. 409-10.

297  Ibidem, p. 411.
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 От гледна точна на съвременната медицина спе-
цифичните проявления на заболяването, за които Пуквил 
говори в своите произведения, са всъщност основните 
форми на чумата в зависимост от начина на заразяване – 
кожна, бубонна (още позната като „черна чума“, или „чер-
на смърт“), чревна, белодробна и септична. Те се развиват 
по своеобразен начин и с различен изход от прилаганото 
лечение.

 Чумата често причинява смъртта на хиляди хора за 
кратък период от време. До първата половина на XIX век 
тя се развива като ендемично и силно заразно заболява-
не, което засяга големите градски центрове в империята 
и най-вече османската столица. Една от отличителните 
черти на болестта е, че тя е ендемична. Това означава, че 
чумата засяга определен географски регион, че е харак-
терна за него. Според Нюкет Варлък, която задълбочено 
изследва чумните епидемии в държавата на султаните от 
Късното средновековие до Ранното ново време, характер-
но за заболяването е, че то винаги се разпространява от 
османските провинции към вътрешността на Стария кон-
тинент298. Нещо повече, в своята книга „Чума и империя 
в средиземноморския свят през Ранното ново време“ тя 
защитава идеята, че териториалното развитие на Османс-
ката империя постепенно променя епидемиологичните 
модели на болестта чрез взаимодействие между различни 
екологични зони, между човешкия и природния фактор299.

298  Varlık, N. Plague and Empire in the Early Modern Mediterranean World. 
The Ottoman Experience, 1347–1600, Cambridge: Cambridge University Press, 
2015, pp. 210-12.

299  Турският учен твърди, че постоянните епидемии в крайна сметка 
довеждат до разнообразни форми на културно влияние и задълбочено позна-
ване на болестта. От своя страна, придобитите знания подпомагат дейностите, 
насочени към превенция и лечение на заболяването, като в същото време до-
принасят за изграждане на модерната османска държава. Срв. Varlık, N. Plague 
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 Чумата непрекъснато засяга населението, живее-
що в Османската империя, макар и с различен интензитет. 
Наблюдават се периодични епидемични огнища, които 
нерядко причиняват до 75% смъртност сред заразените. 
Ето защо опасността от разпространение на заболяване-
то сериозно тревожи както поданиците на султана, така и 
чуждестранните пътешественици, които посещават импе-
рията300. Пуквил обаче не се страхува. Дори напротив, той 
използва възможността да наблюдава отблизо реакциите 
на хората към епидемията и с интерес установява разли-
чията в поведението на отделните етнически и религиозни 
общности, живеещи на Балканите. Така например францу-
зинът описва християните като изключително емоционал-
ни. Външният израз на чувствата при тях е много силен. 
Те „плачат, стенат, скубят косите си [...] Когато ги сполети 
нещастие, се обръщат към Бог и често се молят – вкъщи, 
на улицата, в религиозните храмове“301. Християните са 
склонни да вярват, че дори чумата да не е небесно наказа-
ние, изпратено заради греховете им, единствено с божията 
помощ могат да се избавят от това нещастие. Ето защо се 
молят често и призовават Бог да ги избави от смъртонос-
ната болест302.

and Empire in the Early Modern Mediterranean World. The Ottoman Experience, 
1347–1600, op.cit., pp. 248-91.

300  Panzac, D. “Plague”. - In:  Encyclopedia of the Ottoman Empire, eds. 
Gábor Ágoston and Bruce Masters, New York: Facts On File, 2009, p. 462.

301  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., pp. 415-16.

302  По въпросите за религиозната и духовна реакция на хората, която 
често предхожда или съпътства рационалните мерки за овладяване на чумата, 
за ролята на Църквата и специфичния култ към светеца-пазител от заболява-
нето – св. Харалампий-Чумника (култ, който възниква в тясното пространство 
между суеверията и вярата в рационалния подход към епидемията) подробно 
срв. Манолова-Николова, Н. Чумавите времена (1700-1850), София: ИФ-94, 
2004.
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 Що се отнася до мюсюлманите, те приемат епиде-
мията хладнокръвно, „като една от неотменните спирки на 
съдбата“303. Според френския автор тези хора добре осъз-
нават факта, че дните им са преброени, че всичко има как-
то начало, така и край, който рано или късно ще настъпи. 
Разбира се, мюсюлманите също страдат. Но не по начина, 
характерен за християните. А тихо, затворени в себе си, 
зад стените на своя дом.

Мюсюлманинът остава в къщата си: с безизразно лице дава на-
ставления на членовете на своето семейство; придържа се към 
всекидневните си ритуали [...] Смъртта удря отново! Той остава 
сам, като вековно дърво в гора, раздирана от ветровете: вдига очи 
към небето, където вижда своята родина. „Този свят, казва той, 
е просто едно място, през което трябва да премина!“. След това 
умира, без да преживее малодушния терор, който е сто пъти по-
лош дори от смъртта304. 

 Наред с различията обаче съществуват и известни 
сходства в поведението на османските поданици. Подобни 
прилики се наблюдават в редица балкански селища, къде-
то жертвите на чумната епидемия обикновено биват отбяг-
вани и дори изоставяни от своите съграждани. В Аргиро-
кастро например, когато по тялото на човек се появят пъп-
ки или циреи, хората незабавно решават, че той е заразен 
с чума и повече не се доближават от него. Нещо повече, 
забраняват му да посещава обществени места и да влиза в 
чужди домове. Дори да се излекува, в продължение на две 
години съгражданите му отказват да прекрачат прага на 
неговата къща, преди тя да бъде многократно изчистена с 
оцет и дезинфекцирана с ароматни билки305. Понякога хо-

303  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., pp. 415-16.

304  Ibidem, p. 416.
305  Ibidem, pp. 415-16.
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рата стигат толкова далеч, че събарят и след това изграж-
дат наново части от дома си, избелват с вар всички стаи, 
преди отново да ги използват306.

 Пуквил признава, че макар в края на XVIII век в 
Ориента все още да се наблюдават отделни случаи на забо-
лели от чума, почти е невъзможно болестта отново да пре-
растне в епидемия. Французинът е добре запознат с мест-
ните легенди, според които на всеки девет години заразата 
засяга Константинопол с още по-голяма сила. Той обаче се 
отнася скептично към тези теории, приемайки ги като не-
основателни спекулации. Според френския автор вероят-
ността от избухване на нова чумна епидемия в този регион 
е нищожна и той изтъква няколко аргумента в подкрепа на 
своето твърдение. На първо място, посочва войните, кои-
то Османската империя води с Египет още от началото на 
XVI век. Военните кампании прекъсват комуникациите и 
обмена на стоки между двете страни, а по този начин огра-
ничават възможностите за разпространение на различни 
заболявания към Константинопол. От друга страна, в края 
на XVIII век болестта вече не е толкова заразна, колкото е 
била в миналото и „съвсем не е безгранично заразна, как-
то я представят западноевропейците, населяващи Леван-
та“307. Нещо повече, французинът дълбоко се съмнява в 
готовността на неговите сънародници да живеят на място, 
където съществува реална заплаха от разпространението 
на такъв тип зараза.

 Като отхвърля възможността за бъдеща епидемия 
в Ориента, Франсоа Пуквил насочва вниманието си към 
възможните начини за лечение и превенция на различните 
форми на заболяването. Скептичен по отношение на мно-

306  Kia, M. Daily life in the Ottoman Empire, The Greenwood Press daily life 
through history series, An Imprint of ABC-CLIO, LLC, Santa Barbara, California, 
2011, p. 262.

307  Pouqueville, F. Voyage de la Grèce, Volume III, op.cit, p. 263.



225Трета глава   Франсоа Пуквил и всекидневието на Балканите...

гобройните лекарства против чума, „за които е смешно 
дори да се споменава“308, той подробно запознава читате-
лите с изследванията на д-р Еузебио Валли (1755–1816) в 
тази област. Италианският лекар, родом от гр. Лари, Из-
точна Италия, дълго време работи в сянката на Луиджи 
Галвани и Алесандро Волта, изследвайки феномена, наре-
чен биоелектричество. Освен в областта на физиката, д-р 
Валли експериментира и в сферата на хуманната медици-
на. Усилията му са насочени преди всичко към разработва-
нето на специални ваксини за предпазване на населението 
от смъртоносни болести като чума и бяс. Първоначалните 
резултати от неговите проучвания показват, че хората, вак-
синирани срещу тези заболявания, не се заразяват. Пуквил 
твърди, че италианският медик взима определено коли-
чество кожни клетки от тялото на инфектиран с бубонна 
чума и ги смесва с част от ваксината. Получения серум 
д-р Валли инжектира на самия себе си, за да наблюдава 
какви ще бъдат последиците върху здравословното му със-
тояние. Учудващо, такива липсват309. Това, което францу-
зинът забравя да спомене или умишлено не признава, е, 
че през 1788 г. италианският лекар прави опит да вакси-
нира свои пациенти, използвайки щам от т. нар. чума по 
говедата. Експериментът обаче е неуспешен. Няколко го-
дини по-късно, когато отново решава да изпробва ваксини 
върху себе си, този път против бяс, д-р Валли причинява 
собствената си преждевременна смърт310.

 И все пак, Пуквил не би могъл да завърши наблю-
денията си върху чумната епидемия в Ориента, без да даде 

308  Ibidem, p. 269.
309  Ibidem, p. 300.
310  Pastoret, P. P. “Rinderpest: A General Introduction”. - In: Barrett, Thom-

as, Paul-Pierre Pastoret and William P. Taylor, eds. Rinderpest and Peste des Pe-
tits Ruminants: Virus Plagues of Large and Small Ruminants, London: Academic 
Press, 2006, pp. 1-12.
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своя принос по темата, или поне да се опита да го напра-
ви. В този смисъл той патетично завършва глава XXXVII 
от Том I на „Пътешествие в Морея“ с констатацията, че 
„източната култура, пресушаването на блатата, създаване-
то на мрежа от обществени пътища, интензивните иконо-
мически контакти, които благоприятстват охолния живот 
на местните търговци и борбата срещу повсеместното 
безразличие – това е най-ефикасното лекарство против чу-
ма“311.

§ 3. Лекари, хирурзи, бръснари и шарлатани в Ос-
манската империя

 След като подробно разказва за болестите, които 
най-често засягат населението в балканските провинции 
на Османската империя и внимателно проследява динами-
ката и влиянието на чумните епидемии през вековете, в 
глава XXXVIII от Том I на „Пътешествие в Морея“ Фран-
соа Пуквил запознава читателите с още един, много ва-
жен аспект от развитието на медицината на Балканите, а 
именно: хората, които се занимават с лечение на различни 
заболявания. Важно е да се обърне внимание върху факта, 
че в случая не става въпрос само за лекари или лица, по-
лучили медицинско образование. Дори напротив. Когато 
някой от живеещите в тези земи хора се разболее или пос-
трада физически, е много по-вероятно той или близките 
му да се обърнат към местния бръснар, знахар или прос-
то към по-възрастна съседка, която притежава огромна 
колекция от най-различни билки и отвари, отколкото да 
повикат лекар. Добре запознат с балканската реалност, в 
своите пътеписи френският автор предоставя любопитна 

311  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., p. 422.
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информация, от една страна, за официалните медицински 
лица, а от друга – за всички онези, които се занимават с 
нетрадиционна медицина. Успоредно с това, французинът 
се опитва да разбере с какво и как се „лекуват“ тези хора, 
в кои случаи местното население търси помощ от едните 
или от другите и защо.

Всеки, който носи шапка или калпак, е лекар: облеклото е всич-
ко; млад или стар, турчин, грък, евреин, арменец – това не е тол-
кова важно, но преобладаваха италианците312. 

Пуквил сравнява италианските доктори с хищни 
птици, чийто глад ги води към балканските провинции 
на държавата на султаните313. Населението в тези земи ги 
нарича καλοί γιατροί, което в превод от гръцки означава 
„добри лекари“. Свидетели на имигрантския поток, мест-
ните жители се отнасят към чуждестранните медици като 
към пратеници на съдбата – ласкаят ги, оказват им всякак-
ви почести, организират различни мероприятия, с които 
да отпразнуват тяхното пристигане на Балканите. Дори в 
случай на смърт на пациента, медицинските услуги, пре-
доставени от чужденците, биват напълно заплатени, без 
да се вменява вина или да се търси отговорност от докто-
ра за фаталния край. „Добрите лекари“ от своя страна се 
възползват от благоразположението на населението, за да 
печелят пари и да натрупат богатство. В тази връзка Пук-
вил цитира  един от посланиците на Венеция при Високата 
порта, без да посочва неговото име, който (по думите на 
французина) твърдял, че: 

312  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., p. 423.

313  Pouqueville, F. Voyage de la Grèce, Volume V, Paris: Chez Firmin Didot 
père et fils, 1827, p. 76.
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Светейшата република никога не е загубвала напълно вкуса на 
кръстоносните походи, понеже не престава, чрез своите лекари, 
да воюва срещу неверниците. Този път обаче, за да постигне вели-
ката си цел, тя използва докторите [...] И новите кръстоносни по-
ходи биха били успешни, ако желанието на изкривените пръсти, 
ако жаждата за злато не разделяше лекарите и не ги принуждава-
ше да раздават правосъдие по един скандален начин314.

 Още по време на своя първи престой в балканските 
провинции на Османската империя Пуквил често среща 
тези „нови кръстоносци“, за които говори венецианският 
посланик. Французинът не крие изумлението си от факта, 
че някои от тях са ученици на най-известните лекари в 
Корфу, Занте (остров Закинтос, Гърция) или в румънските 
земи. Той обаче е също толкова изненадан да открие, че 
независимо от образованието, което са получили, докто-
рите все още използват традиционни методи за лечение 
на различни заболявания. Така например френският автор 
с удивление разказва как за предотвратяване на треска се 
използва вино, щедро смесено с вода, сок от нар и лимони. 
По този начин, без да е необходим прием на множество 
медикаменти (известен в медицината като полифармация), 
болният оздравява само след няколко дни. Друго, макар и 
не толкова популярно традиционно лекарство, което се из-
ползва в случай на висока температура, е топла отвара от 
изпечено и смляно кафе, лимонов сок и вода315.

 Освен чуждестранни доктори, на Балканите меди-
цина практикуват и представители на местното население. 
Така например главният лекар на Триполица по онова вре-
ме е грък. За него френският автор разказва, че преди да 
започне да се занимава с медицина, дълго време е рабо-
тил като готвач в едно от кабаретата в Монпелие, Южна 

314  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., pp. 423-24.

315  Ibidem,  p. 424.
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Франция. В медицинската си практика този човек става 
известен с използването на билкови отвари за лечение и на 
амулети за предпазване от различни заболявания.

За него, както и за много други хора, изкуството да лекуваш се 
състои единствено в познаване на рецептите316.

 Пуквил споделя, че понякога пациентите се съмня-
ват в ефективността на тези методи и затова тайно се об-
ръщат към него с молба да потвърди едно или друго пред-
писание.

 В своите пътеписи френският автор разказва и за 
квалифицираните медицински лица, които осъществяват 
специфични интервенции, като например хирургически 
операции. Според него в края на XVIII век хирурзи на Бал-
каните се срещат единствено сред албанското население. 
Причината за това се крие в участието на албанците в ре-
дица бойни действия, което е предпоставка за усвояване 
на различни методи за лечение, включително за фиксира-
не на изкълчвания и фрактури:

Воини по природа и предпочитание, щом възрастта развие тех-
ните сили, те са длъжни да научат как да изцеряват раните си. Жи-
веят във високите планини, където покорно служат на своя паша, 
заобиколени от врагове и заплашени от множество опасности. 
Ето защо те знаят как да се лекуват317.

 Арсеналът, използван от  албанските „хирурзи“, 
включва: желязна пръчка, изпълняваща функциите на 
сонда; здрави клещи, изработени от гръбнака на гарван, с 
помощта на които се вадят трескѝ; друг вид клещи с пръс-
теновидна форма, използвани за наместване на фрактури; 

316  Ibidem, pp. 424-25.
317  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 

plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., p. 426.
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няколко бръснача, които служат като скалпел. Лекарите 
използват също саморъчно направени приспособления 
във формата на човешки крайници, за да фиксират счупва-
ния. Обикновено ги изработват от ламарина или от кората 
на здраво дърво, а след това ги запълват с памук или мъх, 
за да оказват натиск върху засегнатата част на тялото. В за-
висимост от конкретните нужди, докторите измайсторяват 
бандажи или превръзки, с които да фиксират и поддържат 
телесните органи в нормално положение318. Според Пук-
вил изкуството на местните лекари се разгръща в най-го-
ляма степен при лечение на ингвинална херния (изсипва-
не в областта на слабините – бел. авт.), която значително 
често се среща сред местното население. Операциите се 
извършват от албанските хирурзи с изненадваща сръчност 
и постоянен успех.

 Важно е да се отбележи, че сведенията, които 
французинът предоставя, не са просто израз на широко-
разпространено сред местното население мнение. В този 
случай те са подкрепени и от обстойния разказ на неговия 
приятел и сънародник Луи Франсоа Себастиан Фовел319, 
който претърпява подобна интервенция по време на прес-
тоя си в балканските земи. В книгата „Живописно пъте-
шествие в Гърция“ той споделя как, докато е в Атина, през 
м. май 1798 г., един албански хирург го оперира. В продъл-
жение на двадесет и четири години френският художник, 

318  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume III, Chez Gabon et comp, 
Libraires, 1805, p. 174.

319  Луи Франсоа Себастиан Фовел (1753–1838) е френски художник, 
дипломат и археолог. Прекарва голяма част от живота си в гръцките земи, 
главно в Атина. Автор е на  „Бележки за топографията на Атина и античните 
гръцки земи“ и др. Франсоа Пуквил използва неговите книги като основа на 
своите пътеписи. Срв. Legrand, Ph. E. « Biographie de Louis-François-Sébastien 
Fauvel, antiquaire et consul (1753-1838) ». - In: Revue archéologique, 3e série, no 
XXX, janvier-juin 1897, pp. 41-66).
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дипломат и археолог страдал от херния, която му причи-
нявала сериозни неудобства, особено при студено, влажно 
или ветровито време. Бандажът, който я придържал, само 
предпазвал от опасността тя да бъде прищипана (най-теж-
кото усложнение), но не можел да предотврати увеличава-
нето, нито гарантирал излекуване от нея. Ето защо Фовел 
решава да се подложи на операция, която подробно описва 
във вече споменатото произведение320.

 Този френски автор провокира интереса на читате-
лите, като разкрива и други интересни практики, използ-
вани от загадъчните албански хирурзи321. Въз основа на 

320  Фовел описва процедурата по следния начин: „Оставиха ме да легна 
по дължина и ме завързаха върху една дъска, с кръстосани ръце, като дясната 
ми ръка поддържаше левия лакът, а лявата – десния; краката ми бяха издълже-
ни и събрани на едно място. След това наведоха главата ми надолу. Хирургът, 
който трябваше да извърши операцията, ме възседна и с едно ловко движе-
ние направи разреза: от моето положение посоката беше отгоре-надолу, а от 
неговото – отдолу-нагоре. Докторът разшири с около инч разреза в област-
та на ингвиналния пръстен, за да намести с ръка вътрешностите и тестиса. 
Направи всичко това сякаш връзваше панделка [...] После прецизно издърпа 
херниевата торбичка, като внимаваше да не размести вътрешностите, върза я 
и я отряза, за да предотврати повторното образуване на херния в бъдеще. С 
това операцията приключи. Развързаха ме и ме поставиха в леглото. Сложиха 
ми превръзка веднага след като почистиха раната, поставяйки отгоре компрес 
от белтък на яйце и сол, прикрепен с платнена лента. Половин час по-късно 
лекарят го смени. Новият компрес беше направен от жълтък и топло вино. 
През следващите двадесет и четири часа превръзките бяха подменени общо 
три пъти. На третия ден изтече гной от раната, но не вдигнах температура. 
На шестия ден свалиха конците, като продължиха да поставят компреси от 
восък, олио и терпентин. За първи път станах от леглото на десетия ден, а на 
петнадесетия вече се разхождах“. Срв. Choiseul-Gouffier, M. G. F. A.  Voyage 
pittoresque de la Grèce, Volume II, Paris 1809, pp. 324-25. В основни линии горе-
описаният оперативен метод се използва и в съвременната медицина за лече-
ние на ингвинална херния – Бел. авт.

321  Фовел разказва например как те поставят сърп под възглавницата на 
болния, закачат над главата му тънка връв, а след като отстранят херниевата 
торбичка, я пълнят с памук и скилидки чесън. Лекарите поставят чеснов лук 
под леглото, пред прозорците и във всички пролуки на стаята, в която лежи 
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разказите на своя сънародник, Франсоа Пуквил стига до 
заключението, че най-големият страх на албанците е „да 
не би Дяволът да провали работата им, дори петнадесет 
дни след извършване на операцията“322.

 Двамата французи са единодушни, че оперативното 
лечение на различни хернии е вероятно единственото, кое-
то албанските хирурзи са овладели до съвършенство. Ето 
защо то намира място в трудовете както на Фовел, така и 
на Пуквил за Балканите. Що се отнася до медицинските 
специалисти в останалите части на Европа, те се въздър-
жат от прилагането на този метод, уверени в ефективност-
та на бандажите323.

 Освен от лекарите, населението понякога търси 
помощ и от други лица, които нямат медицинско образо-
вание. Такива са например бръснарите. Поради ограниче-
ните си познания и умения в областта на медицината, те 
не предизвикват интереса на Пуквил, който само бегло ги 
споменава в своите трудове. За тях французинът разказва, 
че наред с основното си занимание, бръснарите най-често 

пациентът, с изключение на камината, тъй като там изгарят злите сили. Освен 
това, всеки, който се намира в помещението на болния, не трябва да излиза 
под никакъв претекст. Докторите следят пациентът да не бъде оставян сам. 
Склонни са, ако е необходимо, да повикат дори дете, което да го наблюдава. 
Срв. Choiseul-Gouffier, M. G. F. A.  Voyage pittoresque de la Grèce, Volume II, 
op.cit., pp. 330.

322  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., p. 430.

323  Впрочем известни съмнения относно компетентността на албански-
те хирурзи и използваните от тях методи първоначално изпитва дори Фовел. 
Въпреки многобройните похвали и сърдечни благодарности, които отправя 
по техен адрес впоследствие, няколко часа преди операцията френският ди-
пломат диктува своето завещание и последна воля на един от помощниците 
си в Атина – г-н Рок. Срв. Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, 
en Albanie, et dans plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., 
p. 430.
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се занимават с пускане на кръв или вадене на зъби, което 
извършват със специални клещи324.

 В империята се срещат и акушери, които оказват 
помощ при бременност и раждане. Французинът обаче 
изпитва съмнение както към техните способности, така 
и към методите, които използват. Той дори твърди, че за 
бременната жена е по-добре да рискува и да роди сама, 
отколкото да използва услугите им.

 Накрая идва ред на шарлатаните. В произведенията 
на Пуквил техният образ се различава от традиционните 
разбирания, свързани с това понятие. В случая не става 
въпрос само за измамници, преструващи се, че притежа-
ват знания, умения и способности, които в действителност 
нямат, нито за такива, които продават фалшиви лекарства 
по улиците. Шарлатанинът в трудовете на френския автор 
е чуждоземец – човек, който идва отдалеч. Практикува ек-
зорсизъм и бяла магия, а понякога се занимава с тайни ек-
зекуции, извършвани в двора на местните сатрапи. Често 
срещана практика сред знахарите е да се обединят срещу 
свой „колега“, да го обвинят, че с действията си е предиз-
викал смъртта на свой пациент и заради това сакрално да 
го убият325.

 Пуквил завършва разказа за хората, които се зани-
мават с лечение на различни заболявания в балканските 
владения на султана, уверен в техния привилегирован ста-
тут. Дори османските власти, известни с подозрителността 
си както по отношение на чужденците, така и по отноше-
ние на представителите на местното население, допускат 
лекарите навсякъде. Това означава, че ако пожелаят, док-
торите биха могли да посетят различни по-малки и по-го-

324  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume III, op.cit., p. 176.

325  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., pp. 431-32.



234 Александра Миланова    ОТ КОНСТАНТИНОПОЛ ДО ЯНИНА

леми населени места в огромната империя. Нещо повече, 
лекарите ще бъдат приемани като приятели, пристигнали 
на полуострова, за да изследват природата, местните нра-
ви и обичаи. Хората ще им помагат и нерядко с интерес 
ще наблюдават как работят326. Самият Пуквил също се въз-
ползва от тези облаги. По време на пленничеството си в 
Триполица и в крепостта Йедикуле той получава известна 
свобода на придвижване извън стените на крепостта, вед-
нага щом пазачите разбират за медицинските му умения.

§ 4. Смъртта на Балканите

 Смъртта, както би могло да се очаква, е често явле-
ние във всички части на Османската империя. Подобно на 
много други прединдустриални общества, детската смърт-
ност е изключително висока. Както в големите градове, 
така и в селата, децата до 5-годишна възраст най-често 
умират вследствие на белодробни или чревни заболявания 
като ламблиаза327 или дизентерия328. Изключително смър-
тоносни са дребната и едрата шарка (морбили и вариола), 
както и коремният тиф. По сведения на Пуквил, прибли-
зително 5% от всички смъртни случаи при децата са при-
чинени от всяка една от тези болести329. Широкоразпрос-

326  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume III, op.cit., pp. 177-78.

327  Ламблиаза (жиардиаза) представлява диарийна инфекция на тънки-
те черва, причинена от едноклетъчен организъм Giardia lamblia. Най-честите 
симптоми при заразяване са загуба на апетит и умора. При около две трети от 
заразените заболяването протича без симптоми. Срв. Wolfe, M. S. “Giardiasis”. 
- In: JAMA. The Journal of the American Medical Association, № 233 (13), 1975, 
pp. 93-100.

328  Kia, M. Daily life in the Ottoman Empire, op.cit., p. 261.
329  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 

plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit, p. 319.
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транена сред младежите, живеещи в градските центрове 
на империята, е туберкулозата, която често има фатален 
край. Американският историк Джъстин Маккарти твърди, 
че заболяването и свързаните с него усложнения причи-
няват между една трета и една втора от регистрираните 
в османската столица смъртни случаи в края на XVIII – 
началото на XIX век330. Децата в селските райони обик-
новено умират вследствие на недохранване или липса на 
чиста вода. Храната, консумирана от населението в тези 
части на империята, е съставена предимно от въглехидра-
ти, ограничено количество протеини, малко зеленчуци и 
още по-малко плодове, което е предпоставка за заразяване 
с различни болести331. Водата, от друга страна, е основен 
преносител на множество зарази, които хората невинаги 
могат да разпознаят. В този смисъл много изследователи, 
сред които е и Пуквил, определят невежеството на мест-
ното население относно характера на заболяванията като 
една от основните причини за високата смъртност в Ос-
манската империя332.

 Смъртта и умирането, като всеки друг аспект от 
всекидневието на Балканите, са съпътствани от опреде-
лени ритуали. Когато става ясно, че болният няма да се 
излекува, той прави завещание, обикновено в полза на 

330  McCarthy, J. The Ottoman Turks: An Introductory History to 1923, 
London, New York: Wesley Longman Limited, 1997, p. 278-79.

331  Ibidem, p. 279. Пуквил е впечатлен от голямото разнообразие от зе-
ленчуци, отглеждани от балканските селяни. Значителна част от тази продук-
ция обаче се продава или изнася. Именно това определя сравнително ниска-
та консумация на зеленчуци от страна на хората, които ги отглеждат. Срв. 
Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans plusieurs 
autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., p. 452

332  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., p. 320; Kia, M. 
Daily life in the Ottoman Empire, op.cit., p. 261; McCarthy, J. The Ottoman Turks: 
An Introductory History to 1923, op.cit, p. 279.
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първородния си син, в присъствието на поне двама свиде-
тели. Ако умиращият е заможен мюсюлманин с определен 
статут в обществото, той призовава улемата, високопоста-
вените лица и своите приближени да съставят последна-
та му воля и завет. Изготвените документи съдържат, на 
първо място, искане за това къде да бъде погребан, каква 
част от парите му да бъдат разпределени между хората, 
които са му служили вярно през годините, както и дали на 
гроба му да бъде издигнат паметник или фонтан. Посочва 
се също изпълнителят на завещанието333. Много хора заве-
щават цялото си богатство на свещените градове Мека и 
Медина. Понякога дори се случва умиращият да освободи 
своите роби или да даде злато и други подаръци на слугите 
си334.

