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Това е първото цялостно и задълбочено монографично изследване  на брака и 

брачните модели по българските земи през XIX в. Разглежданите проблеми не са 

разработвани в българската историческа наука до този момент. С проучването се 

поставят основите за изграждане на цялостна картина за същността и спецификата на 

съществуващите по нашите земи брачни модели и за мястото им сред тези характерни 

за населението на Европа. 

В изследването е използван многоброен и богат изворов материал. Голяма част 

от документите, основно тези с османотурски произход, както и някои от кондиките на 

български църковни общини, за пръв път се пускат в научно обръщение. 

В изследването са синтезирани съществуващите в международното научно 

пространство методи за изследване на брака и брачните модели и са адаптирани към 

спецификите на данните, отнасящи се за българските земи през XIX в.  

В монографията са обединени различни проблеми, които до този момент са 

проучвани по отделни или само частично. Такива са темите за характерните за 

изследваната епоха юридически основи брака; за спецификите на брачността по 

българските земи през XIX в.; за разводимостта сред населението, обитаващо 

изследваното пространство; за брачни проблеми сред изследваното общество и 

предприеманите мерки за тяхното разрешаване. 

Проучването на брака и брачните модели по българските земи през XIX в. 

помага за изясняване на цялостната картина на българското общество в последните 

години преди Освобождението. Това изследване поставя основата за по-задълбочено и 

цялостно разработване на въпросите за брачните отношения в следващите исторически 

епохи. 
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This is the first comprehensive and in-depth monographic study of marriage and 

marriage patterns in the Bulgarian lands in the XIX century. The considered problems have 

not been developed in the Bulgarian historical science so far. The study lays the foundations 

for building a comprehensive picture of the nature and specificity of the existing marriage 

models in our lands and their place among those characteristic of the population of Europe. 

Numerous and rich source material was used in the study. Most of the documents, 

mainly those of Ottoman-Turkish origin, as well as some of the protocol books of Bulgarian 

church communities, are put into scientific circulation for the first time. 

The research synthesizes the methods used in international studies for the study of 

marriage and marriage patterns and is adapted to the specifics of the data relating to the 

Bulgarian lands in the XIX century. 

The book combines various problems, which have so far been studied separately or 

only partially. Such are the questions of the legal bases of marriage characteristic of the epoch 

under study; about the specifics of marriage in the Bulgarian lands in the XIX century; for the 

divorce rate among the population inhabiting the studied area; for marital problems among the 

studied society and the measures taken for their solution. 

The study of marriage and marriage patterns in the Bulgarian lands in the 19th century 

helped to clarify the overall picture of Bulgarian society in the last years before the 

Liberation. This study lays the foundation for a more in-depth and comprehensive elaboration 

of the issues of marital relations in the following historical epochs. 