 След като смъртта настъпи, присъстващите затва-
рят очите и устата на покойника. Палците на краката му 
биват завързани с парче плат, за да не се разделят. Тялото 
временно се покрива с бял чаршаф. Местният имам, све-
щеник или друго религиозно лице (в зависимост от рели-
гията, която е изповядвал починалият) окуражава семейс-
твото „да запази спокойствие и да приеме съдбата, опреде-
лена от Бог, който единствен може да даде живот и да го 
отнеме. Той също ги насърчава да се молят за покойника и 
да започнат приготовленията за предстоящото погребение. 
Макар ислямът да не поощрява риданията и оплакванията 
на починалия, обикновено следва шумно изливане на мъ-
ката от страна на роднините“335.

 Преди погребението мъртвото тяло се измива с 
топла вода и се подсушава с чисто парче плат. Най-често 
тази процедура се извършва от член на семейството или от 

333  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., pp. 320-21.

334  Kia, M. Daily life in the Ottoman Empire, op.cit., p. 266.
335  Ibidem, p. 266.
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много близък приятел. Съгласно ислямските норми телата 
на мюсюлманските жени винаги се мият от представители 
на същия пол336. Пуквил обаче не дава сведения дали тези 
предписания се следват, когато покойникът е мюсюлма-
нин, или за мъртвото тяло отново се грижат жени.

 Традицията изисква покойникът да бъде погребан 
възможно най-скоро, тъй като не е уместно трупът да ос-
тане дълго време в къщата337. Ако смъртта настъпи вечер, 
погребението трябва да се състои до полунощ на същия 
ден. Ако това се случи в късните часове на нощта, почина-
лият бива погребан на следващата сутрин338.

 Траурните церемонии се различават в зависимост 
от вероизповеданието. Всяка религия притежава свои ав-
тентични погребални ритуали, обичаи и традиции, макар 
че се наблюдават и някои общи елементи. Така например 
в много мюсюлмански общности по време на траур близ-
ките на покойника приемат гости, дошли, за да изразят 
своята дълбока скръб и да поднесат съболезнованията си. 
Семейството на починалия облича черни дрехи, без деко-
рация и избягва да носи бижута. Ако покойникът е бил 
заможен човек, след смъртта му роднините дават милос-
тиня на бедните, които в знак на признателност отправят 
молитви за душата на починалия339. На седмия, както и на 
четиридесетия ден след погребението се прави помен, по 
време на който част от тези ритуали се повтарят. Докато са 
в траур, вдовиците нямат право да се омъжат повторно, да 

336  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., p. 321.

337  В своите пътеписи Пуквил не уточнява дали става въпрос за исляма, 
за някой от клоновете на християнството или за общ ритуал, характерен и за 
двете вероизповедания. Съществуват обаче сериозни основания гореописана-
та традиция да бъде отнесена към мюсюлманската религия – Бел. авт.

338  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., p. 322.

339   Ibidem, pp. 322-23.
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напуснат дома на покойния си съпруг, да носят накити или 
цветни дрехи.

 В някои части на Албания траурът продължава 
много дълго, често в продължение на няколко години. 
Всяка неделя роднините – заедно с определени хора, на 
които е платено предварително – се събират в дома на по-
койника, за да почетат паметта му340. След като ридания-
та приключат, домакините поднасят различни сладкиши, 
специално приготвени за повода, включително сладки от 
шафран, които се раздават на всички в селището – бедни, 
богати, чужденци, пътешественици. След погребението 
албанците дават пари и подаръци на бедните, от които се 
очаква да отправят молитви за душата на покойника. Се-
мейството на починалия приготвя и различни ястия, които 
носи в домовете на свои близки, приятели и съседи. И в 
този случай помени се правят също на седмия и на чети-
ридесетия ден след погребението341.

340  Проф. Мехрдад Киа нарича тази особена група хора „професионал-
ни оплаквачи“. Срв. Kia, M. Daily life in the Ottoman Empire, op.cit., p. 271.

341  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., p. 323.
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V.
ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ
ОТ ВСЕКИДНЕВНИЯ ЖИВОТ
НА БАЛКАНСКИТЕ НАРОДИ

В КРАЯ НА ХVIII – НАЧАЛОТО НА ХIХ ВЕК

 Развитието на икономиката и всекидневният живот 
са взаимносвързани. От една страна, стопанството може 
значително да подобри или чувствително да влоши усло-
вията на живот и по този начин да окаже положително или 
отрицателно въздействие върху всекидневието на населе-
нието. От друга страна, именно хората са тези, които оп-
ределят икономическите приоритети на съответната дър-
жава или регион и чрез всекидневните си дейности непре-
къснато влияят върху местното стопанство. Всичко това 
определя икономиката като важен фактор за състоянието и 
развитието на всяко общество. Ето защо в настоящото из-
следване икономическите аспекти от всекидневния живот 
на населението, живеещо в балканските владения на Ос-
манската империя в края на ХVIII – началото на ХIХ век, 
са разгледани отделно.

 Важно е да се уточни, че произведенията на Фран-
соа Пуквил за Балканите не съдържат подробна информа-
ция за отделните отрасли на стопанството и не могат да 
послужат за изграждане на една пълна и ясна представа 
за икономиката на полуострова през разглеждания период. 
Все пак, въпреки че не се отличават с изчерпателност, све-
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денията на този френски автор са важен източник, който 
допълва описанията на други пътешественици и позволя-
ва да се даде отговор на следните въпроси:

 – Какво се произвежда?
 – Как се произвежда?
 – Кой и за кого произвежда?

§ 1. Общи впечатления за стопанския живот на 
Балканите

Лесно е човек да си изгради представа за състоянието на ико-
номиката на една страна, чийто народ се състои от потиснати и 
потис ници. Ако наблюдателят успее да се сблъска с малко неща, 
достойни да угодят на неговия вкус, той все пак намира с какво да 
задоволи любопитството си [...]342. 

Направената от Пуквил констатация вероятно е точ-
на, тъй като още при първото му посещение в европей-
ските владения на султана в неговото съзнание успява да 
се формира ясна и сравнително достоверна представа за 
стопанския живот на Балканите. На страниците на своите 
пътеписи французинът излага многобройните си впечат-
ления за състоянието на икономиката в региона, като дава 
кратки сведения за всеки един неин компонент поотделно. 
Така читателите имат възможност да възприемат налична-
та информация по един лесен, безпристрастен и достъпен 
начин.

342  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, Paris, 1805, p. 433.
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Релеф и почви

 Добре известно е, че Балканите се отличават с раз-
нообразен релеф. Макар голяма част от повърхността на 
полуострова да е заета от планини, земята като цяло е из-
ключително богата и податлива на обработка. Почвената 
покривка е разнородна поради различния релеф и клима-
тични условия. Така например в северната част на полуос-
трова преобладават черноземните почви – най-плодород-
ните на Балканите, докато на юг са червеноземните и жъл-
тоземните почви, характерни за географските ширини със 
средиземноморски, топъл климат. В планинските райони, 
споменава Пуквил, са разпространени сивите и кафявите 
горски почви343. Авторът твърди, че „почвата в Аркадия е 
девствена и обикновено добра, тази в Аргос е богата, а се-
верните части на Морея са пълни със стада, с изключение 
на Арголида, където те все още се формират“344.

Гори

 На Балканите се срещат широколистни, иглолистни 
и вечнозелени твърдолистни гори. Последният вид преоб-
ладава в южните части на полуострова, които се характе-
ризират със субтропичен климат. Пуквил разграничава ня-
колко широколистни дървета, които описва в своите книги 
заедно с латинските им наименования: летен и зимен дъб 
(съотв. quercus robur и quercus petraea), явор (platanus ori-
entalis), кестен, терпентиново дърво345. От иглолистните 
споменава бор, ела, смърч, мура и лиственица, които вире-

343  Pouqueville, F. Voyage de la Grèce, Volume VI, Paris: Chez Firmin Di-
dot, Père et Fils, 1827, pp. 135-42.

344  Ibidem, Volume I, op.cit., p. 440.
345  Ibidem, p. 455.
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ят в по-високите, планински части на полуострова. На от-
делни места се наблюдават смесени гори: от иглолистни и 
широколистни вечнозелени или широколистни листопад-
ни дървета346.

Води

 Френският автор определя Балканите като регион, 
беден на води. Макар че има много на брой реки, те са 
предимно къси, заради близостта на съседните морета. 
Това обуславя и ниското ниво на речните басейни. Голяма 
част от реките са планински, със стръмни склонове, тесни 
и дълбоки долини, с бързи течения. Плавателни са само 
двете гранични реки – Дунав и Сава. За сметка на това оба-
че речните басейни са богати на риба. Самият Пуквил има 
възможност да опита пъстърва, змиорка, кефал, скумрия, 
различни видове раци (лангусти и други), сардини и т.н. 
Риболовът е основен поминък на населението, живеещо 
в близост до водни басейни. Нещо повече, французинът 
разказва как понякога уловът е толкова богат, че надхвърля 
местните нужди и част от него се използва за износ347.

Животновъдство

 На страниците на своите пътеписи Франсоа Пук-
вил дава информация за следните видове селскостопански 
животни: едър рогат добитък (говеда), дребен рогат доби-
тък (овце и кози), непреживни животни (коне и магарета) 
и крилати насекоми (пчели). Няма обаче данни за балканс-

346  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., p. 455.

347  Ibidem, p. 454.
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кото свиневъдство, макар че то е силно застъпено, осо-
бено в западните части на полуострова (сръбските земи, 
Босна и Херцеговина). Липсата на сведения вероятно се 
дължи на факта, че френският автор не прекарва достатъч-
но време в Западните Балкани и затова няма възможност 
да изгради представа за състоянието на този специфичен 
отрасъл на животновъдството. Книгите на французина не 
съдържат информация и за птицевъдството на Балканите. 
Според Пуквил този отрасъл е слабо развит, тъй като мю-
сюлманите не ядат птиче месо, а християните го консуми-
рат твърде рядко348.

 Французинът описва говедата като слаби, малки по 
размер, но красиви животни, със светла и лъскава козина, 
която е белег за доброто състояние на пасищата в региона. 

Тъй като местното население не знае как да ги угоява, дори 
най-тежките бикове обикновено не надхвърлят 300–400 либри 349 
(около 150–200 килограма – бел. авт.).

С основание би могло да се предположи, че изчис-
ленията на Пуквил не са точни, тъй като посоченото от 
него тегло съответства единствено на това на кравите (но 
не на бикове или волове) от примитивни, дребни на ръст 
породи, като късорогото родопско говедо например350. 
По-прецизна е информацията, която френският автор дава 
относно причините за отглеждането на тези животни, а 
именно: добив на мляко, месо, кожи. Говедата служат и 
като впрегатни животни за обработка на земеделска земя 
или за превоз на стоки. Обикновено, едва когато селяните 

348 Ibidem, p. 453.
349 Ibidem, p. 442.
350  За повече информация срв. Карабалиев И., Г. Синивирски и П. Пет-

ков. Говедовъдство, София: Агропрес, 1994.
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вече не могат да използват животните за селскостопанска 
дейност, ги колят.

 Пуквил твърди, че годишната консумация на месо 
в Пелопонес не надвишава шест хиляди бикове и крави. 
Като основна причина за ниското потребление на телешко 
и говеждо месо френският автор посочва предпочитанията 
на местните жители – мюсюлмани и немюсюлмани, към 
овнешкото месо, което те считат за по-здравословно351.

 По отношение на овцете, французинът описва тех-
ния вид като дребен, но с много дълги рога. Освен че оси-
гуряват месо и мляко, те дават и вълна. Френският автор 
я оценява като изключително ценна за текстилната про-
мишленост суровина, която почти изцяло отива за износ. 
Нещо повече, според него вълната, която се произвежда в 
балканските владения на Османската империя, е една от 
най-висококачествените не само в Европа, но и в Ориен-
та. В сравнение с други части на полуострова, „вълнени-
те влакна на овцете, отглеждани в областта Аркадия, са 
по-красиви, тъй като животните прекарват почти цялата 
година на открити пасища“352.

 От добитъка, отглеждан за млекодобив, най-голям 
е делът на овцете и козите. Полученото от тях мляко след 
това се използва за производство на масло, сирене, извара 
и каймак (сметана). Медицинските познания на французи-
на му позволяват да изкаже мнение, че козето мляко под-
помага лечението на различни заболявания353.

351  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., p. 443.

352  Ibidem.
353  Pouqueville, F. Voyage de la Grèce, Volume II, Paris: Chez Firmin Didot, 

Père et Fils, 1822, p. 306. От гледна точка на модерната медицина това бла-
гоприятно въздействие върху човешкия организъм се обяснява с липсата на 
токсини в козето мляко. Терминът „токсини“ обаче не може да бъде открит в 
произведенията на Пуквил, тъй като това понятие е въведено едва в края на 
XIX век от немския учен Людвиг Бригер (1849–1919) – Бел. авт.
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 Що се отнася до коневъдството, френският автор 
разграничава различни породи: по-високи и едри или 
дребни и слаби животни. Голяма част от конете спадат 
към т.нар. арабска порода, която е най-старата в света354. 
Тези животни са използвани от местното население като 
впрегатен и ездитен добитък. Същата функция изпълняват 
и магаретата. Техният брой на Балканите значително над-
хвърля този на конете, особено в селските райони. Основ-
ната причина е, че разходите за отглеждане на магаре са 
доста по-ниски, а и населението не полага особени грижи 
за неговото благосъстояние.

Животните са малки, болнави и нещастни, вероятно заради от-
вратителното отношение на техните стопани. Селяните не полагат 
почти никакви грижи за магаретата, но пък ги използват за пре-
насяне на чакъл, дърва и предмети от различна необходимост355.

 Французинът обръща внимание и върху един от 
най-важните и доходни отрасли на стопанството – пче-
ларството. Той разказва, че след продължителен период 
на хаотично събиране на мед от различни места, местното 
население започва да полага специални грижи за пчелите, 
като изгражда пчелни кошери. Пряк резултат от целена-
сочените усилия на балканците в тази насока е производ-
ството на „мед със светъл цвят и приятен аромат, както и 
восък, който се изнася в чужбина“356..

354  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., p. 444.

355  Ibidem.
356  Ibidem, p. 451. Пчелите са може би най-ценните от икономическа 

гледна точка насекоми. Те са активни през целия вегетационен период и оп-
рашват разнообразни култури (цветя, плодове и зеленчуци), като играят важна 
роля за тяхното възпроизводство. За повече информация срв. Buchmann, S. L. 
and G. P. Nabhan. The Forgotten Pollinators, Washington DC: Island Press, 2012, 
pp. 41–42.
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Лов
 
 Според Пуквил гърците са почти единствените бал-

кански народи, които активно ловуват. Изключение пра-
вят мюсюлманите, заемащи високи държавни постове. Te 
преследват зайци в околностите на Мистра. Французинът 
смята, че ловът на пернат дивеч не е особено популярен в 
тези части на Османската империя, тъй като мюсюлмани-
те не харесват птиче месо, а християните го консумират 
твърде рядко. За сметка на това обаче, населението се хра-
ни със заешко. Освен месото, за приготвяне на различни 
ястия се използват още червата, черният и белите дробове 
на заека357.

 Интерес представляват сведенията на френския ав-
тор за жителите на областта Аркадия. Те ходят на лов със 
специална порода кучета, а именно догове, развъждани 
в албанските земи. Използват ги срещу лисици, вълци и 
чакали, но могат и да пазят  стадата, ако стопанинът им 
реши. Важно е да се отбележи, че това не са просто до-
машни любимци, пазачи на къщата или двора, а пастирски 
кучета. Пуквил подчертава, че този тип животни са пре-
дани, интелигентни, енергични и лесно се обучават. Ето 
защо селяните масово ги отглеждат358.

Растениевъдство

Ботаник е създал една божествена творба на века, в който живе-
ем – сътворил е флората на Пелопонес359. 

357  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., p. 453.

358  Pouqueville, F. Travels in Epirus, Albania, Macedonia, and Thessaly, 
London: Printed for Sir Richard Phillips and Co, 1820, pp. 95-6.

359  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., pp. 455-56.
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Подобно въодушевление може да бъде открито в тру-
довете на французина навсякъде, където той говори за раз-
личните видове растения, които се срещат на полуострова. 
Тяхното многообразие го впечатлява в толкова голяма сте-
пен, че той посвещава цели пасажи на отделни растителни 
видове, които повечето чужденци (а и местните жители) 
дори не биха забелязали. За да бъдат по-ясно и разбираемо 
представени, растенията са обособени в няколко групи.

Зърнено-житни култури

 Френският автор обръща специално внимание на 
факта, че населението на Балканите сее пшеница и почти 
всички видове зърнено-житни култури, без да се съобра-
зява с вида на семената. Най-богата е реколтата в Тегея 
и северните български земи (Добруджа)360. Ечемикът и 
царевицата са широкоразпространени и с добро качество. 
Освен тях селяните отглеждат ръж и овес, но реколтата не 
е голяма и се използва предимно за задоволяване на нуж-
дите на местния пазар. Оризови полета се срещат на много 
места в гръцките и българските земи (дн. Северна Гърция 
и Южна България). Значителна част от продукцията се из-
нася за Константинопол, Неапол, Влахия и Молдова361.

Маслинови дървета и производство на зехтин

Морея е може би най-богата на хубави маслинови дръвчета об-
ласт в целия свят. Почитта на народа към тези дървета е толкова 
голяма, че, когато са отрупани с плодове, те са издигнати в култ: 

360  Pouqueville, F. Voyage de la Grèce, Volume VI, op.cit., p. 150.
361  Ibidem, pp. 155-56.
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отрязването на една маслинова клонка се счита за престъпление, 
на което хората не пропускат да се опълчат362.

 Действително, когато стане въпрос са отглеждане 
на маслини на Балканите, в съзнанието на французина 
изникват най-напред гръцките земи и по-точно богатите 
на насаждения райони около Корони, Каламата, Алмирос, 
Аргос и други части на Пелопонес. Широкото разпростра-
нение на маслинови дървета в тези територии се определя 
от средиземноморския климат, който е задължително ус-
ловие за отглеждането им. Френският автор разказва, че 
дърветата цъфтят обикновено през м. март и плодовете се 
събират в периода октомври-ноември363. Pеколтата се из-
ползва предимно за производство на зехтин и по-рядко – 
за консумация на самия плод. Сравнявайки гръцкия зехтин 
с този на френските и италианските производители, Пук-
вил го определя като „леко зелен на цвят, но с превъзходен 
вкус и без мирис. Неслучайно той масово служи за износ 
и е много известен в цяла Европа“364.

Зеленчуци и плодове

 Французинът е изключително впечатлен от голямо-
то разнообразие от зеленчуци, отглеждани на Балканите. 
Сред тях са моркови, зеле, мента, копър, магданоз, бамя и 
много други. Българските земи са богати на домати, крас-
тавици и зеле с огромни размери. Според Пуквил изоби-
лието от фасул, грах и цвекло е толкова голямо, че мест-
ното население би могло да изнася тези растения дори 

362  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., pp. 445-46.

363  Ibidem, p. 446.
364  Ibidem, p. 447.
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извън границите на Османската империя365. Французинът 
определя спанака и артишока, които виреят както в поле-
то, така и в необработваемите земи, като зеленчуците с 
най-високо качество, отглеждани в балканските владения 
на султана. Коренно противоположно е мнението му за ма-
рулите, които са твърде малки, лещата – прекалено дребна 
и целината – която „по никакъв начин не е по-хубава“366.

 Също толкова голямо е разнообразието от плодове. 
Така например, докато в районите със средиземноморски 
климат виреят главно цитруси (портокали, лимони и т.н.) 
и рожков, във вътрешността на полуострова се отглеждат 
многобройни овощни дървета (ябълки, круши, череши, 
сливи, кайсии, праскови), полухрасти (малини и къпини) 
и храсти (дюли, вишни). На страниците на своите трудове 
за Балканите френският автор гордо заявява, че по време 
на престоя си в тези земи е имал възможност да консуми-
ра едни от най-хубавите ябълки, ягоди и мушмули, които 
„местните жители, облагородени и същевременно разгле-
зени от толкова много и вкусни плодове, не могат да оце-
нят“367. Той споменава и за един нетрадиционен плод – т.
нар. смокинови банани, които растат в околностите на Ар-
голида и Нафплион в Пелопонес. Пуквил дори успява да 
опита и специфичните за остров Корфу диви портокали, 
известни като кумкуат, които по правило са предназначени 
за износ368.

 Специално внимание е обърнато на един характе-
рен за региона плод, а именно смокинята. Французинът 
разказва, че отглежданите в гръцките земи смокини стават 

365  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., p. 452.

366  Ibidem.
367  Pouqueville, F. Voyage de la Grèce, Volume II, op.cit., p. 408.
368  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 

plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., pp. 450-51.
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известни още през Античността, когато техният износ е 
забранен със закон369. Основната причина за това е пре-
възходният вкус и приятен аромат на плодовете, за които 
местното население полага специални грижи. За да избег-
нат окапването на смокините, преди да са напълно узрели, 
и за да подпомогнат тяхното развитие, гърците използват 
особен метод, който Пуквил нарича капрификация. Всъщ-
ност става въпрос за неестествено опрашване на смокино-
вите дървета, които обикновено носят само женски цве-
тове. Сред тях изкуствено се поставят „мъжки“ цъфтящи 
клончета, за да се улесни прехвърлянето на цветен пра-
шец. По този начин плодовете не окапват и стават много 
по-големи, отколкото биха били иначе. Както споменава 
Пуквил, методът е описан още от античните гръцки авто-
ри Плиний Стари, Теофраст и Плутарх370. Смокините се 
консумират сурови или изсушени, а понякога от тях се 
прави ракия. Жените често смесват плодовете с бадеми и 
приготвят тестени сладкиши с цилиндрична форма371. Ба-
демови дръвчета могат да бъдат забелязани на много места 
в южната част на полуострова. Френският автор обяснява, 
че те дават плод всяка година, а когато цъфнат, известяват 
настъпването на пролетта372.

 
Други растения

 „Други растения“ са всички онези видове, споме-
нати в съчиненията на френския автор, които не могат да 
бъдат причислени към някоя от горепосочените групи. На 
първо място са черниците, които според Пуквил са „едно 

369  Pouqueville, F. Voyage de la Grèce, Volume II, op.cit., p. 426.
370  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 

plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., pp. 449-50.
371  Ibidem, p. 450.
372  Pouqueville, F. Voyage de la Grèce, Volume II, op.cit., p. 430.
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от най-облагодетелстваните от природата дървета по тези 
земи“373. Въпреки че населението не полага особени гри-
жи за нейното оглеждане, черницата цъфти с безброй цве-
тове и има широко предназначение. От плода на дървото 
се приготвят сокове, сиропи и вина. В готварството се из-
ползва като плънка за сладкарски изделия или за пригот-
вяне на сарми с черничеви листа – известен сред турците 
специалитет. Французинът твърди, че черницата нами-
ра разнообразно приложение и в медицината. Кората на 
дървото се използва при зъбобол, листата – в случай на 
ухапване от змия, а плодовете – за лечение на възпаления 
и спиране на кръвотечение374. Но едва след като разбира, 
че черничевите листа са основната храна на копринената 
пеперуда, местното население наблюдава черниците все 
по-зорко. 

Жените, които нарочно са натоварени с изучаването на тези 
ценни насекоми, започват да засилват вниманието си и към рас-
тенията“375.

Усилията се изразяват в поливане и торене на почва-
та, покриване на короните на дърветата в случай на приб-
лижаваща буря или силен дъжд (тъй като мокрите листа са 
пагубни за копринените буби) и много други. Успоредно 
с тези дейности започва изграждането на специални об-
ществени места, предназначени за усвояване на знания 
и умения за отглеждане на копринени буби. Накрая, като 
компенсация за всички затруднения, производителите по-
лучават висококачествена, мека коприна, която могат да 
продадат изгодно. Пуквил признава, че няма достатъч-

373  Pouqueville, F. Voyage de la Grèce, Volume II, op.cit.,  p. 447.
374   Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 

plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume III, op.cit., p. 174.
375  Ibidem, Volume I, op.cit., p. 447.
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но информация дали тези методи се използват от насе-
лението във всички части на Балканския полуостров, но 
предполага, че това е така, „защото прозорливите гърци 
никога не ще пропуснат допълнителен приход“376.

 След разказа за черниците и копринените буби 
френският автор споменава една от ценните влакнодайни 
култури – памука (gossypium), чиито влакна се използват в 
текстилната индустрия за направата на прежди и платове. 
Французинът обяснява, че тази култура се отглежда главно 
в Месина, околностите на Каритена, долината на р. Ма-
рица и в Тесалия. Освен в текстилната промишленост, 
памукът се използва за производство на масло, сапуни и 
фураж377.

 В своите произведения Пуквил често споменава 
тръстиката – многогодишно растение, което вижда по бре-
говете на реки, блата и езера. Тя служи за храна на различ-
ни видове тревопасни животни и гризачи и е предпочита-
но от птиците място за гнездене378.

 Французинът изпада във възторг, когато говори за 
съществуващото в Пелопонес разнообразие от цветя. Той 
разказва за потоците и фонтаните, пълни с бели водни ли-
лии, бегонии, нарциси и зюмбюли; за бреговете на езерата, 
където могат да бъдат забелязани адамови дървета (vitex 
agnus castus) и тръстики. Местното население отглежда 
също розмарин, метличина и лавандула379.

 Пуквил обяснява, че сухите почви са подходящи за 
различни билки като лопен, риган, мащерка и др. В ли-
вадите виреят многогодишен шибой, лихнис, синчец, чер-

376  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit.,  p. 448.

377  Pouqueville, F. Voyage de la Grèce, Volume VI, op.cit., pp. 210-12.
378  Ibidem, p. 257.
379  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 

plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., p. 456.
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вен карамфил и шафран, докато в каменистите местности 
могат да бъдат забелязани божури, кукуряк и дива мента. 
Французинът е убеден, че няма по-ароматни цветя и билки 
от тези, които се срещат на полуостров Пелопонес380. Той 
споменава и някои растения, които, макар и широкораз-
пространени, са отровни както за хората, така и за живот-
ните. Посочените примери включват беладона, рицин, див 
люляк, татул и бучиниш, с който, поне според френския 
автор, е бил отровен Сократ381.

 Французинът признава, че не притежава необхо-
димите икономически познания, за да направи цялостен 
и подробен анализ на стопанския живот на Балканите. 
Ето защо той се задоволява с изготвянето на таблица, в 
която представя в синтезиран вид продукцията на някои 
от основните градски центрове в Пелопонес (Приложе-
ние № 9), за които е успял да получи необходимите данни. 
Вземайки предвид тези непълни и недостатъчно прецизни 
сведения, както и общата информация за състоянието и 
развитието на стопанството на полуострова, читателят би 
могъл да заключи, че балканските владения на Османската 
империя са благоприятен и доходен от икономическа глед-
на точка регион, в който, по думите на Пуквил, „при едно 
по-добро управление не би липсвало нищо“382.

 След като изследва различни елементи от балканс-
ката икономика, френският автор насочва вниманието си 
към стопанското развитие на две конкретни области – Мо-
рея (Пелопонес) и Епир, в които прекарва значителна част 
от своя престой на Балканите.

380  Ibidem, pp. 456-57.
381  Ibidem, p. 457.
382  Ibidem, p. 458.
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§ 2. Състояние на икономиката на Морея

 Пуквил определя Морея като единствен по рода си 
регион, който съществено се различава от всички останали 
места на Стария континент. Тя не може да бъде сравнена 
нито със Сицилия (която, макар и поставена под властта 
на Бурбоните, не изпитва тежките последици от османс-
кото завоевание), нито с Испания или още по-малко със 
Сардиния – „преди всичко бедна държава, с нездравосло-
вен климат и почти необитаема, потънала в отвратителна 
мизерия“383. Ето защо французинът решава да представи 
състоянието на икономиката на Морея самостоятелно, а не 
като допълнение на общите си впечатления за стопанския 
живот на Балканите.

 В хода на изложението могат да бъдат открити све-
дения, получени от неговия сънародник и колега, френския 
дипломат Луи Огюст (Фери) Феликс дьо Божур384. Пуквил 
често използва съчиненията му като извор за стопанското 
развитие на гръцките земи и най-вече по въпросите за из-

383  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., p. 458.

384  Луи Огюст Фери, също известен под името Луи Огюст Феликс дьо 
Божур, е роден в Кала, департамент Вар, Югоизточна Франция на 28 декем-
ври 1765 г. През 1794 г. е назначен за генерален френски консул в Солун. Това 
му дава възможност да обикаля Южна Македония и съседните територии. 
Дипломатът помества своите впечатления от многобройните си пътувания в 
двутомен пътепис „Военно пътешествие в Османската империя или описание 
на нейните граници и основни укрепления – естествени и изкуствени“. Що 
се отнася до Франсоа Пуквил, в своите трудове за Балканите той нерядко ре-
ферира към друго произведение на своя сънародник, а именно „Описание на 
търговията в Гърция от 1787 до 1797 г.“, което съдържа любопитна информа-
ция за състоянието и икономическото развитие на гръцките земи под османс-
ка власт. Феликс дьо Божур умира в Париж на 1 юли 1836 г. Срв. Robert, A., E. 
Bourloton, G. Cougny. Dictionnaire des parlementaires français, depuis le 1er mai 
1789 jusqu‘au 1er mai 1889, Volume I, Paris: Bourloton, 1889, p. 221.
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носа. Той дори признава, че произведенията на Феликс дьо 
Божур са му помогнали да осмисли и да обясни по-разби-
раемо на читателите как се разпределя продукцията в слу-
чаите, когато надвишава местното потребление.

 Така например на база на своите лични наблюде-
ния, както и на данните, взети от трудовете на своя съна-
родник, Пуквил разказва, че в района на Патра се отглеж-
дат маслини и лозя, но областта е известна най-вече със 
своите цитрусови плодове – портокали, лимони и китра. 
Основният дял от продукцията се използва за нуждите на 
местния пазар и само една малка част е предназначена за 
износ385.

 Плодородните почви около Гастуни386 са засети с 
пшеница, царевица и всякакъв вид зърно. Местното насе-
ление отглежда овце, от които добива мляко и прави си-
рене. Французинът оценява изключително високо качест-
вото на произвежданите млечни продукти, но отбелязва, 
че областта е известна преди всичко с копринените буби 
и с производството на коприна387. Според френския автор 
този регион е един от най-богатите в Морея, с изключи-
телно благоприятни природни и климатични условия. „Да-
лече от пашата, населението плаща само дължимото, без 
да е необходимо да търпи оскърбления. Въздухът е чист, 
местните жители носят нещо чисто в чертите си и човек 
не може да забележи следи от преждевременна старост 
върху челата на селяните. В долините звучи единствено 
блеенето на стада, които дават най-ароматното и вкусно 
мляко. По склоновете на хълмовете се отглеждат лозя и 

385  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., p. 101.

386  Гастуни (Γαστούνη) е град в регион Елис, дн. Западна Гърция – Бел. 
авт.

387  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., p. 136.
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навсякъде, навсякъде пред очите на наблюдателя се вижда 
изобилие“388.

 Пуквил твърди, че от края на XVIII век търговия-
та на Морея бележи значително увеличение389. От една 
страна, този подем се определя от активните контакти на 
местните производители с албанските земи и Йонийс-
ките острови, а от друга – от комуникацията с френски 
и италиански търговци. Нещо повече, в своите пътеписи 
французинът разглежда търговските връзки на региона в 
контекста както на вътрешния османски пазар, така и на 
външната търговия в края на XVIII – началото на XIX век.

 Френският автор обяснява на своите читатели, че 
всяка година една голяма част от продукцията в Коринт, 
предимно грозде, се изнася с холандски и датски кораби390. 
Значителен е износът на пшеница за пристанищата в Три-
ест, Венеция, Анкона и Генуа391. Лен се изнася за Ливор-
но392. Най-многобройни и разнообразни са доставките за 
Марсилия. Корабите, които се отправят от балканските 
земи към френското пристанище, традиционно пренасят 

388  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., p. 136.

389  Процесът на увеличение на търговията на Морея е пространно раз-
гледан от Никола Зворонос в Svoronos, N. Le commerce de Salonique au XVIIIe 
siècle, Paris: Presses Universitaires de France, 1956.

390  Според Феликс дьо Божур отличните вкусови качества на грозде-
то, отглеждано в този регион, стават причина за обособяването на специа-
лен сорт – „коринтско грозде“. За повече информация по този въпрос срв. 
Beaujour, L. A. F. de. Tableau du commerce de la Grèce: formé d’après une an-
née moyenne, depuis 1787 jusqu’en 1797. Volume 1, Paris: A.-A. Renouard, 1800, 
pp. 205-6.

391  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., p. 459.

392  За подробна информация относно производството и износа на лен 
срв. Beaujour, L. A. F. de. Tableau du commerce de la Grèce: formé d’après une 
année moyenne, depuis 1787 jusqu’en 1797. Volume 1, op.cit., pp. 251-60.
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лен, коприна, памук, цинобър393. По отношение на „вът-
решния износ“ на Морея, той е насочен предимно към 
Занте (остров Закинтос) и Йонийските острови. Включва 
зърнени храни и дървен материал. Масло, вина, сирена, 
плодове и зеленчуци се изнасят единствено за Смирна, 
Константинопол и Северните споради394.

 Пуквил разказва, че до средата на XVIII век из-
носът в Морея се осъществява главно от френски и ита-
лиански търговски къщи. Но техните представителства 
в Пат ра, Нафплион и Корони са разрушени от местното 
гръцко население, което постепенно установява пълен 
контрол върху производството и износа в региона. От този 
момент нататък западноевропейците се превръщат в пос-
редници, които изкупуват реколтата, за да я препродадат 
след това на много по-високи цени. Но дори и в тази дей-
ност, те бързо биват изместени от гърците, превърнали се 
в свързващо звено между производителите и чуждестран-
ните търговци395.

 В замяна на своите стоки населението на Морея 
получава платове, кафе, захар, индиго, бои, коприна и зла-
то. Кафето и захарта заемат три четвърти от целия внос. 
До Революцията най-много стоки се внасят от Франция396. 
След събитията от 1789 г. обаче се наблюдава спад в тър-

393  Подобни сведения по-късно дава и Пол Масон, който уточнява, че 
през разглеждания период френските фабрики използват много по-голямо 
количество памук, внесен от левантийските пристанища, отколкото Велико-
британия например. Срв. Masson, P. Marseille et la colonisation française: essai 
d’histoire coloniale, Marseille: Barlatier, 1906, p. 434.

394  Pouqueville, F. Voyage de la Grèce, Volume IV, Paris: Imprimerie de 
Firmin Didot, 1822, p. 12.

395  Ibidem, p. 89.
396  Според Пол Масон вносните стоки от Франция са доста разнообраз-

ни, но всички са с много лошо качество. Нещо повече, френските търговци ги 
продават в малки количества, но на много висока цена. Срв. Masson, P. Mar-
seille et la colonisation française: essai d’histoire coloniale, op. cit., p. 472.
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говските отношения с Марсилия за сметка на контактите 
с поставените под властта на Хабсбургската монархия 
пристанища Триест и Венеция. Нафплион и Корони оста-
ват двата основни центъра в Морея както за местни, така и 
за европейски търговци. Според френския автор здравос-
ловният въздух в Корони е основната причина градът да 
бъде избран за търговско средище. Що се отнася до Наф-
плион, неговото значение за местната икономика се опре-
деля преди всичко от близостта му до Триполица – адми-
нистративния център на областта, в който са съсредоточе-
ни значителен капитал и потребление. „Патра е изоставена 
заради лошия въздух и постепенно се превръща от един от 
най-процъфтяващите градове в някогашна Гърция в пусто 
място.“397

 Важно е да се отбележи, че през целия османски 
период вносът не превишава износа и балансът е по-малко 
от една пета в полза на Морея. Местното население прода-
ва излишната продукция, а парите от търговските сделки 
отиват в столицата под формата на различни данъци или 
по хиляди други начини, така че за производителите не ос-
тава почти нищо398. Именно поради тази причина, въпреки 
че развива активна и изгодна търговия за дълъг период от 
време, в голямото си мнозинство населението на Морея не 
забогатява.

397  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., pp. 460-61.

398  Ibidem, p. 461.
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§ 3. Състояние на икономиката на Епир

 
Пуквил твърди, че в сравнение с Морея производ-

ството и търговията в Епир представлява незначителен 
дял от икономиката в балканските провинции на Османс-
ката империя. Вероятно това е причината, поради която 
произведенията на френския автор не съдържат подробна 
информация за състоянието на стопанството в този реги-
он. Според французина липсата на благоприятни клима-
тични условия и на богати почви предопределя по-слабата 
икономическа активност в Епир399. Въпреки че в тази част 
на полуострова преобладават планинските и гористите 
местности, пасища все пак има и те служат за изхранване 
на многоброен добитък. Навсякъде, където е възможно, са 
засети маслинови дървета, черници и лозя. По високите 
равнини се отглеждат ечемик, царевица и тютюн, а в мест-
ностите с най-благоприятен климат – пшеница. Важен еле-
мент от локалното стопанство е пчеларството и свързани-
ят с него добив на пчелен мед и восък, който многократно 
надхвърля нуждите на населението в региона. Жителите 
на Епир се занимават и с производство на млечни продук-
ти, от които най-голям дял в търговията заемат сиренето и 
маслото.

 Основен поминък на населението, живеещо по бре-
говете на Йонийско море, са риболовът и търговията със 
сардини, ботарга (сушен хайвер с подправки) и осолена 
риба400. По отношение на Йонийските острови е важно да 
се отбележи, че те поддържат търговски връзки не само 
с вътрешността на полуостров Пелопонес, но и помеж-
ду си401. В своите пътеписи Пуквил дава за пример тър-

399  Ibidem, pp. 178-79.
400  Ibidem, pp. 179-80.
401  Svoronos, N. Le commerce de Salonique au XVIIIe siècle, op.cit., p. 93.
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говията, която осъществява един от малките острови от 
тази група – Китара, с Маратониси (още наричан Остров 
на костенурките), разположен в залива на Лаганас, част от 
Занте402.

 Освен че накратко представя своите общи впечат-
ления от икономическия живот в областта Епир, френски-
ят автор дава конкретни сведения за стопанството на ня-
кои от по-важните центрове в региона.

 Така например жителите на Химара403 – албанци и 
гърци, се занимават основно с производство на зехтин и 
вълна, които изнасят отвъд Адриатическо море. В замяна 
те получават плодове и пистолети от Бреша, дебели пла-
тове и дребни суми пари. В книгите на французина се съ-
държат сведения и за производители на дървени изделия, 
смрадлика, кожи и смола, но техният дял, съотнесен към 
общата продукция на града, е незначителен. Заключението 
на Пуквил относно състоянието на търговията в Химара е, 
че то непрекъснато се променя и затова е трудно да бъде 
прогнозирано бъдещото му развитие и влияние върху жи-
вота на местното население404.

 Населението на областта Арта в Южен Епир от-
глежда зърнени култури и лозя, от които се произвеждат 
„чудесни вина, както и тютюн – най-добрият в Ориен-
та“405. Местните често излизат на лов в горите, където се 
срещат глигани, елени и всякакъв вид дивеч. Жителите на 
областния център със същото име развиват активна тър-
говия с разнообразни стоки и продукти: зърнено–житни 
култури (ечемик, овес, царевица и др.), влакнодайни и 

402  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., pp. 190-91.

403  Химара е град в дн. Южна Албания, разположен на брега на Адриа-
тическо море – Бел. авт.

404  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume III, op.cit., p. 92.

405  Ibidem, p. 130.
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маслодайни растения (памук, лен), бобови култури, леща, 
лешници, кестени, дебели платове и вълна, бели платна, 
мас, свинско, говеждо и овнешко месо, тютюн, вино и ра-
кия, дъвки, както и дървен материал, изкупуван главно от 
една френска търговска къща в гр. Тулон406. Благоприят-
ният климат и плодородните почви са характерни не само 
за главния град, но и за цялата област. На територията на 
Арта се отглеждат маслини и черници, растат дъбове и чи-
нари, от които се добива дървен материал и смола, раз-
въждат се говеда и коне407. Динамичното производство и 
активният обмен на стоки и продукти от различен харак-
тер представляват важна част от икономиката на региона 
и съществен елемент от всекидневния живот на местното 
население, трайно ангажирано в разнообразни стопански 
дейности.

 Мюсюлманските общности в Босна и в пашалъка 
Скутари поддържат активни търговски връзки с Рагуза, 
откъдето внасят хляб, месо и всякакви животински про-
дукти. Този интензивен стопански обмен е продиктуван 
от липсата на пекари и касапи в далматинския град, което 
налага внос на стоки и продукти от първа необходимост от 
вътрешността на Балканския полуостров. Това на практи-
ка означава, че в случай на прекъсване на редовните дос-
тавки, жителите на Рагуза ще са принудени да ядат само 
бисквити и осолени провизии, заедно с безвкусно вино и 
вода, която невинаги е годна за пиене408.

 Заключението, до което достига Пуквил, е, че насе-
лението в Епир произвежда много повече, отколкото може 
да консумира. Ето защо местните жители осъществяват 

406  Ibidem, p. 131.
407  Pouqueville, F. Travels in Epirus, Albania, Macedonia, and Thessaly, 

London: Printed for Sir Richard Phillips and Co, 1820, pp. 75-6.
408  Pouqueville, F. Voyage de la Grèce, Volume I, Paris: Imprimerie de Fir-

min Didot, 1822, p. 5.
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активни търговски контакти с различни европейски дър-
жави – главно с Франция и Прусия, а също и с италиански-
те пристанища. Изнасят се олио и зехтин за Триест и Ве-
неция, лен и памук за Анкона и Генуа, тютюн за Неапол и 
Месина, и по-малки количества пшеница, отново за Генуа. 
Износът за Франция се състои предимно от дървен мате-
риал и пшеница, особено по време на войните в Италия409.

 Установените търговски отношения с европейски-
те държави не са едностранни. Успоредно с износа, насе-
лението в Епир внася разнообразни стоки и продукти, сред 
които шапки, ширити, огнестрелни оръжия и куршуми, 
ножове, захар, кафе, индиго, бои, гребени, дантели, коп-
чета и много други. Вносът от Франция след Революцията 
се изразява предимно в различни видове платове и кафе. 
Венецианците снабдяват жителите на Епир с огнестрелни 
оръжия, предпочитани пред френските заради по-лекото 
тегло. Кинкалерия и шапки се внасят главно от Триест, Ге-
нуа и Ливорно410.

 За разлика от ситуацията в Морея, в Епир вносът се 
запазва много по-висок от износа през целия период. Това 
е изключително благоприятно за европейските държави, 
но най-вече за Франция и италианските градове. 

Най-накрая, дванадесет години след промените, настъпили 
в търговските сделки в Леванта, регионът е попаднал в ръцете 
на толкова изобретателни хора – италианци и французи, с които 
дори евреите не желаят да се конкурират“411. 

Що се отнася до епирските търговци, те изнасят ви-
сококачествени продукти за своите европейски партньо-
ри, докато продават на сънародниците си вносни стоки на 

409  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume III, op.cit., pp. 180-82.

410  Ibidem, pp. 183-84.
411  Ibidem, p. 184.
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доста високи цени. Именно това става причина френският 
автор да ги определи като „най-богатите търговци на Бал-
каните“412.

§ 4. Селяни, занаятчии и търговци на Балканите

 
Османската власт разделя икономически ангажира-

ното население в империята в три основни групи: селя-
ни, занаятчии и търговци413. В съчиненията на Франсоа 
Пуквил обаче подобна диференциация не съществува. Въ-
преки че не ги разглежда като представители на различни 
категории население, френският автор дава достатъчно 
сведения за тях. Въз основа на представената в неговите 
пътеписи информация читателите биха могли да си из-
градят ясна представа за положението на селяните, зана-
ятчиите и търговците, живеещи в балканските провинции 
на Османс ката империя, както и за изпълняваните от тях 
функции.

Селяни

 Основната социална и икономическа единица в 
държавата на султаните е селското семейство, а селяни-
те са преобладаващата част от населението на Балканите. 
Затова не е учудващо, че в трудовете на Пуквил могат да 
бъдат открити разнообразни сведения за техния живот.

 В началото френският автор спира вниманието си 
на селското семейство и неговата структура. То включва 

412  Pouqueville, F. Travels in Epirus, Albania, Macedonia, and Thessaly, op.
cit., p. 77.

413  Kia, M. Daily life in the Ottoman Empire, op.cit., p. 71.
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двамата съпрузи и техните деца, които обикновено са по-
вече от три. Много често заедно с родителите живеят же-
нените им синове и техните внуци. Семейството е преди 
всичко строго патриархално, което означава, че съпругът, 
като стопанин на къщата, ръководи дома и взима еднолич-
но всички решения, които засягат неговата съпруга и деца. 
За османската власт той е важен дотолкова, доколкото име-
то му е записвано в регистрите като данъкоплатец на съот-
ветното домакинство414. 

 Пуквил  прави важно уточнение във връзка със 
собствеността на селяните. Той обяснява, че те не при-
тежават земята, която обработват, тъй като всички земе-
делски площи в империята принадлежат на османската 
държавна хазна или казано по друг начин – на султана. 
Това означава, че централната власт организира, ръково-
ди и осъществява контрол върху обработваемите земи, а 
заедно с тях – върху селяните и цялото стопанство. Фран-
цузинът твърди, че в така установения ред съществуват 
само две изключения: недвижимите имоти, които са пълна 
частна собственост, както и тези, отпуснати от държавата 
или от физически лица за религиозни или благотворител-
ни цели415. Въпреки че французинът не ги обозначава със 
съответните термини, очевидно е, че става въпрос за т.нар. 
мюлкове и вакъфи.

 Френският автор не обяснява достатъчно ясно ка-
къв е статутът на селяните при така изградената система 
за ползване на обработваемите площи416. Вместо това той 

414  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., pp. 245-46.

415  Ibidem, p. 247.
416  Липсата на подробни сведения по този въпрос обосновава необходи-

мостта от привличане на допълнителна информация, която да внесе нужните 
пояснения за статута на селското население. Проф. Халил Иналджък поддър-
жа мнение, споделяно и от други изследователи на османския период, че се-
лянинът е наследствен наемател, който, в замяна на усилията си, получава 
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изразява впечатленията си от силната привързаност на 
тази категория население към земеделската земя. Макар 
че не живеят насред нивата (къщите им са разположени в 
близкото село), селяните напускат домовете си рано сут-
рин и прекарват целия ден, работейки на полето. Фран-
цузинът изпитва известно съжаление към тези хора, не 
само заради тежкия труд, който всекидневно извършват, 
но преди всичко заради сечивата, които използват. Обра-
ботката на земята, която следва да бъде засята с различни 
зърнено-житни култури (пшеница, ечемик, овес, просо, 
ръж, царевица), се осъществява с плуг, който е теглен от 
чифт волове или биволи, а понякога дори от кон или мага-
рета, водени от селянина без особено затруднение. Според 
френския автор този метод е доста остарял, тъй като е из-
ползван още от средновековните селяни417. Освен това той 
изрично подчертава, че в селскостопанските дейности са 
включени всички членове на семейството, дори и децата, 
и то още от най-ранна възраст418.

 Въпреки примитивните средства за обработване 
на селскостопанските площи, продукцията обикновено е 
с добро качество. В подкрепа на това твърдение Пуквил 
дава за пример хляба, който се произвежда в балкански-
те владения на султана. Макар че в повечето домакинства 
жените го приготвят сами, съществуват и хлебарници, от 
които човек може да си купи различни хлебни и тестени 
изделия. Французинът споменава за три типа хляб, кои-

реколтата. Всъщност това е наследствено право, което се предава от баща на 
син. Последният няма право да продава, прехвърля или отстъпва земята без 
разрешение. Целта е преди всичко да се запази целостта на селските имо-
ти и да се гарантира производството. Срв. İnalcık, H. The Middle East and the 
Balkans under the Ottoman Empire. Essays on Economy and Society, Bloomington: 
Indiana University Turkish Studies, 1993, pp. 140-42.

417  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., p. 433.

418  Pouqueville, F. Voyage de la Grèce, Volume I, op.cit., p. 26.
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то се продават в градските центрове. Първият вид той на-
рича „арменски“. Приготвян е от сухо тесто, замесено с 
царевично брашно, и има сплескана форма. Поради тази 
причина „прилича повече на солена палачинка, отколкото 
на хляб“419. Вторият тип е приготвен от същото тесто, но 
не е добре опечен. Третият е познат под името „франзол/ 
францола“ (franzole/frantzola), т.е. хляб на франките, при-
готвян от много фино брашно с високо качество420. Френ-
ският автор признава, че този хляб е вкусен само когато се 
яде в рамките на деня, в който е приготвен. Според него 
обаче това не е сериозен недостатък, тъй като една част от 
местното население, най-вече гърците, така или иначе не 
консумира стар хляб, тъй като се страхува от болести421.

Занаятчии

 По отношение на занаятчиите, впечатление прави 
липсата на каквито и да било сведения за тяхната органи-
зация в книгите на френския автор. Макар че разказва за 
различни дейности, извършвани от населението, живеещо 
в балканските владения на султана, Пуквил сякаш забравя 
да спомене един характерен елемент от османската систе-
ма, а именно еснафът.

 Французинът твърди, че в края на ХVIII – началото 
на ХIХ век на Балканите с много бързи темпове се разви-
ва текстилното производство и най-вече абаджийството и 
терзийството. Изработването на вълнени платове и дрехи 
се съсредоточава главно в планинските райони, където от-
глеждането на овце обуславя добива на основната за тези 

419  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., pp. 434-35.

420  Ibidem, p. 435.
421  Ibidem.
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занаяти суровина422. Според Пуквил с не по-малко значе-
ние е гайтанджийството, чието търсене е изключително 
голямо както в Османската империя, така и на европейски-
те пазари423. Френският автор споменава и други текстил-
ни занаяти, като килимарство, текстилно бояджийство и 
тепавичарство, без да дава информация за тяхното специ-
фично развитие на Балканите.

 Нарастващите нужди на османската войска, както и 
все по-голямото търсене на обработени кожи благоприят-
стват развитието на кожарството и кожухарството. Тяхната 
продукция е предназначена едновременно за вътрешните 
пазари и за износ. Бързият подем на тези занаяти, съчетан 
с постоянно увеличаващия се брой на градското население 
в империята, води до разгръщане на обущарството424.

 Интересът на французина е привлечен от развитие-
то на дърводелската професия сред населението, живеещо 
на Балканите. Той е изумен от факта, че само с помощ-
та на малък трион, брадвичка и чук местните могат не 
само да изработят различни дървени изделия, но и цели 
постройки. Пуквил разказва, че само в големите градски 
центрове и в тези, разположени на брега на морето, хора-
та използват длета и ножици, за да правят жлебове, дока-
то във вътрешността на полуострова майсторите сглобя-
ват рамките на вратите, като събират и изтъняват техните 
дъски425. Въпреки очевидния недостиг на инструменти, те 
строят солидни джамии, църкви и много други сгради. Но 
без съмнение най-устойчиви са обществените бани. 

422  Pouqueville, F. Voyage de la Grèce, Volume VI, op.cit., p. 227.
423  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 

plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., p. 433.
424  Ibidem, p. 435.
425  Ibidem, pp. 435-36
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За да изградят стабилни сводовете на техните куполи, майсто-
рите използват специални ъгломери, с помощта на които регули-
рат извивките426.

 Френският автор е категоричен, че от всички заная-
ти в империята в най-голяма степен се усъвършенства 
сарачеството, въпреки че това е една от най-сложните 
професии, свързани с обработката на кожи. Освен седла, 
майс торите сарачи изработват различни ездитни и впре-
гатни принадлежности, ремъци, каиши, куфари, чанти, ко-
лани и т.н. За тяхната направа се използват основно кожи 
от едър рогат добитък, а също и от овце, кози, а в по-редки 
случаи – и от свине427.

 Накрая, Пуквил обръща внимание и върху една от 
специфичните особености на еснафската организация, а 
именно стриктната специализация на всеки един занаят 
или производство. Това означава, че няма работилница, в 
която да се произвеждат всякакви изделия, нито дюкян, в 
който да се продават най-разнообразни стоки. Ако някой 
има нужда от седло, той ще отиде при съответния майстор 
сарач; ако пък се нуждае от нови обувки – при обущаря428.

 

Търговци 

 Някои изследователи на османската история раз-
делят търговците в държавата на султаните на две групи. 
Първата е тази на местните търговци, които купуват и про-
дават стоки, произведени от занаятчиите. В другата група 
попадат т. нар. туджари (tüccar), или базиргяни (bazirgan), 

426  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., p. 436.

427  Ibidem, pp. 436-37.
428  Ibidem, p. 438.
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които търгуват извън границите на империята429. Мест-
ните търговци формират отделна категория в рамките на 
еснафската организация и следователно трябва да спазват 
нейните правила и принципи. За разлика от тях, туджари-
те, които свързват османските пазари с тези в Европа и 
Ориента, нямат такива задължения. Нещо повече, макар 
че не са част от управляващия елит, те обикновено се рад-
ват на значително богатство и влияние върху представи-
телите на централната власт, които инвестират в техните 
начинания. Освен това, туджарите са натоварени с някои 
много важни функции. Може би най-съществената от тях 
е разпределянето на суровини, храни и готови стоки в от-
делните провинции на обширната империя. В допълнение 
към тези дейности са вносът и износът на луксозни сто-
ки – бижута, скъпи платове, подправки, бои и парфюми430.

 В произведенията на Франсоа Пуквил подобна 
диференциация не съществува. Дори напротив, в своите 
пътеписи за Балканите френският автор разглежда тър-
говците като хомогенна група. Нещо повече, ако се има 
предвид гореспоменатото разграничение, читателите мо-
гат да останат с впечатлението, че французинът дава све-
дения единствено за „местните търговци“. Техните колеги 
са споменати само като „богаташи, чиято основна цел е 
увеличаване на приходите“431. Тази характеристика съвпа-
да с преобладаващото сред местното население мнение за 
туджарите, тъй като те изкупуват евтини стоки и продук-
ти от производителите, а след това ги продават на много 

429  Faroqhi, S. Subjects of the Sultan: Culture and Daily Life in the Ottoman 
Empire, New York: I. B. Tauris, 2007, p. 159; İnalcık, H. The Ottoman Empire, The 
Classical Age 1300–1600, New York: Praeger Publishers, 1973, pp. 161-62; Kia, 
M. Daily life in the Ottoman Empire, op.cit., pp. 82-3.

430  Kia, M. Daily life in the Ottoman Empire, op.cit., pp. 82-3.
431  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 

plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, p. 439.
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по-високи цени. По този начин те се облагодетелстват и 
трупат богатство за сметка на селяните и занаятчиите.

 По-нататък в изложението френският автор прави 
едно доста любопитно разделение на търговците в зависи-
мост от религиозната им принадлежност. Според Пуквил 
религията, която изповядват поданиците на султана, оказва 
влияние върху тяхната трудова активност. Той твърди, че 
мюсюлманското население рядко се ангажира с търговс ка 
дейност, но ако все пак го прави, предпочита да съсредо-
точи усилията си върху продажбата на стоки и продукти 
за лична консумация и в малки количества, т.е. това, което 
модерната икономическа наука означава с термина „търго-
вия на дребно“. Френският автор смята, че турците, „прис-
пани от своята леност, съществуват само за да вегетират 
в самотата на домовете си432. По коренно различен начин 
протича всекидневието на търговците християни, които 
стават още преди изгрев и работят през целия ден. Фран-
цузинът разказва, че те прекъсват заниманията си само за 
кратък период от време, през който да обядват, след което 
се трудят чак до залез слънце. В края на деня се прибират 
при семействата си и „вечерят, необезпокоявани от никого, 
с обикновена и не особено питателна храна“433.

 Голямото мнозинство европейски пътешествени-
ци, които през разглеждания период посещават Османска-
та империя по различни поводи, почти не дават сведения 
за вътрешната търговия. Но трудовете на Пуквил са свое-
образно изключение от това правило, тъй като съдържат 
известна информация за този аспект от икономиката на 
Балканите. Така например, според французина обемът и 
значението на вътрешната търговия значително надвиша-
ва международната през целия период на османско гос-

432  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, p. 439.

433  Ibidem.
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подство в Югоизточна Европа434. Тъй като не е ясно точно 
как френският автор достига до този извод, би могло да 
се предположи, че той изразява (и следователно подкре-
пя) чуждо мнение – на някого от неговите сънародници 
или на местните жители. Всъщност съществуват сериозни 
аргументи в подкрепа на това твърдение. На първо място 
е непрекъснато нарастващото потребление на население-
то и свързаната с това необходимост от задоволяване на 
нуждите на обширната империя с разнообразни стоки и 
продукти. Трябва да се вземат предвид и други два факто-
ра, които оказват съществено влияние както върху вътреш-
ната, така и върху международната търговия през целия 
османски период, а именно войните и провежданата от 
централната власт външна политика. В зависимост от тех-
ния (не)успех, военните кампании обикновено приключ-
ват или с придобиване на нови земи, или с териториални 
загуби. От икономическа гледна точка това означава, че 
пазарът или се свива, или се разширява, което съвсем ес-
тествено влияе върху вътрешната търговия. Що се отнася 
до външната политика, тя без съмнение определя не само 
дипломатическите, но и международните икономически 
отношения на Високата порта със съседните европейски 
и азиатски държави и най-вече с останалите Велики сили. 
Въпреки че от XVIII век нататък Османската империя се 
намира в застой и бавно, но сигурно навлиза в период на 
вътрешно- и външнополитически упадък, това положение 
се оказва по-неблагоприятно за международната търговия, 
отколкото за вътрешната. Без съмнение, тези съображения 
са общовалидни и не се отнасят само за балканските вла-
дения на султана в края на XVIII – началото на XIX век. 
Но търговски дисбаланс в Османската империя през раз-
глеждания период все пак съществува и той е в полза на 
вътрешната търговия. Изключение прави само османската 

434  Ibidem, pp. 169-73.
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столица. Константинопол е единственото място в импе-
рията, където се наблюдава излишък на вносни стоки от 
международните пазари435.

435  İnalcık , H. “Periods in Ottoman History: State, Society, Economy”. - In: 
H. Inalcik and G. Renda, eds. Ottoman Civilization, Volume I, Istanbul: Republic 
of Turkey Ministry of Culture Publications, 2003, p. 205.
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VI.
ВСЕКИДНЕВНИЯТ ЖИВОТ

НА ФРАНСОА ПУКВИЛ
В ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ

 По дефиниция пътешественикът е човек, който се 
придвижва в пространството – това поне е общоприетото 
разбиране, основано на възгледите на Николай Коперник. 
Но пътувайки, човек разбира точно обратното, а именно, 
че той е център на своята собствена вселена436. Макар и да 
променят местоположението си, пътешествениците носят 
със себе си своите специфични настроения, нагласи и раз-
бирания за света, който ги заобикаля; те запазват споме-
ните за близките и приятелите си, за мястото, от което са 
започнали своето пътуване. Индивидът остава в центъра 
на света, който се движи около него437.

 Заради своята многолика природа, съчетана с пъс-
тра палитра от променливи значения и модалности, пъ-
туването обикновено се интерпретира като когнитивен, 
непрекъснат процес на „одругостяване“ и преминаване 
през различни области на познанието. Ролята му на ос-
новна категориална структура в хуманитарните науки поз-
волява въвеждането на термина longue durée като един от 
подходите за изследване на хибридната му същност. Це-
ленасоченото придвижване на човека, което провокира 

436  Scharf, C. The Copernicus Complex: Our Cosmic Significance in a Uni-
verse of Planets and Probabilities, Scientific American / Farrar, Straus and Giroux, 
2014, p. 33.

437  Ibidem, p. 89.
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непрекъсната промяна в неговото съзнание и модели на 
поведение, е от определящо значение438. Смисълът на едно 
пътуване не е само в постигането на определена цел или 
в намирането на подслон. Това е преди всичко възмож-
ността, която позволява на пътешественика да спре и да 
наблюдава света, който го заобикаля и който непрекъсна-
то се изменя. С течение на времето промените в околната 
среда оказват въздействие върху нагласите и разбиранията 
на пътуващия, върху неговите преживявания и всекидне-
вен живот. Дори отношението към пътя и пътешествието 
се променят. Постепенно то се превръща в разказ както за 
съществуващите географски и исторически реалии, така и 
в изповед, в послание, в отражение на субективизираните 
личностни вълнения и обществени настроения439.

 Ярък пример в това отношение е именно Франсоа 
Пуквил (който, макар че не е типичният за осемнадесетото 
столетие пътешественик, все пак е човек, който пътува и 
посещава различни, често непознати и отдалечени от ро-
дината му места), чиито произведения служат за основа на 
настоящото изследване. В неговите трудове се наблюда-
ва едно интересно явление: следвайки примера на други 
западноевропейци, които посещават Балканите в края на 
XVIII – началото на XIX век, французинът пише не само 
за живота на местното население в региона, но често спо-
деля и любопитни моменти от своето всекидневие. Имен-
но това обстоятелство превръща написаното от този френ-
ски автор във важен източник за миналото на Балканите. 

 В трудовете на Пуквил всекидневният живот е 
представен в няколко аспекта. На първо място това е на-
чинът на живот на самите балкански народи – тема, която 
неизменно присъства в неговите пътеписи и която е за-

438  Балчева, А., съст. Култура на пътуването в Европейския Югоизток, 
София: ИБЦТ–БАН, 2020, с. 11.

439  Пак там, с. 15.
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дълбочено проучена в предходните части на настоящото 
изследване. Успоредно с нея, на втори план и не толкова 
подробно, е представен всекидневният живот на автора и 
хората от прякото му обкръжение. Първоначално това са 
негови сънародници, които също са османски пленници в 
Константинопол, а след това, по време на дипломатическа-
та служба на французина – Али паша и представители на 
Великите сили, които резидират в Янина. Освен в общите 
пътеписи на Пуквил, детайлни сведения за всекидневието 
му могат да бъдат открити и в произведенията „Пленник 
при турците и янинският тигър“ (« Prisonnier ches les Turcs 
& Le Tigre de Janina ») от 1820 г. и „Известие за трагичния 
край на Али Тепелена“ (« Notice sur la fin tragique d’Ali–
Tébélen ») от 1822 г.

 От изложеното дотук става ясно, че всекидневният 
живот на този френски автор в Османската империя може 
да бъде условно разделен на два големи етапа. Първият за-
почва през 1799 г., когато той е отведен в Константинопол 
и затворен в крепостта Йедикуле в продължение на дваде-
сет и пет месеца. Вторият период обхваща дипломатичес-
ката му служба в Янина и Патра, която приключва с него-
вото завръщане във Франция в началото на 1819 г. Тези 
два етапа са коренно различни, дори противоположни по 
своята същност. Обстановката, условията на живот, хора-
та, които присъстват в живота на Пуквил, определено не 
са еднакви. Всеки един от тези елементи налага промени 
във всекидневието и нагласите на французина, които от 
своя страна изменят разбиранията му за света и провоки-
рат нови преживявания.
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§ 1. Всекидневието на пленника Пуквил в 
Константинопол (1799–1801)

 Както беше посочено във втора глава, след като от-
плава от Александрия на 4 ноември 1798 г., италианският 
търговски кораб “Madona di Monte Negro”, на който пъту-
ват Пуквил и неговите сънародници – френските офицери 
Жулиен Бесиер, Александър Жерар, Жозеф Шарбонел и 
Жан Поатвен, е нападнат от пирати. Те отвеждат част от 
екипажа (включително петимата французи) най-напред в 
Наварин, а след това в Триполица. Там корсарите предават 
френските пленници на пашата на Морея Мустафа.

 Французите прекарват седем месеца, включително 
тежката зима на 1798–1799 г., в Триполица. През пролет-
та на 1799 г. те са отведени в османската столица, къде-
то пристигат на 11 юни с.г. Това е първият път, в който 
Пуквил вижда Константинопол и неговото вълнение е ог-
ромно: 

Човек винаги е изумен от импозантния вид на този град, до-
стойно наречен кралицата на света. Неговите седем хълма, коро-
новани с императорски джамии; боядисаните в различни цветове 
къщи; пристанището – арсенал на бог Марс, в което плавателните 
средства храбро се противопоставят на морските бури и което се 
простира на два бряга, пок рити с най-различни сгради и жилища; 
хановете в Пера; дворците на султана; Босфора; богатата Азия – 
безкрайни чудеса, които предизвикват, разделят и водят борба за 
възхищение440.

 Удивлението на Пуквил обаче не трае дълго. Ведна-
га след пристигането си в Константинопол той е затворен 
в крепостта Йедикуле заедно със своите спътници. Там те 

440  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, Paris, 1805, pp. 534-35.
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се срещат с членовете на френското посолство, пленени 
в деня на обявяване на войната между Високата порта и 
Франция. Пленници в цитаделата са също спътниците на 
Пуквил, Ж. Бове и Ал. Жерар, изминали пътя от Лепанто 
до Константинопол по суша.

 „Аплодирахме съдбата си през цялото време на на-
шето пленничество в Седемте кули“441 – така започва пър-
ва глава от Том II на „Пътешествие в Морея“. Следващите 
дванадесет глави от книгата са посветени на живота на 
пленените французи в столицата на Османската империя.

 Пуквил въвежда читателите в обстановката, като 
най-напред дава сведения за историята на крепостта и 
нейното развитие през вековете. В хода на изложението 
французинът споменава и източника, от който черпи све-
дения, а именно издадената през 1752 г. „История на Къс-
ната Римска империя“ (букв. „История на Ниската импе-
рия“) на френския учен Шарл Льобо (1752–1817): 

За първи път имперският замък Седемте кули, който турците 
наричат Йедикуле, а гърците – Ефтакуладес442, е споменат в исто-
рията на Ниската империя като място, което през VI век сл. Хр. 
служи за отбрана на Константинопол443. 

441  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l`Empire Ottoman,  Volume II, Paris, 1805, p. 1.

442  Ефтакуладес е старогръцкото наименование на крепостта. На но-
вогръцки тя се нарича Ефтапиргон/Ептапиргон (Ἑπταπύργιον) – Бел. авт.

443  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume II, op.cit., pp. 62-3. По дан-
ни на Главна дирекция „Музеи и културно наследство“ на Република Турция, 
Дирекция „Музеи в Истанбул“ за затвора Йедикуле, първите крепостни стени 
са изградени по времето на Константин Велики (274–337 г. ), а през V век – 
при император Теодосий II (401–450 г.), е издигната още една стена. По този 
начин Константинопол става най-добре укрепеният град в тогавашния свят. 
Срв. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü‘ne Bağlı Müzeler, İstanbul İli 
Müzeleri, İstanbul Hisarlar Müzesi Müdürlüğü, Yedikule Zindanları, http://www.
kulturvarliklari.gov.tr/TR,43844/yedikule-zindanlari/ – 24.04.2020.
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 Специално внимание в разказа на Франсоа Пуквил 
е отделено на овладяването на Седемте кули от османците. 
Французинът разказва как през 1453 г. след дълга и упори-
та обсада Мехмед II превзема Константинопол, а неговата 
армия разрушава част от стените на цитаделата и успява 
да я превземе. 

Насочил основните сили на своята артилерия към крепостта, 
той пожертвал 12 000 турски войници в сраженията, които довели 
до овладяване на това място444. 

 Няколко години по-късно, през 1458 г., султан 
Мехмед II възстановява цитаделата, като добавя три нови 
кули. По този начин техният общ брой става седем (Güney 
Pylon Kulesi, Kuzey Pylon Kulesi, Kitabeler Kulesi, Top 
Kulesi, III Ahmet Kulesi, Hazine Kulesi и Bayrak Kulesi) и 
укреплението започва да се нарича Седемте кули445.

 Крепостта има форма на петоъгълник, който се из-
дига над бреговете на Мраморно море. Неговата най-дълга 
страна е насочена на запад, където на шестдесет метра ви-
сочина се издига антична триумфална арка от времето на 
император Константин, която води към позлатена врата. 
Входът се намира на срещуположната, източна страна на 
Йедикуле (Приложение № 10)446.

444  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., p. 63.

445  Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü‘ne Bağlı Müzeler, 
İstanbul İli Müzeleri, İstanbul Hisarlar Müzesi Müdürlüğü, Yedikule Zindanları, 
http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,43844/yedikule-zindanlari/ – 24.04.2020.

446  По сведения на Пуквил общата площ на крепостта е около 5500 
квадратни метра. Срв. Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en 
Albanie, et dans plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.
cit., p. 70. Макар че данните, предоставени от Главна дирекция „Музеи и 
културно наследство“ на Република Турция, не посочват точната квадратура 
на цитаделата, те свидетелстват, че крепостните стени се простират на 6,5 
км на север до Айвансарай (Ayvansaray) на Златния рог. Срв. Kültür Varlıkları 
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 Цитаделата никога не е функционирала като воен-
но укрепление. Вместо това тя е използвана като място за 
съхранение на султанските съкровища и държавния архив. 
През годините замъкът се превръща в сцена на най-раз-
лични събития от историята на османския двор. Сред тях 
е смъртта на султан Осман II – убит по особено жесток 
начин в Йедикуле на 20 май 1622 г., без да остави наслед-
ници447.

 Въпреки това крепостта става популярна в Евро-
па не като арена на кървави екзекуции, а като затвор за 
дипломатически и военни представители на държавите, с 
които Османската империя воюва. Ето защо по време на 
Наполеоновите войни голяма част от френските военно-
пленници са заточени именно в тази цитадела.

 В своите пътеписи Пуквил разказва, че Йедикуле 
има статут на имперска крепост. Тя се командва от ага, 
който разполага със собствена стража от 54 войници и 
свой химн. Тази длъжност всъщност представлява една 
достойна и спокойна пенсионна служба, със заплата от 
„около 10 000 франка“448 и имоти в околностите на Родос-
то. По време на пленничеството на Пуквил управител на 
крепостта е Абдул Хамид – възрастен мъж от татарски 
произход, започнал своята кариера като мюезин в султан-
ския дворец. На шестдесетгодишна възраст, когато вече не 
е в състояние да изпълнява своите задължения, Абдул Ха-
мид е назначен за ага на Йедикуле. Пуквил го описва като 
смел, добродетелен човек, на когото липсва присъщият за 
османците фанатизъм. Макар и „скъперник като всички 

ve Müzeler Genel Müdürlüğü‘ne Bağlı Müzeler, İstanbul İli Müzeleri, İstanbul 
Hisarlar Müzesi Müdürlüğü, Yedikule Zindanları, http://www.kulturvarliklari.gov.
tr/TR,43844/yedikule-zindanlari/ – 24.04.2020.

447  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., p. 70.

448  Ibidem, Volume II, op.cit., p. 68.
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турци, той цени малките радости в живота и затова невед-
нъж бях изненадващо канен да пия кафе с него“449. Сведе-
нията на французина разкриват една специфична особе-
ност на османската система от края на XVIII – началото 
на XIX век. Макар отделните групи население да имат 
ясно диференциран статут в държавата на султаните, тях-
ното положение в обществото не е трайно и много бързо 
би могло да се промени. Така например един носач може 
да стане везир или генерал в рамките само на едно дено-
нощие. Ето защо, ако мюсюлманинът е сигурен, че няма 
да бъде забелязан от своите единоверци, той всекидневно 
би могъл да демонстрира уважение към раята, която иначе 
унижава публично450.

 Освен от агата, неговата стража и военнопленни-
ците, крепостта е обитавана и от няколко бедни мюсюл-
мански семейства. Те са натоварени с различни дейности, 
свързани с всекидневната поддръжка на Йедикуле. Сред 
тях има чистачи, готвачи и дори имам, който служи и жи-
вее в малка джамия, разположена във вътрешния двор на 
цитаделата. Следвайки мюсюлманската традиция, пред 
джамията е изграден фонтан. Около религиозния храм са 
разположени ниски сгради, в които живее гарнизонът.

 Килиите на французите са разположени в ниските 
етажи на крепостта, където изключително високата влаж-
ност привлича всякакъв вид влечуги. През призмата на 
медицинските си познания Пуквил определя въздуха като 
влажен и нездравословен, тъй като лесно може да причи-
ни скорбут както на сънародниците му, така и на всички, 
които живеят в цитаделата. През лятото слънцето изсуша-
ва стените, но същевременно ги затопля до степен, която 
създава усещане за пещ. Точно обратното се случва през 

449   Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume II, op.cit., p. 68.

450  Ibidem.
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зимата. Тогава влажните стени бързо измръзват, засилвай-
ки усещането за студ. Освен за неблагоприятните клима-
тични условия Пуквил разказва и за различни видове на-
секоми и влечуги, които обитават килиите. Французинът 
е силно възмутен от „насекомите, характерни за южните 
страни, и едно завидно количество жълти скорпиони, кои-
то се промъкваха дори в леглата ни“451.

 Макар и пленници на султана, французите нито са 
оковани с вериги, нито са затворени по цял ден в килиите. 
Дори напротив – всеки един от тях прекарва дните си, пос-
ветен на някакво приятно и полезно занимание: 

[...] по този начин часовете имаха предназначение и ние не воде-
хме монотонен живот, а живеехме с очакването за едно по-добро 
бъдеще452. 

Това не пречи на Пуквил да определи живота си в 
пленничество като „морален срив“453. Въпреки че не е под-
ложен на мъчения, той се чувства нещастен и потиснат. 
Всекидневието му, съвсем естествено, е еднообразно: 

Ставаме в осем часа, за да закусим в девет. Който пропусне за-
куската, остава гладен. След това затворниците играят на топка и 
се разхождат във вътрешния двор на крепостта до три часà. По-
сле е ред на вечерята: едни и същи сътрапезници, едно и също 
меню454.

Въпреки липсата на разнообразна храна, Пуквил ха-
ресва турската кухня. След тежките седмици, прекарани 
на кораба, той оценява ориенталските ястия като изклю-

451  Ibidem, p. 94.
452  Ibidem, p. 95.
453  Ibidem.
454  Lair, J. A. La Captivite de Francois Pouqueville en Moree, Recueil des 

publications diverses de l’Institut de France, Paris, 1902, p. 673.
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чително вкусни и дори включва в своя пътепис няколко 
рецепти за приготвяне на кадаиф, халва, бюрек, каймак и 
сарми. След вечеря затворниците отново излизат на раз-
ходка или играят игри. В точно определен час те се връщат 
във влажните килии, които делят с жаби и други живот-
ни455.

 В разказа на Пуквил личи противоречивото му от-
ношение към положението и средата, в която се намира. 
Той често се оплаква, че живее като „кучетата и котки-
те“456, че пленниците не се обръщат един към друг по име, 
а използват прякори, че условията на живот са изключи-
телно тежки и пр. В същото време признава, че за разли-
ка от строгия затворнически режим, който останалите во-
еннопленници са принудени да понасят, тези, затворени 
в Йедикуле, се ползват от изключително благоприятен и 
толерантен статут. Те имат възможност да се занимават 
с различни трудови и образователни дейности, които ан-
гажират тяхното време и внимание, и им носят известна 
утеха. Затворниците могат да правят почти всичко, стига 
да спазват едно-единствено условие – да не напускат кре-
постта. 

Всъщност, на това задържане трябва да се гледа като на благо-
словия в сравнение с положението, в което се намират останалите 
военнопленници, принудени от варварите да се занимават с пре-
устройството на затвора457. 

 
Французинът дори признава, че за разлика от Три-

полица, тъмничарите в Йедикуле са „добри, възпитани и 

455  Lair, J. A. La Captivite de Francois Pouqueville en Moree, Recueil des 
publications diverses de l’Institut de France, Paris, 1902, p. 658.

456  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume II, op.cit., p. 10.7

457  Ibidem, p. 67.



283Трета глава   Франсоа Пуквил и всекидневието на Балканите...

пос лушни – такива, каквито вече не могат да бъдат откри-
ти другаде“458. 

 Пуквил получава известна свобода на придвижване 
извън крепостните стени на Йедикуле, след като пазачите 
разбират за медицинските му умения. Понякога той дори 
има възможност да прекоси Константинопол и Босфора по 
целия път до Черно море, за да прегледа свои тежко бол-
ни сънародници, затворени далеч от столицата. Възполз-
вайки се от това преимущество, Пуквил успява да разгле-
да османската столица и нейните околности. Това, което 
най-силно го впечатлява, е тишината. Тя е навсякъде, дори 
на пазара е тихо: 

[...] тесни улички, непавирани, прашни или кални; навсякъде 
затворени врати и една изненадваща тишина [...] В отредените за 
търговия места, напротив, едва може да се диша; там вълните от 
хора се блъскат, удрят се, но без шум, без постоянните викове по 
пазарите в нашите страни459.

 Най-ярко е описанието на търговците в безистени-
те:

[...] тук, където всичко възбужда любопитството, виждаме до 
флегматичния турчин предприемчив грък, честният и разсъдлив 
арменец, алчният евреин да упражняват красноречието си и да 
показват стоките си460.

 В разказа на Пуквил много ясно са представени 
специфичните особености на отделните етнически общ-

458  Ibidem, p. 125.
459  Dehérain, H. Une correspondance inédite de François Pouqueville, consul 

de France à Janina et à Patras sous le premier Empire et la Restauration, Extrait de 
la « Revue de l’histoire des colonies française », Volume XI/ 1921, 3e trimestre, 
Paris, 1921, p. 108.

460  Ibidem, p. 109.
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ности. Техните различия са свързани не само с външния 
им вид, облекло, поведение и език, но и с начина, по който 
търгуват. Така например турчинът продава с израз на пок-
ровител, докато хитрият грък се пазари за цената на това, 
което предлага и призовава небето за свидетел на неговата 
честност и безкористност. Арменецът е зает с претегляне 
на бижута, злато и сребро, и хладнокръвно пресмята тър-
говските си сделки, устремен към бъдещи успехи. През 
това време евреинът купува, продава и предлага посредни-
чеството си при сделки, без да се обезсърчава от отвраще-
нието и презрението, които предизвиква. Дори на обидите, 
изнудванията и несправедливото отношение той отговаря 
със смирение и молби461.

 Французинът успява да проникне дори на пазара на 
робини и остава впечатлен не толкова от красотата на де-
войките, колкото от начина, по който турците се пазарят за 
тях: 

[...] обикаляха от група на група, караха ги да си отварят уста-
та, изучаваха ръцете им и ги оглеждаха така, както се прави при 
купуването на животни. Внезапно, един от пазачите с кама в ръка 
дойде при мен, псувайки и наричайки ме неверник, и ми нареди 
да напусна... по-късно научих, че трябвало специален ферман от 
Портата, за да се влезе462.

 
Вниманието на Пуквил е привлечено и от начина, по 

който се залавят  провинилите се поданици на султана: 

Еничарите, хвърляйки се върху заподозрения, никога не про-
пускат да го ударят по главата със сопа или пръчка. След като 
го зашеметят по този начин, те прекарват една от тоягите през 

461  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume II, op.cit., pp. 109-10.

462  Dehérain, H. Une correspondance inédite de François Pouqueville, op.
cit., pp. 111-12.
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кръста му, тя притиска неговите хълбоци и така – увиснал като 
полилей, го пренасят в затвора463.

 През последните дни от престоя на французина в 
столицата тези случаи все повече зачестяват, заради т.нар. 
„наредби против разкоша“464. Тяхната основна цел е да ан-
гажират съзнанието на местното население с дреболии, на 
които обаче се придава голямо значение. Например издава 
се заповед всеки да носи шапка, която да отговаря на уп-
ражнявания занаят. В случай на неподчинение виновни-
ците се наказват с бой с тояги, а понякога дори със смърт. 
Обикновено тези наредби се отменят след няколко дни, за-
менят се с други и се забравят. По този начин властите се 
опитват да отклонят вниманието от разпространяващите 
се слухове за поражения на османската армия, които вся-
ват смут сред местното население.

 Франсоа Пуквил наблюдава жителите на Констан-
тинопол и подробно изучава техния външен вид, поведе-
ние и облекло. Ето защо не е изненадващо, че специално 
място в неговите произведения заема описанието на тра-
диционните дрехи, с които са облечени представителите 
на различни съсловия.

Както беше посочено още в първа глава, поданици-
те на султана имат точно и ясно определен от държавата 
статус, свързан с хазната – колко, кога и как да ѝ дават 
или да получават от нея. Съществуват редица документи, 
с които отделните индивиди могат да докажат своята при-
надлежност към определена категория: данъчни регистри 
и извлечения от тях, берати, фермани и тезкерета, джизие 
евраци и други. Анализът на тяхното съдържание води до 
поне два важни извода. На първо място, много от горепо-

463  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume II, op.cit., pp. 127-28.

464  Ibidem, p. 128.
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сочените източници определят начина на поведение на ин-
дивида, като поставят определени изисквания към неговия 
външен вид. Второ, самият текст на документите подсказ-
ва, че не те са служили за доказване на самоличността. 
В действителност, на обществената сцена поданиците на 
султана се лигитимират чрез външния си вид, тъй като об-
леклото символизира тяхната етническа и религиозна при-
надлежност, професията и социалното им положение465.

Осъзнавайки тези специфични особености на ос-
манската система, в глава XV на „Пътешествие в Морея“ 
Пуквил помества списък на занаятите в Константинопол, 
като изрично посочва към коя народност принадлежат хо-
рата, които ги упражняват. По този начин читателите нау-
чават, че „кафеджиите са все турци“, но когато кафенето 
се държи от бръснари, те могат да бъдат и гърци466. Съг-
ласно поместените в книгата данни турците обичайно ра-
ботят като стъклари, кожари, въжари, обущари (професия, 
разпространена също и сред арменците), ключари, дърво-
делци, търговци на тютюн, предачи на коприна. Една от 
най-богатите занаятчийски камари е тази на кожухарите – 
предимно от гръцки произход. Гърците са също кръчмари, 
производители на ракия, търговци на емфие, майстори на 
музикални инструменти, лекари. Арменците работят като 
лодкари, рибари, парфюмеристи, златари, бояджии на пла-
тове и прежди, архитекти. Пуквил допълва, че султанските 
джамии в Константинопол са построени именно от армен-
ски майстори467. Оценителите на митници и посредниците 

465  За облеклото като идентификационен маркер в Османската импе-
рия срв. фактологично богатата и ценна в обобщенията си статия на Светлана 
Иванова „Карнавал – имперски интермедии“. – В: Представата за другия на 
Балканите, София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 1995, 
с. 55-61.

466  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume II, op.cit., p. 129.

467  Lair, J. A. La Captivite de Francois Pouqueville en Moree, op.cit., p. 685.
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(самсари) са само и единствено евреи. Те упражняват и 
други професии като сладкарство, аптекарство и медици-
на. Любопитна е оценката на френския автор, че някои от 
евреите са фокусници (илюзионисти)468, но повече инфор-
мация за тях не е поместена.

 Ясно е посочено обаче, че част от представителите 
на гореспоменатите етноси са се специализирали в отдел-
ни занаятчийски клонове. Така например, по сведения на 
Пуквил, всички албанци християни са зидари, месари или 
търговци на животински дреболии, а техните сънародници 
мюсюлмани в повечето случаи работят като теляци, догра-
маджии и бакали. Жителите на Хиос са сукнари, търгов ци 
на чехли и шапки, на дъвки, лимони и портокали, на смо-
кини и други плодове, отглеждани на острова. В допъл-
нение, „варварите“469 продават прежда и вълнени одеяла 
или работят като моряци. Арабите египтяни обикновено 
са коняри или гмуркачи, докато тези от другите страни 
продават кестени, фурми и тестени изделия. Сирийците 
търгуват с платове и фъстъци, а жителите на Смирна – със 
захаросани плодове. Българите обикновено са овчари, ка-
руцари или орачи. Власите работят като такеджии, търгов-
ци на кожи и на лой, а грузинците и черкезите се занима-
ват с търговия на роби470.

 Диференцирането на занаятите в зависимост от 
етническата принадлежност на поданиците на султана 
показва пълната невъзприемчивост на османската соци-
ално-икономическа система към унификация. Идеалното 
състояние на тази структура е в поддържане на точни гра-
ници между отделните елементи, които я изграждат. През 

468  Ibidem.
469  Определението „варвари“ в случая изразява преиначено звучене на 

„бербери“, обитаващи Северна Африка – Бел. авт.
470  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 

plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume II, op.cit., pp. 129-33.
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тях свободно преминават чужди влияния, понякога проти-
ча огромна дифузия и въпреки това непреодолимо остава 
усещането за идентичност, различна от тази на другия.

 Свободата на придвижване извън стените на Йеди-
куле и приятелството с главния градинар на султана пре-
доставят на Пуквил достъп до двореца Топкапъ и дори до 
градините на харема. Глави XVIII, XXX и XXXI от Том II 
на „Пътешествие в Морея“ съдържат описание на султан-
ския палат, на семейството на Селим III, на сановниците и 
тяхната съдба. Обръщайки внимание на положението на 
двамата братовчеди на султана – синове на султан Абдул 
Хамид I (1774–1789), които живеят затворени и изолирани 
от света, но които някой ден могат да се възкачат на прес-
тола, Пуквил напомня за недалечното минало, когато тех-
ните предци са живеели във военни лагери и години наред 
са били обучавани и подготвяни един ден да управляват 
империята. Французинът е категоричен в оценките си за 
залеза на османската държава, която нарича „един огро-
мен колос, когото ръката на времето поваля и чието паде-
ние може само да бъде забавено, но не и избегнато“471. Ло-
шата дисциплина във войската, липсата на редовна армия 
в мирно време, незащитените градове, неподдържаните 
крепости, които с течение на времето се рушат, размири-
ците в отделните провинции на империята, нарастващото 
неподчинение от страна на местните управители – това са 
само част от щрихите на картината, която рисува Пуквил 
и която изобразява държавата на султаните в началото на 
XIX век.

 В глава XII от Том II на „Пътешествие в Морея“ 
френският автор споделя, че благодарение на съдействи-
ето, което получават от драгомана при Високата порта, 
фанариота Михай Драко Суцу (на румънски: Mihai Draco 

471  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume II, op.cit., p. 165.
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Suțu, на гръцки: Μιχαήλ Δράκος Σούτζος), в крепостта ре-
довно се доставят вестници. Освен това, затворниците 
имат възможност да кореспондират със своите пленени 
сънародници в други части на Константинопол и по този 
начин да поддържат непрекъсната връзка с тях. Постепен-
но обхватът на кореспонденцията се разширява и достига 
до Мала Азия, където се намират немалко депортирани 
французи. За кратко време затворниците успяват да пос-
тигнат забележителен прогрес – в една империя, в която 
не съществуват пощенски услуги, пленниците в Йедику-
ле получават и изпращат писма до Никомедия, Кастамо-
ну, Карахисар, Кападокия и Варна в рамките само на една 
седмица. Как успяват да го постигнат? Макар и лишени 
от финансови средства, те успяват да изградят приятелски 
отношения с представители на местното население, които 
им помагат да осъществяват тази кореспонденция. Така 
Пуквил и останалите затворници поддържат непрекъснат 
(доколкото обстоятелствата позволяват) контакт с външ-
ния свят и регулярно получават информация за събитията 
в други части на Османската империя.

 През дългите месеци на пленничество Франсоа 
Пуквил се сприятелява с всички свои сънародници, затво-
рени в Йедикуле. Двама от тях оказват изключително го-
лямо влияние върху неговия живот. Това са ръководителят 
на френската мисия Пиер Руфен и секретарят и преводач 
на легацията Жан-Даниел Кифер.

 Преди да бъде затворен в крепостта, Пиер Руфен 
изпълнява длъжността френски консул в Крим и Констан-
тинопол. Паралелно с дипломатическите си задължения, 
той работи като преводач (драгоман) от ориенталски ези-
ци към Министерството на външните работи. Заради об-
ширните си познания за източните езици, обичаи и тради-
ции той често е наричан от сънародниците си Нестор на 
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Ориента. Именно Руфен е този, който предава на Пуквил 
своите познания за ориенталския начин на живот472.

 От своя страна, Кифер, лингвист и втори (след 
Пиер Руфен) секретар-преводач към Министерството на 
външните работи473, преподава на Франсоа Пуквил гръцки 
език, опирайки се на произведенията на Омир и Хипократ, 
като по този начин събужда в него интерес към Гръцката 
античност474.

 Както вече стана дума, именно уроците по гръцки 
език заемат голяма част от всекидневието на Пуквил. Годи-
ни по-късно той споделя пред свои приятели, че както по 
време на пленничеството си в Триполица, така и в Йеди-
куле, е посещавал гръцки училища, където е учил родния 
език на своите „съученици“475. Задълбочените познания на 
Пуквил по гръцки му позволяват да превежда поезията на 
Анакреон от йонийски диалект на френски. Той пише и 
няколко произведения на френски и гръцки език, сред кои-
то са ориенталската приказка «Le Panier» („Кошницата“) 
и хумористичното стихотворение «La Gueuseade».

 През тези малко повече от две години Пуквил води 
дневник на специално измислен от самия него кодиран 
език и крие листовете на различни места, за да не бъдат 
намерени от пазачите, които редовно претърсват килията 
му. Шестстотинте страници на този таен дневник са пуб-
ликувани през 1805 г. като първи и втори том на „Пъте-
шествие в Морея, в Константинопол, в Албания и в много 

472  Dehérain, H. La vie de Pierre Ruffin, orientaliste et diplomate (1742-
824), Volume II, Paris, 1929, pp. 84-186.

473  Lang, М. « Jean Daniel Kieffer ». Nouveau dictionnaire de biographie 
alsacienne, Volume XX, Strasbourg, 2007, p. 1948.

474  Rombault, J. François Pouqueville membre de l’Institut, par l’abbé J. 
Rombault, Bulletin de la Société historique et archéologique de l’Orne, 1887, p. 16.

475  Lair, J. A. La Captivité de François Pouqueville à Constantinople, 1800–
1801: (9 prairial, an VII −16 ventôse, an IX), H. Delesques, Bulletin de la Société 
des Antiquaires de Normandie, Caen, 1904, p. 20.
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други части на Османската империя през 1798, 1799, 1800 
и 1801 г.“ и носят на Пуквил богатство и слава. Последна-
та, трета част на пътеписа описва в 300 страници удиви-
телните приключения, които неговите приятели и „братя 
по оръжие“ (бъдещият барон, генерал) Поатвен, (бъде-
щият генерал) Шарбонел и (бъдещият генерален консул) 
Бесиер срещат преди и след пленничеството им в Йедику-
ле476.

 Пуквил е пуснат на свобода на 5 термидор IX  го-
дина (24 юли 1801 г.) и се връща в Париж през есента. 
Последните две глави от Том II на пътеписа „Пътешествие 
в Морея“ са посветени именно на това пътуване и завърш-
ват с пристигането на французина в Марсилия.

  Освобождаването на Пуквил бележи началото на 
един нов, коренно различен етап в неговия живот. Връ-
щайки се в Париж, той подновява следването си и ус-
пешно защитава докторат по медицина на латински език. 
Скоро след това публикува първия си пътепис, който му 
носи световна слава. Впечатлени от познанията на Пук-
вил за балканския регион, Наполеон I и френският външен 
министър Шарл Морис дьо Талейран му предлагат поста 
на генерален комисар (консул) в Янина. Пуквил посреща 
предложението със смесени чувства. От една страна, той 
е притеснен от факта, че ще бъде консул именно в Янина, 
където резидира Али паша: 

Бях чувал за епирския сатрап. Преживял съм толкова много 
нещастия по време на първото ми пътуване до Турция, че пред-
ставата за човека, при когото ме изпращаха, и все още пресният 
спомен за тригодишното ми пленничество ме караха да се колебая 

476  Dehérain, H. Une correspondance inédite de François Pouqueville, op.
cit., p. 65.
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дали да дам съгласието си за тази мисия, която иначе веднага бих 
приел477.

На тези настроения се противопоставя силното же-
лание на Пуквил да продължи да изучава населените с 
гърци земи, на които е посветил своя първи пътепис „Пъ-
тешествие в Морея“. Това е един значителен труд, който 
би могъл да бъде допълнен с впечатления от следващо пъ-
туване. В крайна сметка любовта към науката надделява и 
Пуквил се съгласява. Именно след приемането на поста и 
официалното встъпване в длъжност започва вторият голям 
етап от живота на французина на Балканите.

§ 2. Всекидневният живот на Н. Пр. Франсоа Пуквил, 
генерален консул на Франция в Янина (1805–1819)

 През м. септември 1805 г. Франсоа Пуквил получа-
ва заповед да се върне на Балканите. Целите на неговата 
мисия са разкрити в уводната част на Том I от „Пътешест-
вие в Гърция“:

Съгласно инструкциите, които ми бяха дадени, трябваше да из-
пълнявам независимо функциите, с които бях натоварен. Не да 
следвам примера на тези, които отиват в някоя държава, само за 
да я разгледат, а да се идентифицирам с нея. От мен не се оч-
акваше да водя бележки или да скицирам руините, които видя. 
Трябваше да направя точно описание на страната, без да включ-
вам своите собствени предположения и оценки. Очакваха от мен 
задълбочено изследване на институциите и нравите на местните 
жители, без максими или метафори, които обикновено служат за 
прикриване на намеците или скритите мотиви на автора. Опи-
райки се на тези точни инструкции, бих могъл да предположа, 

477  Pouqueville, F. Voyage de la Grèce, Volume I, Paris: Imprimerie de Fir-
min Didot, 1822, pp. 1-2.
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че моят план е напълно повлиян от античните автори и че просто 
трябва да потърся Гърция в самата Гърция, използвайки техните 
съчинения като пътеводител478.

 Действително, в трудовете на Пуквил личи него-
вият стремеж максимално подробно, точно, ясно и (отно-
сително) обективно да бъдат описани местата, които по-
сещава, и хората, които среща, техните нрави, обичаи и 
всекидневен живот479.

 Пуквил напуска Париж още на следващия месец – 
21 октомври 1805 г., за да встъпи в длъжност. В Милано 
се среща с Жулиен Бесиер – баща на маршал Жан-Батист 
Бесиер и херцог на Истрия, който е натоварен със задачата 
безпрепятствено да го ескортира до Янина и да го пред-
стави като новия генерален консул на Франция, който ще 
резидира в двора на Али паша.

 На 27 ноември 1805 г. Пуквил и Бесиер пристигат в 
Рагуза (дн. Дубровник), където, спазвайки правилата за ка-
рантина, прекарват почти два месеца, преди да се отправят 
към гръцките земи. Техният престой на Адриатическото 
крайбрежие е описан в първите три глави на „Пътешест-
вия в Епир, Албания, Македония и Тесалия“. На 22 януари 
1806 г. французите отплават с кораба “Stella di Bonaparte”, 

478  Pouqueville, F. Voyage de la Grèce, Volume I, op.cit., pp. ij-iij.
479  Би могло да се предположи, че французинът е изпратен в Янина не 

само с дипломатическа, но и с разузнавателна цел. Поради тази причина той 
получава инструкции да предоставя максимално точна и правдива информа-
ция както за посетените от него места, така и за местното население. По време 
на проучванията, направени от автора в Националния архив и Националната 
библиотека на Франция, където са запазени всички (публикувани и неиздаде-
ни) трудове и писма на Франсоа Пуквил, не са открити сведения – поне в об-
щодостъпните документи – в подкрепа на твърдението, че той е бил шпионин 
на император Наполеон I. Но този френски автор несъмнено е бил разузнавач, 
ако не в качеството си на агент на френския император, то със сигурност като 
връзка с действителността (т.е. с конкретните естествени и социални условия 
на живот) в Османската империя. 



294 Александра Миланова    ОТ КОНСТАНТИНОПОЛ ДО ЯНИНА

командван от корсиканец на име Марсилези480. На 1 февру-
ари с.г. двамата слизат в Порто Панормо и се отправят към 
Янина.

 Стъпвайки на гръцка земя, Пуквил си спомня съве-
тите, които дава Плиний Млади на своя приятел Максим: 

Помнете, че сте изпратен в тази Гърция, в която се зараждат 
цивилизацията, писмеността и земеделието. Поклонете се на бо-
говете, които са дали живот на първите законодатели, отдайте 
почит на техните свещени имена и героична слава по същия на-
чин, по който се очаква да уважаваме възрастните хора. Вдишай-
те стремежа на гърците към свобода и независимост. Винаги се 
придържайте към мисълта, че това е страната, от която са дошли 
първите ни институции. Покорената Гърция не се подчинява на 
своите победители и по този начин ги принуждава да я молят за 
подчинение481.

 От една страна, тези патетични слова мотивират 
Пуквил за изпълнение на неговата мисия. От друга страна 
обаче, те провокират субективното му отношение към за-
обикалящата го действителност. Тези думи засилват сим-
патиите на французина към гръцкия народ и успоредно 
с това затвърждават негативното му отношение към ос-
манските турци и към Ориента, който самият той нарича 
„земя, лишена от престиж“482.

 Преди да започне разказа си за балканските земи, 
Пуквил остро критикува своите предшественици, обви-
нявайки ги, че не са направили почти нищо друго, освен 
да повтарят една и съща информация: султаните са горди, 
еничарите – нахални, мюсюлманите са мързеливи, а тях-

480  Dehérain, H. Une correspondance inédite de François Pouqueville, op.
cit., p. 70.

481  Pouqueville, F. Voyage de la Grèce, Volume I, op.cit., pp. 8-9.
482  Ibidem, p. 7.
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ната религия – абсурдна483. Ето защо той си поставя за цел 
да преразгледа наличните сведения за състоянието на Ос-
манската империя, да потърси нова информация, прецизно 
да изследва местата, които ще посети, населението, нра-
вите, производството и подробно да опише разбиранията 
на християни и мохамедани. За разлика от своите пред-
шественици обаче, французинът разполага със значител-
ни преимущества, които да улеснят изпълнението на тази 
съвсем нелека задача. На първо място, той познава хората, 
с които ще комуникира по време на пребиваването си в 
земите на султана. Познанията по гръцки език му помагат 
да разговаря с тях без преводач, както и да разбира техни-
те разговори. Освен това Пуквил притежава необходимите 
умения, за да разчита антични надписи. Той е запознат с 
историята на Балканите и със същността на османското 
управление – знания, които получава от Пиер Руфен по 
време на пленничеството си в крепостта Йедикуле. На-
края, но не и по значение, Франсоа Пуквил се ползва с по-
кровителството на Жулиен Бесиер, натоварен със задачата 
безпрепятствено да го ескортира до Янина и да го предста-
ви на Али паша.

 Франсоа Пуквил за първи път се среща с янинския 
управител през м. март 1806 г. Своите впечатления от тази 
първа аудиенция французинът представя в книгата „Плен-
ник при турците и янинският тигър“: 

[...] пресичайки един безлюден двор, се изкачихме по тъмна 
стълба; отгоре се отвори врата и ние се намерихме в приемната на 
Али, който ни посрещна на крака. Поздрави ни, прегърна г-н Бе-
сиер и отстъпвайки назад, седна върху софата си, сякаш случайно. 
Не ми обърна абсолютно никакво внимание, но отвратителният, 

483  Ibidem, pp. 10-11.



296 Александра Миланова    ОТ КОНСТАНТИНОПОЛ ДО ЯНИНА

облечен в черно, призрак с бяла брада с едва доловимо движение 
ме уведоми, че съм добре дошъл484. 

 След като преводачът бива представен, янинският 
управител отправя серия от въпроси към новодошлите и 
по този начин ги изненадва със словоохотливостта си, коя-
то според Пуквил не е типична за мюсюлманите. Въпреки 
явната приказливост на местния паша, нито една негова 
дума не е изречена случайно, а е натоварена с определено 
послание.

 В началото на 1806 г. Али е на шестдесет и две го-
дини и на тази възраст той вече носи белезите на преждев-
ременна старост – множество бръчки по лицето, дефор-
мирана от тежестта на тялото фигура. Но сините очи на 
янинския паша разкриват свирепия му характер485. Нещо 
повече, тъй като се чувства постоянно застрашен, Али ни-
кога не се смесва с тълпата. Винаги е на показ, заобиколен 
от пазачите си и не се доверява на никого, дори на своето 
семейство486. Макар и кратка, аудиенцията при янинския 
управител не оставя Пуквил равнодушен:

Тази първа среща беше достатъчна, за да разбие една част от 
илюзиите, които подхранвах. Али паша не беше нито Тезей, нито 
Пир, нито някакъв стар войн, покрит с белези. Ще го спечеля със 
своите модерни идеи и ще обвинявам съдбата, която ме заточи 
при един такъв човек, за съжаление, без да предвиди колко много 
страдание ще ми причини той487.

484  Pouqueville, F. Travels in Epirus, Albania, Macedonia, and Thessaly, 
op.cit, p. 37.

485  За образа на Али паша подробно срв. Hristov, S. The Lion of Yanina a 
narrative based on the life of Ali Pasha, tyrant of Greece and Albania, Modern Age 
Books, 1941.

486  Pouqueville, F. Prisonnier chez les Turcs & Le Tigre de Janina, Paris: 
Librairie illustrée, deuxième édition, 1893, p. 38.

487  Pouqueville, F. Voyage de la Grèce, Volume I, op.cit., p. 116.
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 Благодарение на дипломатическия си статут и сим-
патиите на янинския паша, френският консул получава 
специален паспорт, който му осигурява свобода на прид-
вижване и му дава възможност, придружаван от войници 
на Али, да изследва гръцките области във вътрешността 
на полуострова, чак до Македония и Тракия. 

Ако не беше мой приятел, казваше ми Али, не би могъл да дос-
тигнеш до местата, които ще посетиш; но хората знаят, че аз те 
защитавам и хиляди глави отговарят за твоята488. 

 Пуквил участва и в няколко похода на янинския уп-
равител из албанските територии, което му позволява да 
опознае начина на живот на местното население. И този 
път французинът води дневник, в който подробно описва 
своите наблюдения и откритията, до които достига в хода 
на многобройните си пътувания из Балканите през десетте 
години дипломатическа служба на полуострова.

 След Тилзитския мир от 1807 г. Али паша се отказва 
от съюза с французите и се обръща към Великобритания. 
От този момент нататък положението на Пуквил в Янина 
става изключително тежко. Пашата забранява на подчине-
ните си да осъществяват каквато и да било комуникация 
с френския консул. Французинът е принуден да напусне 
двореца и да се установи в самостоятелна резиденция489. 
На практика, къщата на Пуквил се превръща в луксозен 
затвор, а самият той отново става пленник.

 Това своеобразно пленничество продължава цели 
десет години, които Пуквил определя като „десет от 
най-добрите ми години, в разгара на перипетии и опас-

488  Monmerqué, L. J. N. « Notice historique sur Pouqueville par M. de 
Monmerqué ». - In: Biographie universelle, Volume LXXVII, Paris, 1845, p. 7.

489  Pouqueville, F. Notice sur la fin tragique d’Ali-Tébélen, Paris, 1822, 
p. 63.
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ности в двореца“490. Френският дипломат визира двора 
на Али, който през този период се превръща в център на 
политически интриги между Великите сили, подклажда-
ни от самия паша. Заради своята висока нравственост и 
явно неодобрение на политиката, провеждана от янинския 
владетел, Пуквил става обект на непрестанни критики от 
страна на представителите на останалите европейски дър-
жави и най-вече на английските дипломати. Но изолиран 
в своята резиденция, френският консул остава встрани от 
неприятните събития в двореца и има възможност да се 
посвети на занимания, които му носят удовлетворение – 
пътувания до непознати места, изучаване на живота на 
местните жители и т.н. Именно през този период францу-
зинът посещава редица градове в Епир, Атика, Морея, Ме-
сения. Неговите подробни бележки и впечатленията му от 
гръцките земи са публикувани в Том II–VI на „Пътешест-
вие в Гърция“ – фундаменталния труд на Франсоа Пуквил, 
издаден в периода 1820–1827 г., след окончателното завръ-
щане на французина в Париж.

 След абдикацията на Наполеон I генералното кон-
сулство в Янина е премахнато. През м. февруари 1815 г. 
Пуквил напуска града и заминава за Патра, където е назна-
чен за консул. По сведения на Луи Жан Никола Монмерке, 
преди да напусне Янина, френският дипломат е поканен 
на вечеря в двореца на Али паша. Воден от желанието да 
възстанови приятелските си отношения с Пуквил, янин-
ският управител му поднася своите извинения. Спечел-
вайки симпатиите на французина, Али паша успява да 
осъществи намеренията си491.

490  Pouqueville, F. Travels in Epirus, Albania, Macedonia, and Thessaly, 
op.cit., p. 40.

491  Monmerqué, L. J. N. « Notice historique sur Pouqueville par M. de 
Monmerqué ». - In: Biographie universelle, Volume LXXVII, Paris, 1845, op.cit., 
p. 9.
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 Трудовете на Пуквил не съдържат информация за 
неговия престой в Патра, който се оказва изключително 
кратък. Изморен от изолирания начин на живот и воден от 
желанието да систематизира и издаде събраните по време 
на пътуванията си из Балканите материали, през 1816 г. 
той напуска дипломатическия пост. На негово място, като 
френски консул, е назначен брат му – Юг Пуквил.

 Както вече стана дума, всекидневието на Франсоа 
Пуквил в Османската империя условно може да бъде раз-
делено на два отделни етапа – пленничеството в Йедикуле 
и дипломатическата служба в Янина и Патра, всеки със 
своите специфики. Първата и най-съществена разлика е по 
отношение на статута на французина. Когато за първи път 
стъпва в османските владения – най-напред в Наварин, а 
след това в Триполица и Константинопол, той е османски 
пленник. Няколко години по-късно се връща в империя-
та, но вече в качеството си на френски генерален консул 
в Янина, с всички права и правомощия, които предвижда 
дипломатическият му ранг. Втората разлика е свързана с 
географското положение. Първоначално Пуквил е плен-
ник в османската столица, а след това – дипломатически 
представител в Янина, главния град на област Епир. Раз-
личия се наблюдават и по отношение на прякото му обкръ-
жение. В Йедикуле това са затворниците и стражите в кре-
постта, докато в Янина той общува предимно с Али паща 
и неговата свита, а също и с дипломатическите представи-
тели на останалите Велики сили, които резидират в двора 
на янинс кия управител. Условията на живот също не са 
еднакви. Пуквил е пленник в Константинопол и макар по-
ложението на затворниците в цитаделата да е значително 
по-добро, отколкото в други османски крепости, Йедикуле 
все пак е затвор – с неблагоприятен климат, влажни килии 
и еднообразна храна. Къщата в Янина, от друга страна, 
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предлага необходимия комфорт и спокойствие, за да бъде 
резиденция на генералния консул на Франция.

 Наред с различията обаче, във всекидневието на 
Пуквил в Османската империя могат да бъдат открити и 
известни прилики. Те са свързани основно с факта, че неза-
висимо от статута и географското положение, независимо 
от историческия контекст и конкретните външнополити-
чески отношения между Франция и Високата порта, пре-
небрегвайки наложените му ограничения, французинът 
успява да постигне своята най-голяма цел. А именно – да 
посети близки и далечни места в европейските владения 
на султана, където чрез преки наблюдения и комуникация 
с местните жители изгражда представа за техния начин на 
живот. В действителност, французинът научава много по-
вече за всекидневието на Балканите от населението, жи-
веещо на полуострова, отколкото от представителите на 
централната власт или от чуждестранните дипломати.
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 В хода на изложението последователно бяха разгле-
дани разнообразни аспекти от всекидневния живот на бал-
канските народи в края на XVIII и началото на XIX век, 
в това число и всекидневието на Пуквил. Направеният в 
предишната глава преглед обаче се оказва недостатъчен, 
за да изясни особеното място, което заема този френски 
автор в европейската историография. Ето защо се налага 
да бъдат потърсени отговори на някои важни въпроси и 
заедно с това да се анализират специфичните особености 
на трудовете на французина, което на свой ред ще хвърли 
светлина върху неговия безспорен принос за проучване на 
всекидневния живот на Балканите през разглеждания пе-
риод.

 Героите в съчиненията на Франсоа Пуквил

 Когато става въпрос за произведенията на Франсоа 
Пуквил или дори само се спомене неговото име, в съзна-
нието на хората, запознати с творчеството му, веднага се 
появява една асоциация: гърците. Тази реакция е напълно 
естествена и предвидима, тъй като основна тема в произ-
веденията на този френски автор неизменно е съдбата на 
гръцкия народ. Още при първия прочит на неговите съчи-
нения веднага прави впечатление, че значителна част от 
изложението е посветена на историята, или както фран-
цузинът сам я нарича, „славното минало“1 на гърците, на 
неблагоприятното им положение в Османската империя, 
на контактите и конфликтите им с останалите балкански 

1  Archives du Ministère des Affaires Étrangères (EMAE), Série Correspon-
dance consulaire et commerciale (CC), Sous- série Janina, Volumes 2 (de 11 janvier 
1808 à 27 décembre 1809), p. 34.
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народи и не на последно място – на културните и архи-
тектурните паметници в гръцките земи. Пуквил подробно 
описва многобройните и различни проявления на гръцко-
то всекидневие и често пренебрегва останалите етноси, 
живеещи на Балканите. Нещо повече, за френския автор 
названието „гърци“ постепенно се превръща в събирател-
но понятие за всички православни християни в европейс-
ките владения на Високата порта.

 Французинът дава любопитни сведения и за други 
представители на местното население – българи и турци 
например, но информацията за тях е доста по-оскъдна. 
Единствено албанците биха могли да се съревновават с 
гърците. Вниманието на Пуквил наистина е привлечено от 
всекидневието на албанския народ, особено в контекста на 
разказите за живота на Али паша. Интересът на западно-
европееца към тази тема обаче остава ограничен през це-
лия период на пребиваването му в Османската империя и 
не успява да измести основния фокус от живота и съдбата 
на гърците.

 Това отношение на френския автор съвсем не е 
изненадващо. То се определя преди всичко от съществу-
ващата неделима връзка между него и гръцката култура. 
Всъщност преди да попадне в Константинопол, Пуквил 
едва ли познава добре гърците или тяхното положение 
като поданици на султана. Ето защо първоначално той се 
въздържа от изразяване на конкретна позиция относно 
съдбата на гръцкия народ. Но това много бързо се проме-
ня. Както вече стана ясно, по време на двегодишното му 
пленничество в крепостта Йедикуле в османската столица 
европеецът интензивно изучава гръцки, което му позволя-
ва да чете и превежда антична поезия и дори сам да съз-
дава произведения на този език. По-късно основни негови 
респонденти стават именно гърците. Това се дължи преди 
всичко на обстоятелството, че французинът може свобод-
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но да общува с тях и да обсъжда въпросите, които го въл-
нуват, без да се налага да използва услугите на пос редник 
или преводач. Интересът на този френски автор към Гръц-
ката античност е причина и за неговата непоколебима уве-
реност в съдбата на гърците. Пуквил е убеден, че „народ с 
такава велика история, трябва да се радва на забележител-
но бъдеще“2. В този смисъл пътеписите на французина се 
превръщат в средство, чрез което той се стреми да предаде 
на читателите своята твърда увереност и вяра в съдбата на 
гърците.

 Елинофилията на французина става причина за не-
говата ясно изразена туркофобия. Негативното отношение 
на Франсоа Пуквил към турците е в ярък контраст с не-
говите положителни оценки и одобрителни коментари за 
гръцкия народ. Той обвинява завоевателите за трагичната 
съдба и тежкото положение, в което вярва, че се намират 
немюсюлманите, живеещи в европейските владения на 
обширната Османска империя. Французинът дава оскъдни 
сведения за всекидневието на турците, а когато го прави, 
информацията за тях винаги е придружена от обиди или 
враждебни забележки. Определенията, с които френският 
автор се обръща към османците, вече бяха цитирани в из-
ложението. Ето защо тук ще бъдат посочени отново само 
най-ярките от тях. Според Пуквил турците са „прикрити“3, 
„подли“4 и „алчни“5. „Земята им е лишена от престиж“6, 

2  Pouqueville, F. De ma solitude 1795 – Notes et journal (non-publié) de 
François Pouqueville, op.cit., p. 29.

3  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume III, op.cit., p. 156.

4  Pouqueville, F. Travels in Epirus, Albania, Macedonia, and Thessaly, 
op.cit., p. 23.

5  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume II, op.cit., p. 68.

6  Pouqueville, F. Voyage de la Grèce, Volume I, op.cit., p. 7.
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а самите те са „лоши управници“7. „Приспани от своята 
леност, съществуват, само за да вегетират в самотата на 
домовете си.“8 Характерно за някои от тях (например за 
мюсюлманите от Мистра) е, че не спазват стриктно пред-
писанията на Корана, пият вино на обществени места, 
изричат обидни думи и публично изразяват дълбокото си 
съжаление от невъзможността да се включат в празнич-
ните забавления на християните9. От своя страна, бездел-
ниците, дервишите и представителите на улемата нерядко 
употребяват опиум, макар че той води до бързо пристрас-
тяване, а в някои случаи дори до смърт10.

 Франсоа Пуквил е категоричен в заключенията си 
относно бъдещето на Османската империя и не се колебае 
да изрази своята позиция по този актуален в началото на 
XIX век въпрос:

По мое мнение невежеството, измамното спокойствие и слепи-
ят фанатизъм са сковали ръцете на турския народ. Турците, засле-
пени от спомените за своите минали победи и уплашени от лъж-
ливи пророчества, с голяма крачка вървят към разруха. Недисцип-
линирана войска, занемарено военно дело, отсъствие на редовна 
армия, незащитени градове, оставени на разрушение крепости, 
размирици в провинциите, неподчинение на местните управите-
ли, независимост на регентствата във Варвария, фалшифицирани 
пари: това представлява империята11.

7  Pouqueville, F. Travels in Epirus, Albania, Macedonia, and Thessaly, 
op.cit., p. 23.

8  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., p. 439.

9  Ibidem, p. 180.
10  Pouqueville, F. Voyage de la Grèce, Volume III, Paris: Imprimerie de Fir-

min Didot, 1822, p. 378.
11  Archives Nationales de France, Série A.E.B. Correspondance consulaire, 

Volume 380 (microfilm CIBAL 338), p. 76. „Регентствата във Варвария“, както 
ги нарича французинът, всъщност са управителите на османските провинции 
в Северна Африка (Алжир, Тунис, Триполи) – Бел. авт.



307Четвърта глава   Приносът на Франсоа Пуквил

Според френския автор тежкото положение, в което 
се намира Високата порта, започва да се проявява още по 
време на Египетската кампания на Наполеон:

 
Връщам се към последната война, за да я представя още по-

добре. Войската, която току-що замина, за да завладее отново 
Египет, е запалена лава, унищожаваща по пътя си всичко, вклю-
чително надеждите за бъдещето. Нейното безредие е неописуе-
мо. Винаги недоволна, тъй като дисциплината в нейните редици 
е непозната, тя може всеки момент да се разбунтува и повече от 
половината от войниците да се разбягат, преди още да са видели 
неприятеля. Това нахлуване в Египет разкрива във все по-голяма 
степен слабостта на империята [...]12.

 Но критиката на френския автор към турците е без 
съмнение най-силна в глава XXXIII от Том I на „Пъте-
шествие в Морея“: 

[...] кражбата и грабителството се извършват от тези, които би 
трябвало да покровителстват и да пазят [...] Турците, отдадени 
на безогледно унищожение, мечтаят само да разрушават, за да си 
доставят удоволствие и това е свързано с религиозните им догми. 
Чужденци в тези земи, те смятат себе си просто за пътници, ръко-
водени от съдбата! Противно им е да поддържат онова, което са 
намерили и което е било създадено преди тях [...] Ако има воде-
ници покрай някои от реките в Морея, те се рушат, без да се об-
ръща внимание на ползата от тях [...] Лодките, след като изгният 
или биват завлечени навътре в реките, понякога не се подменят в 
продължение на години. Пътниците и търговците са принудени да 
търсят друг път, а селищата наоколо изпадат в мизерия и забрава. 
Пита се тогава за какво служи длъжността главен началник на 
пътищата и проходите, дервентджията? Това е служба, подобна 
на много други, за настаняване на някое протеже, което трябва да 
забогатее, освен ако не бъде ограбено в последствие. Богатства-
та му се връщат на фиска в случай на неприятност, която би му 

12  Archives Nationales de France, Série A.E.B. Correspondance consulaire, 
Volume 382 (microfilms CIBAL 340), p. 38.
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струвала главата, и никога не се мисли за пролетите сълзи на тези, 
които е изнудвал. Какво го интересува пашата цветущото състоя-
ние на пашалъка му; парите са това, което той иска13.

 Публично изразената туркофобия е изненадващо 
силна и едновременно с това силно изненадваща, като се 
има предвид, че става въпрос за произведенията на един 
французин. Подобно отношение към турците вероятно не 
би било необичайно за руски или дори немски автори, но 
не и за френски дипломат и пътешественик. Нещо пове-
че, сънародниците на Франсоа Пуквил, които дават сведе-
ния за Балканите (като граф Шоазьол-Гуфие, Феликс дьо 
Божур, Себастиан Фовел и други) в никакъв случай не са 
толкова крайни в оценките и коментарите си за местното 
турско население, макар че посещават полуострова почти 
по същото време. Изхождайки от тази позиция, би могло 
да се направи логичното предположение, че туркофобия-
та на този френски автор е следствие от неговото пленни-
чество в османската столица в периода 1799–1801 г. Но 
облекченият затворнически режим в крепостта Йедикуле 
и известната свобода на придвижване, която французинът 
получава в качеството си на медицински специалист, ся-
каш противоречат на гореизложената хипотеза.

 В действителност, първоначалните контакти на 
Пуквил с турците са доста положителни. Той не би могъл 
да има никакви претенции към мюсюлманите, тъй като 
предвид положението на военнопленник, в което по това 
време се намира, османските власти демонстрират добро 
и уважително отношение спрямо него. Към позитивното 
впечатление се прибавя и възхищението на някогашния 
свещеник от строгите правила, които последователите 
на ислямската религия неотлъчно следват. За сравнение, 

13  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., pp. 357-58.
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първите опити на европееца за осъществяване на контакт 
с представители на гръцката общност срещат сериозни 
трудности. Гърците се страхуват да общуват с Пуквил, 
който не само че е чужденец, но и по време на своите пъ-
тувания първоначално е придружаван от османски войни-
ци. Липсата на досег с културата на гръцкия народ води 
французина до извода, че в началото на XIX век османска-
та цивилизация е много по-напреднала от тази на гърците, 
които, изолирани от останалата част от света, се превръ-
щат в обект на непрекъснато културно потисничество от 
страна на турците. Но след като подробно изучава харак-
тера, обичаите и начина на живот на едните и на другите, 
френският автор коренно променя мнението си. Той все 
по-често определя поведението на властите като жестоко, 
брутално и дори абсурдно според стандартите на западно-
то общество14.

 Постепенно Пуквил започва редовно да общува с 
все повече представители на гръцката общност, които го 
запознават с наложените върху тях ограничения. И това не 
е всичко. Интензивните контакти с гърците го убеждават, 
че дори след повече от три столетия на османско господ-
ство над Балканите националният дух на местното насе-
ление все още е жив. В този смисъл, отрицателните ко-
ментари и негативното отношение на френския автор към 
турците, съчетани с ясно демонстрираната съпричастност 
към съдбата на християните, живеещи в балканските вла-
дения на Високата порта, всъщност изразяват позицията 
на французина относно съдбата на Османската империя. 
Уверен в бъдещето на гърците и в принципа, че „когато 
мълчиш, мълчат и всички около теб“, Пуквил дава глас-
ност и открито подкрепя усилията на гръцкия народ за 
извоюване на независимост от султана. Това на практика 

14  La famille Boulard de Pouqueville. Histoire ressemblée par Hugue avec 
l’aide de Joëlle, op.cit., 2012, p. 20.
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означава, че той се обявява срещу запазване на статуквото 
и целостта на Османската империя за сметка на разпреде-
ляне на нейното наследство по начин, който ще позволи на 
гърците да възвърнат своя контрол върху притежаваните 
някога територии. Подобно разбиране всъщност отразява 
насоката на развитие на общественото мнение на Стария 
континент, особено след разгръщане на гръцките борби за 
независимост от началото на XIX век.

 Място на действието

 Селективният метод на изложение е присъщ за тру-
довете на Пуквил не само по отношение на балканските 
народи, но и на представяните територии. Така например 
французинът разказва за отделни области в Югоизточ-
на Европа, които в края на XVIII – началото на XIX век 
влизат в пределите на Османската империя – като Епир, 
Македония, Пелопонес, Тесалия, Тракия и т.н., но не и за 
Балканите като цяло. Освен това, французинът нито вед-
нъж не използва споменатия термин, нито пък понятието 
„Балкански полуостров“. Всъщност това не е изненадва-
що. Добре известно е, че названието „Балкански полуос-
тров“ (“Balkanhalbinsel”) е въведено в научен оборот от 
немския географ Аугуст Цойне през 1808 г. Това се случва 
три години след като Пуквил издава своя първи пътепис, 
в който, съвсем естествено, подобна терминология от-
съства. Що се отнася до другите произведения на Фран-
соа Пуквил, с изключение на „Исторически и дипломати-
чески мемоари за търговията и френските институции в 
Леванта от 500 г. до края на XVII век“ и „Гърция в жи-
вописната вселена“, отпечатани съответно през 1833 г. и 
1835 г., всички останали съчинения са публикувани през 
20-те години на XIX век. Макар че това е период, в който 
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понятието „Балкански полуостров“ добива все по-голяма 
популярност, то не се използва навсякъде в научните сре-
ди, нито пък се употребява от всички западни дипломати и 
пътешественици15. Голяма част от тях продължават да го-
ворят за „Гърция“, „Турция“ и „Османската империя“ или 
си служат с имената на съответните географски области – 
Аркадия, Атика, Епир, Месения, полуостров Пелопонес/
Морея и други. Пуквил следва същата линия и в този сми-
съл не се отличава от мнозинството европейски автори.

 Решението на французина да не използва термини-
те „Балкани“ и „Балкански полуостров“ в своите съчине-
ния следва да се приеме по-скоро като резултат от личния 
му избор, а не като израз на неговата неосведоменост или 
невежество. Пуквил е член на няколко престижни висши 
научни учреждения (сред които са Академията за надпи-
си и художествена проза в Париж, Египетският институт 
в Кайро, Кралската академия в Марсилия, Научното дру-
жество в Бон и др.) и носител на редица звания (включи-
телно, но не само, на най-високото френско държавно от-
личие, присъждано за постижения в областта на науката, 
изкуството и военно дело – Ордена на Почетния легион). 
В този смисъл би било трудно да се предположи, че той не 
е запознат с концепцията на Цойне и въведеното от него 
понятие. Но въпреки това решава да го пренебрегне. При-
чините за този избор следва да се търсят, от една страна, 
в съмненията на французина относно идеите на немския 
географ, а от друга – в желанието на този френски автор да 
постигне по-голяма прецизност чрез използване на точни 
географски названия16. Така например, докато Балканите 

15  Todorova, M. Imagining the Balkans, Oxford: Oxford University Press, 
Updated Edition, 2009, p. 24.

16  Всъщност самият Цойне преосмисля дефиницията на названието 
„Балкански полуостров“ във връзка с новите географски открития в Югоиз-
точна Европа, свързани главно с реалните измерения на Стара планина. През 
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включват голям брой територии, Аркадия (за жителите 
на която Пуквил разказва в своите пътеписи) е конкрет-
на област. Към тези разсъждения следва да се допълни, 
че Пелопонес е регионът, за който френският автор дава 
най-много сведения. Това не е изненадващо, като се има 
предвид, че населението в тези земи е съставено почти из-
цяло от представители на гръцката общност, а вече стана 
ясно какво е отношението на французина към тях.

 Мотивацията на Пуквил

 Следващият важен въпрос, който заслужава да бъде 
разгледан отделно, е този за мотивацията на Франсоа Пук-
вил или казано по друг начин: какво кара френския автор 
да посвети голяма част от своето време и внимание на из-
следвания за всекидневието на Балканите? Любопитната 
биография на французина дава възможност за изграждане 
на няколко различни хипотези. Не без основание би мог-
ло да се предположи например, че доминиращ фактор е 
интересът на европееца към гърците и останалите балкан-
ски народи, към техните нрави, бит и култура. В този слу-
чай става въпрос за вътрешна мотивация, т.е. Пуквил сам 
избира да проучи всекидневието на местното население, 
тъй като процесът на събиране на сведения предизвиква 
своеобразно удоволствие у него. Напълно противополож-
но пък е предположението, че френският автор се занима-
ва с всекидневието на местното население, тъй като няма 

1844 г. немският географ въвежда в употреба едно ново определение – „Бал-
канска земя“ (“Balkanland”), която включва териториите на Влахия и Молдова 
за сметка на тези в района на Адриатика. По този въпрос срв. Първев, И. Едно 
неочаквано „бащинство“. Жизненият път на Аугуст Цойне и неговият „Бал-
кански полуостров“. - В: Първев, И. и М. Баръмова, съст. Двувековният път 
на едно понятие, „Балканският полуостров“  (1808–2008), София: УИ „Св. 
Климент Охридски“,  2014, с. 9-18.
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какво друго да прави в свободното си време. Тук отново 
става дума за личен избор, но този път мотиваторите са 
различни – отегчение, липса на интерес и на ангажира-
ност, провокирани от монотонната среда, заобикаляща 
французина. Друга хипотеза би могла да бъде изградена 
около евентуална шпионска дейност, извършвана от Пук-
вил в балканските владения на султана. Като своеобразни 
доказателства в подкрепа на това предположение се явяват 
пленничеството на западноевропееца в крепостта Йедику-
ле и добре известният факт, че много от дипломатически-
те представители от XVIII и XIX век са натоварвани от 
изпращащата държава с разузнавателни функции. В този 
смисъл подробните описания на всекидневието на мест-
ното население, които присъстват в пътеписите на фран-
цузина, следва да бъдат разглеждани като важна част от 
неговата неформална дейност в Османската империя.

 Но дали Франсоа Пуквил е разузнавач или не, е въ-
прос преди всичко на евентуални бъдещи изследвания. По-
добна хипотеза може да бъде изградена, но е много трудно 
тя да бъде категорично доказана. Причините за това са ня-
колко. На първо място, важно е да се има предвид, че фран-
цузинът попада в Йедикуле в резултат на случайно стече-
ние на обстоятелствата, а не на целенасочени действия от 
страна на османските власти срещу него. Както беше вече 
посочено, корабът, с който Пуквил отплава от Алексан-
дрия, е пленен от пирати. Те отвеждат екипажа на плава-
телното средство в Наварин, а след това и в Триполица. 
По този начин Пуквил и неговите спътници стават плен-
ници на турците в Пелопонес. Що се отнася до дейността 
му като официален представител на Франция в Янина, не 
трябва да се забравя, че част от дипломатичес ките задъл-
жения на всеки консул е да събира и изпраща в родината си 
информация за актуалното към съответния момент състоя-
ние на приемащата държава и за положението на местното 
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население. В този смисъл действията на французина не 
будят подозрения. Освен това, трудовете на този френски 
автор „страдат“ от един сериозен недостатък (на който ще 
бъде обърнато специално внимание малко по-нататък в те-
кста), а именно: сведенията в неговите пътеписи невинаги 
са точни, тъй като той няма достатъчно познания по гео-
графия и археология. Това на практика означава, че дори и 
да е шпионин, Пуквил не би могъл да изпълнява достатъч-
но ефективно своите задължения, тъй като би предоставял 
невярна информация. Нещо повече, прави впечатление, че 
преобладаващите теми в неговите трудове са преди всичко 
тези, към които самият той има интерес. Като медицински 
специалист и бивш свещенослужител, западноевропеецът 
се вълнува най-вече от развитието на медицината и рели-
гиозните прояви на всекидневието. В своите произведения 
французинът дава най-много информация за тези аспекти 
от живота на местното население, които едва ли биха впе-
чатлили типичния разузнавач.

 Когато става въпрос за мотивацията на Пуквил, 
няма как да бъдат пропуснати интелектуалните течения и 
идеи, характерни за епохата, които неизменно повлияват 
и върху заниманията на французина. Както подчертава 
проф. Мария Тодорова, която изследва английските пъте-
шественици и техните трудове, характерно за европейците 
от XVIII и XIX век е страстта към пътуването, към опозна-
ването и описването на нови земи17. Част от духа на епоха-
та е също така събирането и систематизирането на знания 
в различни области на човешкото познание. Накрая, но не 
и по значение, следва да се отбележат политическите идеи 
на времето, които превръщат бележките от едно пътешест-
вие в трактати, коментиращи качествата и недостатъците 

17    Тодорова, Мария. Чужди пътеписи за Балканите. Том 7: Английски 
пътеписи за Балканите (края на XVI – 30-те години на XIX в.), София: Наука 
и изкуство, 1987, с. 7.
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на народите, причините за бедността и неуредиците в от-
делните държави и региони.

 Източници на информация, използвани от Фран-
соа Пуквил

 Не по-малко важен от мотивацията е въпросът за 
автентичността на пътеписите на френския автор. Съв-
сем естествено, той не би могъл да види всичко, което се 
случва по време на престоя му в европейските владения на 
Османската империя, нито да отдели достатъчно време, за 
да се занимава подробно със събитията и хората наоколо. 
Ето защо той е принуден да включи към своите впечат-
ления и наблюденията на други лица. За да направи това, 
французинът преглежда трудовете на свои предшествени-
ци, запознава се със значителен брой техни произведения, 
които съдържат информация за историята, географията и 
архитектурните паметници на изследвания от него регион 
и не на последно място – обсъжда с местното население 
въпроси, които го вълнуват. В уводната част на първия том 
от „Пътешествие в Гърция“ Пуквил споделя, че в процеса 
на създаване на своите пътеписи той изучава трудовете на 
антични и византийски автори като Прокопий Кесарий-
ски, Агатий Схоластик, Анна Комнина, Константин VII 
Багренородни и други. Макар да използва произведенията 
им за отправна точка на своите изследвания, французинът 
изрично подчертава, че не им се предоверява, а по-скоро 
се стреми да съпоставя техните сведения със собствените 
си наблюдения, винаги когато това е възможно18.

 Друг източник на информация по въпросите, кои-
то вълнуват Франсоа Пуквил, са споменатите във въведе-

18  Pouqueville, F. Voyage de la Grèce, Volume I, Paris: Imprimerie de Firmin 
Didot, 1822, pp. x-xiii.
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нието пътеписи на Мари Габриел Флоран Огюст дьо Шо-
азьол-Гуфие (1752–1817) и Луи Огюст Феликс дьо Божур 
(1765–1836). Освен тях са използвани изследванията на 
неговите сънародници: художника, дипломат и археолог 
Луи Франсоа Себастиан Фовел (1753–1838), ботаника 
Жозеф Питон дьо Турнфор (1656–1708) и географа и кар-
тограф Жан Дени Барбие дьо Бокаж (1760–1825), който е 
автор на картите, поместени в „Пътешествие в Морея“19. 
Пуквил използва всички тези източници и ги съчетава със 
своите лични впечатления и наблюдения, със сведенията, 
получени от местното гръцко, албанско, българско и тур-
ско население. По този начин той създава своите произве-
дения, които провокират противоречиви реакции в науч-
ните среди във Франция и Европа.

 Критици и (по)читатели на Пуквил

 Първото академично издание, което обръща осо-
бено внимание на пътеписите на французина, е отпеча-
таният през 1808 г. справочник Bibliothèque universelle 
des voyages на Жил Буше дьо ла Ришардери (1733–1810). 
Наред с много други съчинения, в труда на френския ма-
гистрат и литератор е поместена информация и за пътепи-
са „Пътешествие в Морея, в Константинопол, в Албания 
и в много други части на Османската империя през 1798, 
1799, 1800 и 1801 г.“, „съдържащ описание на тези реги-
они и производството им; нравите, обичаите, заболявани-
ята и търговията на техните жители; съпоставки между 
текущото състояние на Гърция и нейното положение през 
Древността, обогатено с точно историческо и географско 

19  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., pp. i-vi.
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изложение на древен Епир“20. В рамките на двадесет и пет 
страници (от с. 242 до с. 266) Ж. Б. дьо ла Ришардери пра-
ви обзорен преглед на първото публикувано произведение 
на Пуквил, като не пропуска да отбележи приноса на своя 
сънародник за изясняване на текущото състояние на го-
респоменатите региони. Френският литератор е убеден, че 
преди издаването на това съчинение академичната общ-
ност в Европа е разполагала с ограничена информация за 
тази част от континента, а в това число и за населението, 
живеещо там. Той твърди, че в продължение на много го-
дини представата на европейците за Морея и Епир се е 
изграждала главно въз основа на описанието, дадено от 
„безличния италианец Коронели“21 и на частични сведе-
ния, които се съдържат в пътеписите: „Пътуване в Гър-
ция“ (“A Journey into Greece”, 1682) на сър Джордж Уилър 
(1650–1723), том втори от „Описание на Изтока и някои 
други страни“ (“A Description of the East and Some Other 
Countries”, 1745) на Ричард Покок (1704–1765), „Пъте-
шествие в Гърция“ (“Viaggio in Grecia”, 1799) на Саверио 
Скофани (1756–1835) и други. Посочените творби обаче 
не позволяват изграждането на пълна и точна представа за 
„един известен още от Древността полуостров, познат под 

20  Richarderie, G. B. de La. Bibliothèque universelle des voyages, ou Notice 
complète et raisonnée de tous les voyages anciens et modernes dans les différentes 
parties du monde, publiés tant en langue française qu’en langues étrangères, classés 
par ordre de pays dans leur série chronologique; avec des extraits plus ou moins ra-
pides des voyages les plus estimés de chaque pays, et des jugemens motivés sur les 
relations anciennes qui ont le plus de célébrité, Volume I, Paris: Treuttel et Würtz, 
1808, p. 242.

21  Richarderie, G. B. de La. Bibliothèque universelle des voyages, Volume 
1, op.cit., p. 243. Става въпрос за описанието на Морея, направено от франци-
сканския монах, картограф и енциклопедист Винченцо Коронели (1650–1718) 
в неговия най-ранен пътепис „Морея, Негропонт и Адиаченце“ (“Morea, 
Negroponte & Adiacenze” , 1686) – Бел. авт.
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името Пелопонес, който днес все още е сред най-важните 
владения на турците в Гърция“22.

 За разлика от съчиненията на своите предшестве-
ници, Пуквил предоставя необходимата информация за 
формирането на ясна и сравнително обективна идея за жи-
вота в тази част на Стария континент. Освен това фран-
цузинът не пропуска да даде подробни сведения и за ос-
манската столица. Според Дьо ла Ришардери, въпреки че 
Константинопол е описван от много други автори преди 
това, Пуквил все пак успява да разкрие нови, непознати до 
този момент аспекти от всекидневния живот на жители-
те на града23. Това е и една от причините „Пътешествие в 
Морея“ да заема специално място в справочника на френ-
ския литератор. Прави впечатление, че Дьо ла Ришарде-
ри посвещава над двадесет страници от своя труд на това 
произведение. За сравнение, информацията за всяко едно 
друго съчинение, поместена в Bibliothèque universelle des 
voyages, заема не повече от пет страници – обстоятелство, 
което свидетелства за важното значение на този пътепис за 
европейската научна общност.

 Доста по-критичен в оценките си относно твор-
чеството на Пуквил е френският археолог и член на Ака-
демията за надписи и художествена проза Жан Антоан 
Льотрон (1787–1848). Във фокуса на неговото внимание 
попада не тритомният пътепис „Пътешествие в Морея“, 
а първите два тома от фундаменталния труд на сънарод-
ника му „Пътешествие в Гърция“. Льотрон започва своя 
анализ, признавайки трудната задача, която самият Пук-
вил си поставя: вместо да разкаже за своето пътешествие, 

22  Richarderie, G. B. de La. Bibliothèque universelle des voyages, Volume 
I, op.cit., p. 243.

23  Ibidem.
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той иска, на свой ред, да направи описание на региона24. 
В резултат на положените усилия французинът „създава 
най-изчерпателната книга, която съществува в този жанр, 
защото обединява своите лични наблюдения с тези на дру-
ги пътешественици. Трябва да се добави, че неговото „Пъ-
тешествие“ съдържа много нови детайли за северните об-
ласти на Гърция, Епир, Акарнания, Тесалия и Македония, 
които преди това никой не е познавал толкова добре [...]“25.

 В този цитат несъмнено впечатлява определение-
то „най-изчерпателната книга“, което предполага, че в 
своето произведение Пуквил не просто разглежда важна 
тема, а го прави по един великолепен начин, едновременно 
като учен и като писател. Нещо повече, Льотрон е катего-
ричен, че преди публикуването на „Пътешествие в Гър-
ция“ няма произведение (поне на френски език), което да 
включва общо описание на гръцките земи и положението 
на местното население. За разлика от Ж. Б. дьо ла Ришар-
дери, той оценява дори първото съчинение на Франсоа 
Пуквил – „Пътешествие в Морея“, като недостатъчно, за 
да внесе яснота по тези въпроси26. Към достойнствата на 
„Пътешествие в Гърция“ Льотрон добавя и високата обра-
зованост на автора в различни области, задълбочените му 
познания за актуалното състояние на регионите, за които 
разказва и не на последно място – „рядък талант за наблю-
дение“27.

 Но наред с положителните страни на пътеписа 
могат да бъдат открити и някои слабости. Макар че оп-
ределя „Пътешествие в Гърция“ като „най-изчерпателната 
книга“ , Льотрон твърди, че в същото време тя е може би 

24  Letronne, A. J. Analyse critique du « Voyage de la Grèce » par F. C. H. L. 
Pouqueville, Paris: Paris: Imprimerie de Firmin Didot, 1828, p. 1.

25  Ibidem, p. 2.
26  Ibidem, p. 3.
27  Ibidem, p. 2.
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най-малко точната, тъй като нейният автор няма сериозни 
познания нито в областта на археологията, нито във фило-
логията. Подобни критики към произведенията на Пуквил 
по-късно отправят и други автори, като Катрин Елизабет 
Флеминг и Дейвид Брюер. В своите изследвания, посве-
тени на Али паша и гръцката война за независимост, два-
мата учени отбелязват, че много от сведенията, които дава 
Пуквил, са силно преувеличени и дори измислени. Поради 
тази причина те не могат да бъдат приемани за надежден 
източник на информация относно политическите събития 
на Балканите в началото на XIX век28. В този дух са и забе-
лежките на френския учен Дени Русе, който определя тру-
довете на Пуквил преди всичко като „резултат от неговото 
богато въображение“29.

 Освен върху достоверността, Льотрон обръща вни-
мание и върху качеството на текста. Според французина 
изложението като цяло е разхвърляно, а авторът често се 
отклонява от основната тема, което обърква читателя30. Ето 
защо френският археолог счита трудовете на учени като 
Ричард Чандлър (1737–1810), Едуард Додуел (1767–1832), 
Уилям Гел (1777–1836), Уилям Мартин Лийк (1777–1860) 
и Робърт Уолпол (1781–1856) за много по-надежден източ-
ник на информация, тъй като техните автори „притежават 

28  Fleming, K. E. The Muslim Bonaparte: Diplomacy and orientalism in 
Ali Pasha’s Greece, Princeton: Princeton University Press, 2014, p. 21; Brewer, 
D. The Greek War of Independence: The Struggle for Freedom and from Ottoman 
Oppression, New York: The Overlook Press, 2011, p. 3.

29  Rousset, D. « Les Doriens de la Métropole: Étude de topographie et de 
géographie historique ». - In: Bulletin de correspondance hellénique, Volume 113, 
№ 1, 1989, p. 211.

30  Letronne, A. J. Analyse critique du « Voyage de la Grèce» par F. C. H. L. 
Pouqueville, op.cit., pp. 20-21.
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в много по-голяма степен качествата, необходими на всеки 
един пътешественик в Гърция“31.

 Прави впечатление обаче, че сред гореспоменатите 
имена няма нито един французин. Нещо повече, всички (с 
изключение на Е. Додуел, който е от ирландски произход) 
са англичани. Това всъщност означава, че въпреки крити-
ките, отправени към неговите пътеписи, Пуквил все пак е 
единственият френски автор, който има сериозен принос 
за изследване на една съществена част от европейските 
владения на Османската империя в края на XVIII и нача-
лото на XIX век. Това е факт, който не може да бъде лесно 
пренебрегнат и който впечатлява академичната общност 
в Европа. Наистина, епитетът „единствен“ понякога се 
упот ребява в научната литература просто като поредното 
определение, без реално да има някаква добавена стой-
ност. Но когато става дума за Пуквил, неговото използване 
съвсем не е преувеличено.

 Своеобразно доказателство в подкрепа на това 
твърдение са различните издания на пътеписите на фран-
цузина не само в родината му, но и в други европейски 
държави. Така например във Франция неговите съчинения 
са публикувани от печатницата на Фирмин Дидо, който 
принадлежи към известната френска фамилия на печатари 
и издатели, оказали огромно влияние върху развитието на 
типографията в световен мащаб32. По този начин книгите 

31  Letronne, A. J. Analyse critique du « Voyage de la Grèce» par F. C. H. L. 
Pouqueville, op.cit., p. 2.

32  Печатницата е открита в Париж през 1754 г. от търговеца Франсоа 
Дидо (1689–1757). През 1788 г. неговият син и наследник Франсоа Амбро-
аз (1730–1804) е назначен за официален издател на френския клир. Фирмин 
Дидо (1764/5–1836) е трето поколение печатар. Именно на него и на италиа-
неца Жан Батист Бодони се приписва съставянето и въвеждането в употреба 
на т.нар. модерна класификация на шрифтовете. Много от тях се използват и 
днес, като два от шрифтовете дори носят името на френския печатар: Linotype 
Didot и HTF Didot. Срв. Les Didot. Trois siècles de typographie et de bibliophilie 
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на Пуквил се нареждат до редица популярни творби с при-
носно значение за науката и литературата, отпечатани от 
семейство Дидо. Сред тях са: „Обща история на пътувани-
ята“ (« Histoire générale des voyages ») в 20 тома, за чийто 
автор се смята абат Прево, трудове на Вергилий, Хораций, 
Жан дьо Лафонтен и Жан Расин, Библията и много дру-
ги33.

 Освен във Франция, съчиненията на Пуквил се рад-
ват на широка популярност в цяла Западна и Централна 
Европа, където още през 20-те и 30-те години на XIX век 
са превеждани на английски, италиански и немски език. 
Първата книга на френския автор – „Пътешествие в Мо-
рея“, отпечатана в Париж през 1805 г., излиза в Лондон 
още на следващата година34. Без съмнение, тритомният 
пътепис постига голям литературен успех на острова и за-
това е преиздаден седем години по-късно, т.е. през 1813 г.35

 Първият италиански превод на едно друго произ-
ведение на френския автор, „История на възраждането на 
Гърция“ – “Storia della rigenerazione della Grecia dal 1740 
al 1824 di F. C. H. L. Pouqueville. Tradotta ed illustrata da 
Stefano Ticozzi“, е отпечатано през 1825 г., отново само .го-

1698-1998, catalogue de l’exposition présentée à la Bibliothèque historique de la 
Ville de Paris, texte de André Jammes et Francis Courbage, Paris, 1998, pp. 7-12

33  Les Didot. Trois siècles de typographie et de bibliophilie, op.cit., p. 10.
34  Pouqueville, F. Travels through the Morea, Albania, and other parts of the 

Ottoman empire to Constantinople, during the years 1798, 1799, 1800, and 1801, 
London: Printed for R. Phillips by Barnard & Sultzer, 1806.

35  Pouqueville, F. Travels in the Morea, Albania, and other parts of the 
Ottoman empire: comprehending a general description of those countries, their 
productions, the manners, customs, and commerce of the inhabitants: a comparison 
between the ancient and present state of Greece, and an historical and geographical 
description of the ancient Epirus, London: Printed for Henry Colburn, English and 
foreign public library, Conduit Street, Hanover Square, and sold by George Goldie, 
Edinburgh, and John Cumming, Dublin, 1813.



323Четвърта глава   Приносът на Франсоа Пуквил

дина след публикуването на книгата в Париж36. Вместо в 
четири тома, по подобие на френското издание, съчине-
нието на Пуквил е разделено на десет части със значително 
по-малък обем от оригинала, които обаче са много по-ком-
пактни и удобни за четене. Заради големия читателски 
интерес пътеписът излиза отново в периода 1838–1840 г., 
както и през 1854 г.37 В последното издание на произведе-
нието десетте тома от предишния тираж са събрани едва 
в три38. През 1836 г. в Италия е публикуван още един от 
трудовете на французина, а именно „Гърция в живописна-
та вселена“, чийто оригинал излиза във Франция година 
по-рано39.

 Произведението „История на възраждането на 
Гърция“ е преведено и на немски език. “Geschichte der 
Wiedergeburt Griechenlands” излиза за първи път през 
1827 г., т.е. две години след публикуването му в Италия40. 
Тъй като съчинението е издадено със съкращения, през 
1835 г. е отпечатано второ, допълнено и преработено изда-
ние41. Към първоначалния вариант са прибавени нови 156 
страници, което дава възможност на немските читатели да 
се запознаят с пълния текст, създаден от французина.

36  Pouqueville, F. Storia della rigenerazione della Grecia dal 1740 al 1824 
di F. C. H. L. Pouqueville. Tradotta ed illustrata da Stefano Ticozzi, Volume 1-10, 
Italia, 1825-1826.

37  Pouqueville, F. Istoria della Grecia dal 1740 al 1824 di F. C. H. L. Pouque-
ville, Napoli: dai torchi dell’Osservatore medico, Volume 1-10, 1838-1840.

38  Pouqueville, F. Storia della rigenerazione della Grecia: nuova versione, 
Volume 1-3, Milano: Ferrario, 1854.

39  Pouqueville, F. La Grecia. Tradotta da A. Francesco Falconetti con note ed 
illustrazioni, Venezia: Dalla tip. di Giuseppe Antonelli, 1836.

40  Pouqueville, F. Geschichte der Wiedergeburt Griechenlands. Deutsch be-
arb. und bis auf die neueste Zeit im Umriß fortgeführt von Christian Niemeyer, 
Halberstadt: Brüggemann, 1827.

41  Pouqueville, F. Geschichte der Wiedergeburt Griechenlands. Deutsch 
bearbeitet und fortgeführt bis zum Jahre 1835, Leipzig: Schreck, 1835.
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 „История на възраждането на Гърция“ съвсем не е 
първата, нито единствена книга на Пуквил, преведена на 
немски език. „Пътешествие в Гърция“ например е публи-
кувано в Майнинген в периода 1824–1825 г.42 Отпечатани 
са обаче само първите два от общо шест тома, които изли-
зат съответно през 1824 г. и 1825 г.

 Направеният преглед на съчиненията на Пуквил, 
издадени на различни езици, е достатъчен, за да покаже, 
че през 20-те и 30-те години на XIX век той е популярен 
автор, който се радва на значителен читателски интерес не 
само в родината си (за което стана дума още във втора гла-
ва на книгата), но и в цяла Европа. Поради тази причина в 
настоящото изследване не е разгледан въпросът дали и до-
колко посланията, заложени в неговите пътеписи, намират 
отражение в периодичния печат от епохата. Вместо това е 
обърнато специално внимание върху особеностите на про-
изведенията на този френски автор, които ги отличават от 
съчиненията на други пътешественици. Изводът, който се 
налага, е, че трудовете на Франсоа Пуквил са забележи-
телни произведения, главно защото представят всекидне-
вието на Балканите в три проявления, които непрекъснато 
се преплитат и взаимодействат: описание, конфликт и пос-
лание.

42  Pouqueville, F. Reise durch Griechenland: enthaltend die ältere und neuere 
Beschreibung von Epirus, vom griech. Illyrien. Übers. u. mit Anm. hrsg. von F. C. 
L. Sickler, Band, 1-2, Meiningen: Keyssner, 1824-1825.
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Всекидневието като описание (картина)

 Както многократно беше посочено, французинът 
подробно разказва за бита, нравите и обичаите на поста-
вените под властта на султана балкански народи. Пуквил 
дава сведения дори за някои от местните традиции и ри-
туали (например за религиозните обреди, съпътстващи от-
белязването на големи християнски празници и сключва-
нето на брак, за народното творчество и т.н.), запазени въ-
преки или по-скоро заради неблагоприятните политичес ки 
и икономически условия, в които населението е принудено 
да живее. Конкретни примери вече бяха посочени. На тях-
на основа би могло само да се обобщи, че съчиненията на 
западноевропееца са изключително изчерпателни и зася-
гат разнообразни теми: французинът разкрива характера 
и обществените навици на хората, които среща; описва 
техния външен вид, професионални занимания и забавле-
ния, религиозни и културни прояви; обръща внимание на 
езиковите различия и диалектите в зависимост от региона, 
в който пребивава; разказва за развитието на балканската 
икономика и търговия; не пропуска дори състоянието на 
медицината, за да говори най-накрая за оцелелите от Ан-
тичността архитектурни паметници, за историята на гръц-
кия народ. Но това не е всичко. Неговите произведения 
съдържат данни за производството на някои от основните 
градски центрове в Морея, за флората и фауната, за храна-
та и културата на хранене, за положението на военноплен-
ниците в Константинопол. В допълнение, много преди 
Клод Фориел43, той превежда и тълкува популярни гръцки 

43  Клод Шарл Фориел (1772–1844) е френски историк, лигвист и про-
фесор по литература от Сорбоната. След като научава италиански, немски и 
английски, той започва да се интересува от старогръцки и новогръцки, от ла-
тински, санскрит, арабски и португалски език. През 1824 г. Фориел издава 
книгата „Народни песни на съвременна Гърция“, в която събира и превежда 
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песни. Няма да бъде пресилено твърдението, че, запоз-
навайки се с книгите на Франсоа Пуквил, читателите ся-
каш разглеждат картина, показваща живота в балканските 
владения на султана, в която присъстват и пълнокръвните 
образи на представители на местното население. Това сво-
еобразно изображение формира представата за полуостро-
ва като активна контактна зона, топос на срещата, място за 
диалог или сблъсък на различни цивилизации и култури. 
Картината, която французинът „рисува“ в своите пътепи-
си, е от особена важност преди всичко за гърците, тъй като 
е последното детайлно описание на тяхното всекидневие 
преди освобождението им и преди признаването на гръц-
ката независимост.

 Всекидневието като конфликт

 Успоредно с описанията на различни аспекти от 
всекидневието на балканските народи, на страниците на 
своите произведения Пуквил дава конкретни примери за 
сблъсъка между отделните култури и религиозни общ-
ности, живеещи в Османската империя. Някои от тези 
случаи вече бяха разгледани в изложението и затова тук 
ще бъдат споменати само най-ярките сред тях. Както беше 
посочено в трета глава, „когато високомерните турци пре-
минават, раята спира и навежда поглед надолу; остава на 
място, когато те приближават; слиза от коня, когато мина-
ват покрай нея; радва се, ако тираните презрително я забе-
лежат. Такова е положението на християните в собствени-
те им земи, в които нямат право да притежават имущество 
и които подлите турци могат безнаказано да оскверняват. 

най-популярните гръцки напеви. Срв. Bouillet, M. N. « Claude Fauriel » - In: 
Bouillet, Marie Nicolas and Alexis Chassang, eds. Dictionnaire universel d’histoire 
et de géographie, Extrait de la « Biographie universelle », Volume XXVI, Paris: 
Librairie Hachette et C, 1878, p. 649.
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Ако някой от тях пролее кръвта на християнин, убиецът е 
защитен от закона; ако близките на загиналия се окажат 
толкова неблагоразумни, че да се оплачат, законите дейст-
ват срещу тях със същите фанатични предубеждения, кои-
то са в сила срещу всички, считани за неверници“44. Кога-
то срещнат на пътя представители на гръцката общност, 
турците (дори тези, които се намират в дъното на общест-
вената йерархия) слизат от коня, взимат всичко, което гър-
ците носят със себе си, включително магарета или други 
животни и им заповядват безропотно да ги следват. Неряд-
ко също се случва млади османци да удрят по-възрастни 
от тях гърци, без да съществува видима причина за тези 
действия, или да вдигнат ръка срещу стари и немощни 
хора45.

 Споменато беше също, че когато успява да проник-
не в пазара на робини, Пуквил остава впечатлен не толко-
ва от красотата на девойките, колкото от начина, по който 
турците се пазарят за тях: 

[...] обикаляха от група на група, караха ги да си отварят уста-
та, изучаваха ръцете им и ги оглеждаха така, както се прави при 
купуването на животни. Внезапно, един от пазачите с кама в ръка 
дойде при мен, псувайки и наричайки ме неверник, и ми нареди 
да напусна... по-късно научих, че трябвало специален ферман от 
Портата, за да се влезе46.

 Французинът признава, че представителите на цен-
тралната и местните власти се отнасят деспотично и към 
турците, но все пак отношението към тях е по-справедли-

44  Pouqueville, F. Travels in Epirus, Albania, Macedonia, and Thessaly, 
op.cit., p. 23.

45  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., pp. 236-240.

46  Dehérain, H. Une correspondance inédite de François Pouqueville, op.cit., 
pp. 111-12.
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во. Франсоа Пуквил уточнява, че представителите на този 
етнос не присъстват на никакви обсъждания, облагани са 
с различни данъци и обикновено плащат, без да протести-
рат. 

Трябва да се каже, че като завоеватели те са изнудвани в много 
по-малка степен в сравнение със завоюваното местно население, 
но са и единствените (с изключение на някои гърци от морските 
пристанища), призовани да защитават една държава, в която гър-
ците са смятани за роби47. Във военно време ги свикват в армията 
и тъй като войната се води винаги в защита на заплашваната ре-
лигия (pro aris et focis), трудно е да се откажат48.

 Вниманието на френския автор е привлечено и 

от начина, по който се залавят  провинилите се според 
османс ките власти поданици на султана: 

Еничарите, хвърляйки се върху заподозрения, никога не про-
пускат да го ударят по главата със сопа или пръчка. След като 

47  Тук Пуквил отново използва названието „гърци“ като събирателно 
понятие за всички православни християни, живеещи в границите на Осман-
ската империя – Бел. авт. 

48  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, op.cit., p. 237.
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го зашеметят по този начин, те прекарват една от тоягите през 
кръста му, тя притиска неговите хълбоци и така – увиснал като 
полилей, го пренасят в затвора49. 

През последните дни от престоя на французина в 
столицата тези случаи все повече зачестяват, заради т.нар. 
наредби против разкоша50. Тяхната основна цел е да анга-
жират съзнанието на местното население с дреболии, на 
които обаче се придава голямо значение. Например издава 
се заповед всеки да носи шапката, която съответства на 
упражнявания от него занаят. В случай на неподчинение 
виновниците се наказват с бой с тояги, а понякога дори със 
смърт. Обикновено тези наредби се отменят след няколко 
дни, заменят се с други и се забравят. По този начин влас-
тите се опитват да отклонят вниманието от разпростра-
няващите се слухове за поражения на османската армия, 
които всяват смут сред местното население.

 Френският автор не пропуска да отбележи дори ме-
тодите, използвани от представителите на местната власт 
по отношение на търговците, хванати да продават с неточ-
ни мерки и теглилки. При първо провинение нарушители-
те биват наказвани с бой с тояги. При повторно престъпле-
ние търговците са приковавани с гвоздей на едното ухо за 
вратата на дюкяна им, а когато пристъпят закона за трети 
път – биват обесвани51.

 Но най-шокиращите примери за престъпленията и 
мерзостите, на които Пуквил става свидетел, без съмне-
ние са свързани с Али паша. Това не е изненадващо, като 
се има предвид, че янинският управител остава в истори-
ята като един от най-свирепите в Османската империя. 

49  Ibidem, pp. 127-28.
50  Ibidem, p. 128.
51  Archives du Ministère des Affaires Étrangères (EMAE), Série Corres-

pondance consulaire et commerciale (CC), Sous-série Janina, Volume 4 (de 1 avril 
1811 à 31 décembre 1811), p. 29.
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Неговата жестокост е засвидетелствана и във фолклора 
на балканските народи. Французинът разказва, че според 
една от местните легенди, 40 години след смъртта на баща 
си, Али екзекутира 739 мъже – потомци на участниците в 
убийс твото на Вели бей. Янинският паша е известен също 
с мъченията и екзекуциите на своите пленници и опонен-
ти. Така например един от най-големите опозиционери 
на управлението на Али – гръкът Коцантонис, е публич-
но екзекутиран, като всички негови кости са чупени с ко-
вашки чук52. Друга известна практика на пашата е масо-
вото убийс тво на невинни момичета от гръцки произход, 
живеещи в Янина. Френският автор разказва, че те биват 
безпочвено обвинявани и осъждани в прелюбодейство, а 
впоследствие – връзвани в чували и удавяни в близкото 
езеро53.

 Пуквил с ужас споделя на своите читатели как войс-
ките на Али превземат Превеза. През м. октомври 1798 г. 
армията на янинския управител атакува крайбрежния град, 
защитаван от малък гарнизон от 280 френски войници и от 
представители на местното население. Когато превземат 
селището, войските на пашата предприемат масово клане 
на местните жители, като наказание за оказаната от тях 
съп ротива. Али лично измъчва пленените французи и гър-
ци, преди да ги екзекутира. Пуквил твърди, че всеки плен-
ник получава бръснач, с помощта на който да одере лицата 
на няколко свои сънародници. Тези, които откажат да го 
нап равят, са бити с тояги. След като кожите биват свалени, 
маските се осоляват и поставят в платнени торби. Що се 
отнася до пленниците, те биват екзекутирани, а главите на 
около 400 души триумфално са разпръснати из цяла Яни-

52  Pouqueville, F. Prisonnier chez les Turcs & Le Tigre de Janina, op.cit., 
p. 157.

53  Ibidem, p. 183.
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на54. Макар че не е пряк свидетел на тези събития, а само е 
слушал за тях, действията на пашата (дори и предполага-
еми) съвсем естествено будят нескритото възмущение на 
французина. В един от своите пътеписи френският автор 
дори възкликва: „Макиавели би унищожил всичките си 
пера, ако можеше да се прероди и да прочете тези стра-
ници от историята на Али, които често мокря със сълзите 
си“55.

 Разбира се, Пуквил не описва само конфликти. 
Своеобразни доказателства в подкрепа на това твърдение 
могат да бъдат открити на много места в предходната гла-
ва. Въпреки това е важно да се обърне внимание на по-
сочените от френския автор сблъсъци от различен харак-
тер – социални, културни, религиозни. Тези конфликти и 
свързаните с тях поведенчески рефлекси могат да бъдат 
използвани не просто като показателни примери за същ-
ността на османската власт на Балканите или за управ-
лението на местните паши. В контекста на конкретните 
изследователски цели те са ценни преди всичко като из-
точник на информация за отношенията между отделните 
общности, живеещи на полуострова. Добре известно е, 
че в европейските владения на султана, подобно на други 
части на обширната Османска империя, живее многоми-
лионно и мултикултурно население. Ето защо контактите 
се осъществяват в две направления: от една страна, между 
отделните представители на съответните етнически и ре-
лигиозни групи, а от друга – между управляващите и по-
корените балкански народи. Наистина, съприкосновение-
то на тези хора нерядко води до взаимно сътрудничество, 
но сблъсъците и конфликтите (често въоръжени) са неп-
рекъснато явление, което няма как да бъде пропуснато от 

54  Ibidem, p. 214
55  Pouqueville, F. Histoire de la regeneration de la Grèce, Volume I, Paris: 

Chez Firmin Didot, père et fils, 1824, p. 94.
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Пуквил. В своите съчинения той не просто разглежда по-
добни събития като неделима част от живота на местно-
то население, но фактически представя всекидневието на 
Балканите като един продължителен конфликт – понякога 
явен, понякога прикрит, но постоянен – между османските 
завоеватели и подвластните им народи.

 Всекидневието като послание

 Независимо от съществуващите съмнения относно 
обективността на изложената в трудовете на Пуквил ин-
формация, неговите пътеписи постепенно се утвърждават 
не само като важен извор за живота и положението на поко-
рените балкански народи (най-вече на гърците), но и като 
своеобразен начин за изразяване на подкрепа към гръцка-
та кауза. Така достоверността на сведенията отстъпва пред 
внушенията на френския автор. Фактът, че книгите му са 
многократно преиздавани и превеждани на различни ези-
ци на практика означава, че Пуквил би могъл да използва 
своите произведения, за да отправя конкретни послания 
към читателите. Нещо повече, въпреки че произведения-
та на французина трудно могат да бъдат характеризирани 
като пропагандни памфлети, те без съмнение оказват зна-
чително влияние върху общественото мнение, определят 
посоката на публичните дискусии по определени въпроси 
(като съдбата на гърците) и не на последно място – правят 
европейската общественост чувствителна за предстоящи-
те промени на Балканите.

 През първата половина на XIX век „гръцката тема“ 
без съмнение е водеща, особено в контекста на борбите 
за освобождение на гърците от 1821–1829 г., в които се 
включват и европейските държави. В опит да запазят ста-
туквото, установено от Виенския конгрес и поддържано 
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от Свещения съюз, Великите сили първоначално осъждат 
действията на гръцкото население. Но постепенно тяхна-
та позиция се променя. Промяната е свързана не само с 
конкретните геополитически цели на всяка една държава. 
До голяма степен тази трансформация е продиктувана от 
симпатиите на европейската общественост към гърците 
(заради героичната им борба) и антипатията към Висока-
та порта (заради демонстрираната жестокост в опитите да 
потуши въстанието). Тези настроения са значително пов-
лияни от славното минало и неблагоприятното положение 
на гръцкия народ, който живее в Османската империя, за 
което свидетелстват филелини като Франсоа Пуквил.

 Французинът е автор на значително по обем твор-
чество. С малки изключения (като втория и третия том 
на „Пътешествие в Морея“ и пътеписа „Пътешествия в 
Епир, Албания, Македония и Тесалия“) всяко от неговите 
съчинения надхвърля 400 страници. Що се отнася до ос-
новополагащия му труд – „Пътешествие в Гърция“, той е 
съставен от шест тома между 418 и 631 страници. Подоб-
но преб рояване има за цел да покаже, че публикуваните 
книги на Пуквил в действителност са значителни произ-
ведения, не само като съдържание, но и като обем. Това е 
важно, тъй като през първата половина на XIX век едва ли 
някой издател би позволил отпечатването на обемистите 
пътеписи на французина, ако не е убеден, че това са значи-
ми трудове, още повече че в случая става въпрос за една от 
най-големите печатници във Франция и в Европа по оно-
ва време. От друга страна, дебелите книги въздействат по 
различен начин върху аудиторията. Без да бъдат подценя-
вани кратките творби, все пак трябва да се отбележи, че 
тези с по-голям обем позволяват на читателите внимател-
но да се запознаят със съответната тема или проблем, да 
разберат същината на текста, да вникнат в идеите и посла-
нията на автора. Впрочем трудовете на французина неви-
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наги са лесни за четене. Трудността идва преди всичко от 
обема и продължителното време, необходимо за тяхното 
прочитане. Но след няколкостотин страници начинът, по 
който читателите (може би не всички, но повечето) въз-
приемат всекидневния живот в балканските провинции на 
Османската империя и положението на местното населе-
ние, започва да се променя в сравнение с първоначалните 
им представи.

 Заразен от идеите на Френската революция за сво-
бода, равенство и братство, Пуквил засвидетелства своята 
пълна подкрепа към гърците в борбата им за политическа 
свобода и демократично републиканско управление. Не-
говият принос за гръцкото възраждане и националноос-
вободително движение е признат както от гръцкия народ, 
така и от европейската общественост. Много показателен 
е фак тът, че французинът е удостоен с Ордена на Спасите-
ля: най-старото и същевременно най-високо държавно от-
личие в съвременна Гърция. По традиция той се присъжда 
на участвалите във войната за независимост гръцки граж-
дани или на такива, които са постигнали високи постиже-
ния в областта на науката и културата, военното дело, ико-
номиката и търговията, на представители на държавната 
администрация и членове на дипломатическия и съдебния 
корпус. Първоначалният указ за учредяване на наградата 
позволява с нея да бъдат удостоявани и чужденци, но само 
в случаите, когато те имат безспорен принос за развитието 
и благосъстоянието на Гърция56. Именно сред тези хора се 
нарежда Франсоа Пуквил.

 Що се отнася до неговите сънародници, те също не 
остават равнодушни към заслугите му за успешния завър-

56  Κεφάλαιον Όγδοον. Περί της συστάσεως Τάγματος Αριστείας δια το 
Βασίλειον της Ελλάδος, ΕΦΕΤΗΡΙΣ του Βασιλείου της Ελλάδος δια το έτος 1837, 
https://books.google.gr/books?id=nQ9CAAAAcAAJ&hl=el&pg=PA123#v=onepa
ge&q&f=false, 2.05.2020 г., 14:37 ч.
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шек на гръцките революционни борби. Силно впечатление 
прави пламенната реч, произнесена от председателя на 
Академията за надписи и художествена проза Едми Фран-
соа Жомар (1777–1862) на погребението на Пуквил на 22 
декември 1838 г., която недвусмислено оценява ролята на 
последния за възстановяване на гръцката държавност и за 
културния ренесанс на гърците:

Ако днес, след толкова години, Гърция започва да излиза от 
гроба си; ако нейният народ отново се среща с античната циви-
лизация; ако гръцката писменост процъфтява, то значи в послед-
ните си дни нашият колега се е радвал повече от всеки друг. Ако 
древните паметници на културата излизат от руините; ако архите-
ктурните шедьоври от Античността са преоткрити, реставрирани 
и възстановени; ако гръцкият народ отново се обръща към изку-
ството след няколко века на варварско потъпкване, то Пуквил би 
могъл с пълно право да се поздрави за това. Чест е за Академията 
да има сред своите членове човека, който в най-голяма степен до-
принася за това възкресение. Всъщност неговите усилия са на-
сочени не само към изучаване и описване на живота на гръцкия 
народ; господин Пуквил е един от първите, които надигат глас в 
полза на свободна и независима Гърция и по този начин получава 
честта да обвърже името си с едно от големите събития на века – 
гръцкото освобождение от империята на ятагана [...]57.

 Съчиненията на французина са забележителни, не 
само защото посланията, заложени в тях, достигат до мно-
го негови съвременници и оказват влияние върху разби-
ранията им за живота на балканските народи, но и защото 
вдъхновяват редица интелектуалци. Сред тях са Шатобри-
ан, посетил гръцките земи на път за Египет през 1805 г. 
и Александър Дюма-баща, който в своята книга за Али 

57  Jomard, E. F. Académie royale des inscriptions et belles-lettres. Funé-
railles de M. Pouqueville. Discours de M. Jomard, président de l’Académie royale 
des inscriptions et belles-lettres, prononcé aux funérailles de M. Pouqueville, le 22 
décembre 1838, Paris, 1838, p. 3.
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паша, част от поредицата „Знаменитите престъпления“, 
изразява благодарността си към Пуквил за насоките и све-
денията, дадени за живота на янинския управител. Освен 
това, клането на сулиотите, което намира място в „Исто-
рия на възраждането на Гърция“, вдъхновява драматурга 
Непомюсен Льомерсие (1771–1840) да напише трагедия-
та в пет действия „Мъчениците на Сули или съвременен 
Епир“ (1825), а художника Ари Шефер (1795–1858) – да 
създаде картината „Сулиотските жени“ (1827). От своя 
страна, разказите на Пуквил за съдбата на жителите на 
Парга по времето, когато британските войски напускат 
града и оставят населението на произвола на Али паша 
(т.е. през 1818 г.), подтикват италианския творец и виден 
представител на Романтизма Франческо Айец (1791–1881) 
да нарисува „Бегълци от Парга“ (1831). Накрая, но не и по 
важност, се нарежда френският поет и драматург Казимир 
Делавин (1793–1843), посветил две от своите оди за свобо-
дата („Месении“) на известния си сънародник.

 В допълнение, подробните описания, дадени от 
Франсоа Пуквил на местата, които посещава или през 
които просто преминава, заедно с географските, топограф-
ските и археологическите сведения за основните региони 
на Балканите, са високо оценени от по-късните изследо-
ватели на полуострова. Сред тези учени изпъква името 
на френския географ и картограф Жан Дени Барбие дьо 
Бокаж, основател на Френското географско дружество и 
автор на подробния атлас, прикрепен към фундаментал-
ния труд на Жан-Жак Бартелеми „Пътешествие на младия 
Анахарсис в Гърция“. Сътрудничеството между тримата 
французи – Пуквил, Бокаж и топографа Пиер Лапи – води 
до създаването на географски карти на полуостров Пело-
понес. Част от тях се използват от гръцката държава много 
дълго време, чак до въвеждане на специализирана техника 
за топографиране.
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 Всичко това позволява да се формулира тезата, че 
произведенията на Франсоа Пуквил представляват ценен 
източник на информация за балканските владения на Ос-
манската империя в края на XVIII и началото на XIX век. 
Този извод се налага по няколко причини. На първо място 
следва да се посочи, че Франсоа Пуквил всъщност е един-
ственият значим френски автор за всекидневния живот в 
тази част на Европа през разглеждания период. Но него-
вите пътеписи са важен извор не само за всекидневието 
на местното население в многократно споменатите регио-
ни. Подробните сведения, които могат да бъдат открити 
в съчиненията на французина, имат съществен принос 
за изясняване на състоянието на една значителна част от 
Балканския полуостров, която през този период все още, 
поне формално, се намира под властта на султана. Като 
запознава читателите с начина на живот в тези части на 
Османската империя, Пуквил засилва положителното от-
ношение на европейската общественост към покорените 
балкански народи (предимно към гърците) и така по сво-
еобразен начин допринася за благоприятното развитие на 
националноосвободителните им борби.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 Свидетелствата на чужденци, които преминават 
през балканските владения на Османската империя по 
различно време и разнообразни поводи, са безценни за 
осветляване на историята на региона. Историографското 
описание на местното население, без значение дали става 
въпрос за албанци, българи, гърци, сърби или румънци, 
особено в края на XVIII и началото на XIX век, не може да 
бъде изчерпателно без включването на пътешествениците, 
които преминават транзитно или за известно време оста-
ват на Балканите. Независимо откъде идват, пътуващите 
се опитват да опишат и обяснят, доколкото това е по сили-
те им, социалните и културните различия между Запада и 
Изтока, специфичните особености в мирогледа и начина 
на живот на местните жители. В този смисъл историята на 
балканските народи не може да бъде разглеждана в ней-
ната цялост, без да се вземат предвид сведенията на чуж-
денците за всичко онова, което са видели и преживели на 
границата между ориентализма и западната цивилизация. 
Казано с други думи, не е възможно създаването на цялост-
на и автентична представа за населението и всекидневието 
на Балканския полуостров без привличане на информаци-
ята, предоставена от хора от други части на континента: 
какво/кого са забелязали, срещнали и разбрали. Ето защо с 
течение на времето чуждите пътеписи се превръщат в не-
подправен източник на отражателен образ на балканското 
пространство. Своето заслужено място сред тези произве-
дения намират и съчиненията на Франсоа Пуквил.

Пътешественик в сурови времена, задължен на то-
гавашния романтичен обичай да записва подробно всич-
ко, което среща по пътя си, французинът наблюдава и 
преживява Балканите в цялото им културно богатство и 



разнообразие от контрасти. В антиподите на балканското 
пространство за родения в Северозападна Франция лекар 
и дипломат всичко изглежда важно, всичко заслужава да 
бъде записано.

Свидетелствата на Франсоа Пуквил са важни, преди 
всичко защото разкриват някои особености на всекидне-
вието в балканския регион. На първо място, неговата ком-
плексност. Всекидневният живот е съвкупност от различ-
ни елементи – образование и възпитание, професионална 
ангажираност, културен живот, религиозни церемонии и 
обреди, състояние и развитие на икономиката, медицина и 
лечебни практики, начин на хранене и други. Но всекид-
невието на Балканите е комплексно, главно защото хората 
са такива. До този извод се стига трудно, след задълбочен 
и внимателен анализ на сведенията за балканските нрави 
и начин на живот в различни части на полуострова. Труд-
ността се определя преди всичко от факта, че разказите 
на Франсоа Пуквил за хората, живеещи в европейските 
владения на Османската империя, обикновено са селек-
тивни. Те са подробни по отношение на отделни аспекти 
от всекидневния живот и определени групи население, но 
пренебрегват (почти изцяло) други елементи и общности. 
За съжаление, това е неизбежно, тъй като става въпрос за 
впечатленията на един човек, осмислил всичко, което го за-
обикаля, през призмата на собствените си светоусещания 
и разбирания за живота, който обаче на моменти сляпо се 
доверява на информацията, получена от различни източ-
ници. Нещо повече, в уводната част на своя първи пътепис 
самият Пуквил признава, че главната му цел е внимателно 
да наблюдава и подробно да описва това, което вижда, а не 
да се опитва да го обясни1. Но да си видял, все още не зна-
чи да си разбрал. В този смисъл произведенията на фран-

1  Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, Paris, 1805, pp. ii-iii.
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цузина имат нужда от контекстуализация чрез включване 
на източници от различни области на познанието, които 
да допълнят и/или коригират сведенията, предоставени от 
френския автор.

 Разкрива се и още една интересна особеност от 
всекидневието в балканските владения на султана, а имен-
но неговата споделеност. Независимо от съществуващи-
те различия във всекидневния им живот, отделните общ-
ности осъществяват непрекъснат – нарочен или неволен – 
контакт помежду си. Това, на свой ред, води до един по-
стоянен обмен на религиозни ритуали, на образователни и 
възпитателни практики, на културни тенденции и методи 
за лечение на различни болести, на техники за стопанско 
развитие на регионите и много други. Така, заедно със 
специфичните особености от всекидневието на отделни-
те балкански народи, в хода на изложението са установе-
ни редица сходства, които неразривно свързват живота на 
тези разнолики общности.

 Накрая, но не и по важност, пътеписите на Франсоа 
Пуквил са забележителни произведения, главно защото 
показват всекидневния живот на Балканите в неговото три-
единство: като описание (картина), конфликт и послание. 
Французинът рисува вълнуваща картина на всекиднев-
ния живот на Балканския полуостров в ярки и наситени 
цветове. В същото време представянето на разнообразни 
аспекти от всекидневния живот на отделните културни и 
религиозни общности, поставени под властта на султана, 
е съпътствано от конкретни примери за сблъсъците между 
тях. Детайлните описания на всекидневието на балкански-
те народи и техните непрекъснати конфликти с управлява-
щите са умело използвани от френския автор за оказване 
на въздействие върху европейската общественост относно 
бъдещето на Османската империя и съдбата на гърците – 
въпроси, които несъмнено са водещи, особено в контекста 
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на гръцките борби за освобождение от първата половина 
на XIX в. Това дава възможност да се проследи постепен-
ната еволюция на французина от относително проосманс-
ки настроен просветен човек до ярък противник на сул-
танската власт и безкомпромисен поддръжник на идеята 
за политическо освобождение на гърците

 В пътеписите на Франсоа Пуквил, наред с обек-
тивната информация, намират място и отделни непълни, 
недостатъчно коректни или противоречиви сведения. По 
правило те не отразяват личните впечатления на францу-
зина, а по-скоро са резултат от спекулации на респонден-
тите му или от невярна информация, която той заимства 
от съчиненията на други автори. В допълнение следва да 
се посочи добре известният факт, че паметта има своите 
предпочитания и с течение на времето се пренарежда. Чо-
вешкият ум изтрива някои моменти, променя други и до-
бавя нови. Това означава, че събитията, които присъстват 
в съзнанието на Франсоа Пуквил и след това намират от-
ражение в неговите произведения, невинаги съответстват 
на действителността. Те по-скоро представляват нейна ре-
конструкция.

Въпреки субективните наблюдения и оценки на 
Франсоа Пуквил, обусловени от културата и интересите 
му, целите на неговите пътувания, ограничената и необек-
тивна информация, както и политическата позиция на 
родината му спрямо Османската империя, написаното от 
него представлява ценен изследователски материал поне 
в два аспекта. От една страна, пътеписите му дават непо-
средствени свидетелства за характера на османския режим 
на Балканите и положението на местното население. От 
друга страна, съчиненията на Пуквил неподправено показ-
ват как Франция от края на XVIII – началото на XIX век, 
Франция на Ренесанса и хуманизма, на свободата, равен-
ството и братството, гледа на Османската империя и ней-
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ните институции, на страданията и борбите на покорени-
те народи. В този смисъл произведенията на французина 
са ценен и интересен източник, който носи отпечатъка на 
основните насоки във френската политика спрямо държа-
вата на султаните и същевременно предопределя общест-
веното мнение в Париж и дори в цяла Западна Европа към 
националноосвободителните движения на балканските 
народи.

Франсоа Пуквил създава един значителен инфор-
мационен масив – за Балканите и за себе си. През своя 
собствен поглед, с известни премълчавания и пристрас-
тия. Това, което предлагат неговите съчинения, всъщност 
са малки парченца от пъзела, които веднъж сглобени, пре-
доставят на публиката по-правдива картина за всекидне-
вието на балканските народи в края на XVIII и началото на 
XIX век. От читателя зависи да разбере, интерпретирайки 
резултата от впечатленията и емоциите на французина, 
какво е било тогава, преди повече от двеста години, когато 
светът е бил осезаем, а не виртуален.
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Приложение № 4
„Гръцко хоро“

(Превод на автора по Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, 
en Albanie, et dans plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, 

Paris, 1805, pp. 273–74)

Appendix № 4
Greek circle dance

 (Translation by Alexandra Milanova on Pouqueville, F. Voyage en Morée, 
à Constantinople, en Albanie, et dans plusieurs autres parties de l’Empire 

Ottoman, Volume I, Paris, 1805, pp. 273–74)

1
Момиче мое от злато
Момиче мое от перли,

2
Ти, която носиш радост на младите хора
и предизвикваш вълнение у старите,

3
Караш мен, нещастния,
да взема нож и да си прережа гърлото.

4
Мълчи нещастнико, не си прерязвай
гърлото, не си причинявай болка
заради красотата, която те заобикаля.

5
Нося ти обаянието,
което познавам.
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Приложение № 5
Импровизирана песен, изпълнявана по време на работа

(превод на автора по Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, 
en Albanie, et dans plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, 

Paris, 1805, pp. 287–88)

Appendix № 5
An impromptu song performed during work

(Translation by Alexandra Milanova on Pouqueville, F. Voyage en Morée, 
à Constantinople, en Albanie, et dans plusieurs autres parties de l’Empire 

Ottoman, Volume I, Paris, 1805, pp. 287–88)

1
Ако небето беше хартия,
а морето – мастило,
щях да ти напиша моята болка,
нямаше да издържа.

2
Знаеш ли, че отказът ти ме кара
да пожълтея от гняв.
Но ще се скрия в малка дупка,
за да те накарам да ме обичаш.

3
Наведи се, мой висок кипарис,
искам да ти поговоря.
Две думи само,
които после ще се изпарят.
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Приложение № 6
Албанска погребална песен

(превод на автора по Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, 
en Albanie, et dans plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, 

Paris, 1805, p. 280)

Appendix № 6
Albanian funeral song

(Translation by Alexandra Milanova on Pouqueville, F. Voyage en Morée, 
à Constantinople, en Albanie, et dans plusieurs autres parties de l’Empire 

Ottoman, Volume I, Paris, 1805, p. 280)

Майки, съпруги, украсете неговия гроб
Той вехне като роза от Месения,
изсушена от южния вятър.

Неговата великолепна победа обижда 
името му.
Дайте му няколко сълзи, призовете деня 
за отплата,
нейният час ще дойде.
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Приложение № 7
Хвалебствена гръцка песен

(превод на автора по Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, 
en Albanie, et dans plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, 

Paris, 1805, pp. 280–81)

Appendix № 7
A Greek song of praise

(Translation by Alexandra Milanova on Pouqueville, F. Voyage en Morée, 
à Constantinople, en Albanie, et dans plusieurs autres parties de l’Empire 

Ottoman, Volume I, Paris, 1805, pp. 280–81)

Къде си, страховити Тезей?
твоят оскърбен град те вика.
Върни се несравними герой,
върни се, победител на Крит,
за да видиш твоя град,
предаден на тирани.

Викаш с възмутен глас,
викаш гърците,
за да отмъстят за теб.
И вие атиняни, възхвалявани за
своята мъдрост в древни времена,
какво стана с вас?

Управлявахте мъдро тогава,
донесохте радост
на децата на Атина
и на границата на мъдростта
продължихте с философията.

Станете, синове на гърците
и обявете с единен глас,
че няма друго управление,
което да подхожда на хората,
освен републиката.
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Приложение № 8
Откъс от песента „Романс“

(превод на автора по Pouqueville, F. Voyage en Morée, à Constantinople, 
en Albanie, et dans plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Volume I, 

Paris, 1805, p. 282)

Appendix № 8
Excerpt from the song „Romance“

(Translation by Alexandra Milanova on Pouqueville, F. Voyage en Morée, 
à Constantinople, en Albanie, et dans plusieurs autres parties de l’Empire 

Ottoman, Volume I, Paris, 1805, p. 282)

1
Искам любовта да идва без болка,
без мъка, без страдание, без въздишки.
Ден и нощ тя вече не е възможна,
без да страдам и да казвам „уви“!

2
Чувствам, че трябва да загина,
вече нямам верен приятел,
на когото да разкажа своята болка.
Никога не съм вярвал,
че стрелите на любовта
са толкова отровни и изгарящи.

3
Птици, които са усетили свободата,
повече не се връщат в клетката.
Не мога вече да понасям
коварните лъжи на любовта,
която иска страдания,
иска да изгори сърцата.
Тази лъжлива и предателска любов.
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4
Бях птица, лишена от тревоги,
свикнала с удоволствията,
лишена от тревоги,
с надежда на най-радостните дни.
Бях хванат в клетката на любовта
и жестоко изгарям.

5
Може би няма да ми повярват тези,
които никога не са обичали
и никога нищо не са губили.
Изгарям от любов;
на кого да разкажа моята мъка;
щом като очите, които обичам,
гледат гневно към мен.
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Приложение № 10
Крепостта Йедикуле

(изображенията са по http://www.yedikule.com/ – 14.02.2020)

Appendix № 10
Yedikule Fortress

(Images at http://www.yedikule.com/ – accessed 14.02.2020)

Крепостта Йедикуле – поглед отвън / Yedikule Fortress from outside

Крепостта Йедикуле – поглед отвътре / Yedikule Fortress from inside

Затворнически килии / Prison cells
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SUMMARY 

From Constantinople to Ioannina
Everyday Life in the Balkans

through the Eyes of François Pouqueville

Amongst the great number of Western European 
travelogues about the Ottoman Balkans, which began to appear 
from the 15th century onwards, the late ones – those from the end 
of the 18th and early 19th centuries, hold a special place. Created 
in an era of established and mass book printing, they had a strong 
impact on public opinion. They reflected the crystalisation of 
the European idea of Balkan space as a unique cultural and 
geographical whole in a very clear way. Moreover, namely in 
these works, it is possible to follow the combination between 
almost all elements forming a significant part of the existing 
Balkan stereotypes1. 

The travelogues of the French authors played a primary 
role in the development of Balkanistic knowledge in the 18th and 
early 19th centuries. This is not a surprise, considering that in the 
period of Ottoman rule over the Balkans, France maintained quite 
steady relations with the Sultan’s state and played a noteworthy 
role in its political and commercial life. However, the end of the 
18th and the beginning of the 19th centuries marked a clear line 
in the interest both of the Paris government, and of the French 
public with regard to the Ottoman Empire’s Balkan territories. 
To one extent or another, this interest reflected the positions of 
France on the Eastern Question, which had an effect on all travel 
literature. The writings gradually acquired a different appearance. 
Not only did they becаme much more detailed, but they also 
began to reflect in an increasingly clear manner the views and 

1  Todorova, Maria. Imagining the Balkans, Oxfod: Oxford University Press; Updated 
Edition, 2009, p. 36.
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positions of certain circles of the French public regarding both 
the Ottoman Empire and the national liberation movements of 
the Balkan peoples. 

In essence, most French travelogues from the second half 
of the 18th century, and especially from the end of the century, are 
detailed reports by diplomats or envoys entrusted with research 
in the service of France‘s economic and political interests in 
Southeast Europe. Their travel notes reveal the deep decline 
of the Ottoman Empire and the plight of the population in its 
provinces, respectively in the Balkans. At the same time, the 
observations of travel writers suggest the need for modernisation 
and reforms to help preserve the integrity of the Sultan‘s state 
and strengthen its military might.

This study leads to several similar significant late French 
travelogues and to the personality of their author. These are the 
works of a major representative of European intellectual elite 
from the end of the 18th and early 19th centuries, who contributed 
undisputedly to the “rediscovery” of the Balkans and the 
Balkan peoples in modern times, namely François Pouqueville 
(1770–1838). He visited different parts of the Balkan Peninsula 
on a number of occasions and through direct observations 
and intensive contacts with the locals, he managed to become 
acquainted with various aspects of their daily lives. The diverse 
and detailed information about the life of the Balkan peoples, 
which the Frenchman provides, is reflected in a large number 
of his writings, the total volume of which exceeds 6,500 printed 
pages.

Pouqueville is an author, known and cited by generations 
of historians, ethnologists, anthropologists and culturologists, 
as his works are a valuable source of information of the most 
diverse nature. It is paradoxical that despite the popularity of his 
texts, research on the fate of the Frenchman is modest, and his 
voluminous literary legacy is still not translated into Bulgarian 
and has not yet been the subject of a comprehensive study.
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In this sense, François Pouqueville and his works deserve 
a thorough and critical historiographical analysis. But the 
present study is not intended either as a detailed biography or 
as a summary view of the books of the French author. The aims 
of this book are different: to systematically present and analyse 
everyday life in the Balkan territories of the Ottoman Empire in 
the way that François Pouqueville saw, experienced and presented 
it in his travelogues. This in turn helps to carry out the other 
main research task, namely – to make an objective assessment 
of the real contributions of the Frenchman to the development of 
Balkanistic knowledge in the 19th and 20th centuries.

Chronologically, the study covers almost two decades – 
from the end of the 18th century to the beginning of the 19th 

century. In particular, the examined period commences in the 
autumn of 1798, when, on leaving Alexandria, Pouqueville is 
captured by pirates and along with four more Frenchmen is taken 
to the Ottoman Empire.The first reports of the French author on 
life in the Balkan territories of the Sultan date namely from the 
end of the same year. The upper “limit” of the period is 1816, 
when Pouqueville decided to quit his consular post in Patras and 
to return to Paris. Until the end of his life, he was concerned 
about the situation of the conquered Balkan peoples (primarily 
the fate of the Greek population) and tried to follow, to the extent 
possible, developments in the Orient. However, the information 
he managed to obtain, was not included in his writings on the 
Balkans, because they did not reflect his personal observations 
and impressions of life on the peninsula.

The choice of this time frame was made in view of 
the desire to encompass as long as possible the life of the 
Frenchman and to involve the maximum number of his works, 
which contain information about everyday life in the European 
possessions of the Ottoman Empire in the late 18th and early 19th 
centuries – a question that is not considered as a homogeneous 
whole in historiography. This, in turn, made it possible to draw 
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conclusions about the population in different parts of the Balkans 
and to highlight certain trends in its daily life.

The structure of the book helps to fulfill the pre-set goals. 
Chapter One “What is Everyday life? Everyday Life in an 
Ottoman Context”, contains a panoramic view of scholarly 
research on everyday life, to outline the contribution of François 
Pouqueville to the study of Balkan habits and the way of life 
on the border between the 18th and 19th centuries. At the same 
time, the outline of the theoretical framework of the studies 
dedicated to this inter-disciplinary topic, allows an in-depth 
and comprehensive exploration of everyday life in the Balkan 
territories of the Sultan, as a main component in the social 
history of the Ottoman Empire.

Chapter Two (“Franco – Ottoman Relations, François 
Pouqueville and the Balkans”) traces Franco-Ottoman relations 
and their dynamics on the eve and during the French Revolution 
and the reign of Napoleon. Building this context is necessary, as 
Pouqueville served for many years as a diplomatic agent in the 
Balkan possessions of the Ottoman Empire, where he directly 
pursued the interests and political line of his homeland. This 
part of the study shows the Frenchman in a variety of life and 
professional positions - as a clergyman and a doctor, a prisoner 
and a diplomat, a traveler and a writer. Particular attention is 
paid to the years he spent on the Balkan Peninsula, as they give 
him the opportunity to observe and (to a large extent) understand 
the Balkan reality.

Chapter Three “François Pouqueville and Everyday 
Life in the Balkans, the end of the 18th – the beginning of 
the 19th centuries” is central to the study and therefore the 
most informative. Here the presentation is divided into several 
paragraphs and sub-paragraphs, which examine different 
aspects of Balkan everyday life: manners and customs, religion, 
education and culture, medicine and economics. These are the 



397РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК / SUMMARY IN ENGLISH

topics that excited the French author the most and therefore 
prevail in all his works. Along with them, in the background and 
not so detailed, the daily life of the author and the people around 
him is presented. First these were his compatriots, who were 
also Ottoman captives in Constantinople, and then, during the 
Frenchman’s diplomatic service, Ali Pasha, and representatives 
of the Great Powers, who resided in Ioannina.

The last, fourth chapter of the book (“François 
Pouqueville’s contribution”) outlines in a synthesised manner 
the Frenchman’s notion of the Balkans. The specifics of the 
Balkan reality, underlined by François Pouqueville himself, 
come to the forefront and the reasons for the accents intentionally 
placed by him, are analysed. This part of the study is a kind of 
culturological and sociological reading, which finds answers to 
the following questions: who are the characters in the writings 
of the French author, why and how he selects them, in what 
environment he puts them, what are his motives to describe them 
in detail, what are the sources, critics and readers of his books. 
Chapter Four proves that, despite accusations made against 
Pouqueville concerning his lack of knowledge in the areas he 
observed and described in detail, that he had a rich imagination, 
calling into question the authenticity and significance of his 
works, he still remains the only French author with a serious 
contribution to the study of a substantial part of the European 
territories of the Sultan in the late 18th and early 19th centuries.

Despite François Pouqueville’s subjective observations 
and assessments based on his culture and interests, the goals of 
his travels, the limited and biased information, and his country’s 
political position on the Ottoman Empire, his writings are 
valuable research material in at least two respects. On the one 
hand, his travelogues give direct evidence of the nature of the 
Ottoman regime in the Balkans and the situation of the local 
population. On the other hand, Pouqueville’s works genuinely 
show how France of the late 18th and early 19th centuries, France 
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of the Renaissance and humanism, of freedom, equality and 
brotherhood, viewed the Ottoman Empire and its institutions, the 
sufferings and struggles of the conquered peoples. In this sense, 
the books of the Frenchman are a valuable and interesting source, 
which bears the imprint of the main directions in French policy 
towards the Sultan’s state and at the same time predetermines 
public opinion in Paris and even throughout Western Europe 
towards the national liberation movements in the Balkans.

In addition, François Pouqueville’s testimonies are 
important because they reveal certain features of everyday life 
in the Balkan region. First of all, its complexity. Everyday life is 
a combination of different elements – education and upbringing, 
professional commitment, cultural life, religious ceremonies 
and rituals, state and development of the economy, medicine and 
healing practices, diet, etc. But everyday life in the Balkans is 
complex, mainly because the people are complex. This conclusion 
is necessary as a result of an in-depth and careful analysis of the 
information about the Balkan customs and way of life in different 
parts of the peninsula. Here it is important to say that François 
Pouqueville’s stories about people living in the European 
possessions of the Ottoman Empire are usually selective. They 
are detailed in certain aspects of everyday life and certain groups 
of the population, but neglect (almost entirely) other elements 
and communities. Unfortunately, this is inevitable, as it is about 
the impressions of a person who has made sense of everything 
around him, through his own worldviews and understandings of 
life, who at times blindly trusts the information received from 
various sources. Moreover, in the introductory part of his first 
travelogue, Pouqueville himself admits that his main goal is to 
carefully observe and describe in detail what he sees, not to try 
to explain it. But to have seen does not mean to have understood. 
In this sense, the Frenchman’s works need to be contextualised 
by including sources from different fields of knowledge to 
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supplement and/or correct the information provided by the 
French author.

Pouqueville’s travelogues reveal one more interesting 
peculiarity of everyday life in the Balkan territories of the Sultan, 
namely sharing. Despite the existing differences in their everyday 
life, the separate ethnic and religious communities maintain a 
constant, intentional or involuntary, contact with one another. 
This, in turn, leads to a permanent exchange of religious rituals, 
educational practices, cultural trends and methods of treatment 
of various diseases, techniques for economic development of 
the regions and many others. Thus, together with the specific 
features of the everyday life of the particular Balkan peoples, in 
the course of the text, a number of similarities are established, 
which inextricably link the life of these diverse communities.

Last but not least, François Pouqueville’s works are 
remarkable writings, mainly because they present everyday life 
in the Balkans both as a picture (depicting the Balkan peoples 
and their way of life at a particular historical moment), a conflict 
(both between different ethnic and religious communities, living 
on the Balkan Peninsula, and between the rulers and the reaya) 
and a message (skillfully used by the French author to influence 
the European public about the future of the Ottoman Empire and 
the fate of the Greek population). From a source on the situation 
and life of the conquered Balkan peoples, although in many cases 
with doubts about the reliability of the information, Pouqueville’s 
travelogues became a kind of means of witnessing support for 
the Greek cause. Credibility gave way to suggestions aimed at 
the European public, which made it sensitive to the forthcoming 
changes in the Balkans. The messages embedded in the works 
of François Pouqueville reached many of his contemporaries, 
influenced their understanding of the life of Balkan peoples and 
inspired a number of intellectuals to visit the Balkans or to create 
(words and images) based on stories related to the region. 
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François Pouqueville creates a significant array of 
information - about the Balkans, but also about himself. Through 
his own eyes, with some reticence and bias. What his writings 
offer are, in fact, small pieces of the puzzle that, once put together, 
provide the audience with a truer picture of everyday life in the 
Balkan region on the border between the 18th and 19th centuries. 
It is up to the reader to understand, interpreting the result of the 
Frenchman’s impressions and emotions, what it was then, more 
than two hundred years ago, when the world was tangible and 
not virtual.
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