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РЕЦЕНЗИЯ 

За дисертационния труд на Елмира Младенова Василева на тема „Босненските францисканци. 

Организация, дейност, мисионерство в Югоизточна Европа (1463-1688 г.) 

Проблемите от историческото, културното, общественото и религиозното развитие на 

Босна винаги са привличали определен интерес, според мен, по няколко причини. Първо, Босна е 

особен и бих казал, странен феномен дори и за историята на Балканите и Югоизточна Европа. Тук 

основните параметри на развитие се отклоняват от стандартните за региона и за Европа. Особена 

е държавността, статута на властта, характера на аристокрацията, църквата, културните артефакти, 

характера на ислямизационните процеси и др. Освен това като общество и държава, сдобили се 

наскоро с независимост, босненците сега се стремят към установяване на собствена идентичност. 

Както винаги става с историческите нации, този стремеж води до засилен интерес към определени 

феномени, сред които на челно място изпъква особения характер на църквата. И не на последно 

място Босна и Херцеговина предлага мултирелигиозност и мултиетничост, което винаги е 

предизвикателство за съвременните хуманитарни проучвания. 

От цялата тази пъстра палитра от проблеми, на г-жа Елмира Василева е възложен за 

разработка само един - дейността на босненските францисканци. Но този „един проблем" е 

толкова преплетен с другите, че тя не е могла изследователски да се изолира от тях. При това 

разнообразната дейност на босненските францисканци е в истинския смисъл на думата 

регионална, което дава балканистичен привкус на дисертацията й в най-добрия смисъл на думата: 

комплексност, наднационалност, връзка със серия от други регионални проблеми и др. От тук и 

първият ми извод: като проблематика, териториален обхват и разработка темата е дисертабилна и 

във висока степен - балканистична. Дисертантката по неизбежност е трябвало да се докосне, 

разбира се във връзка с босненското францисканство, до серия от проблеми като: възникване на 

ордена на босненска почва, османското завоевание, характера на ислямизацията, сблъсъка 

между различни религии, съпоставка на статута на францисканците и структурите им със 

съответните православни институции, политиката на османската власт към конфесионалните 

общности и пр. С това е свързана втората ми положителна констатация: г-жа Елмира Василева 

показва добра ерудираност, познаване на проблемите, умение да идентифицира 

„изследователските полета", чувство за сложността на историко-културно-религиозната 

действителност. 

1 



Целите на дисертационния труд са ясно формулирани без излишна претенциозност: да се 

проследи цялостното развитие на францисканството в Босна като индивидуален феномен и като 

част от католическите общности в Югоизточна Европа, междуконфесионалните отношения между 

християни и между християни и мюсюлмани, политиката на фундаменталните фактори: Римската 

курия и Османската империя спрямо тях, основаване и дейност на Конгрегацията за пропаганда на 

вярата и ред други по-дребни, но свързани проблеми. 

Тематичните кръгове на дисертацията проличават от нейната класическа триделна 

структура, заедно с обичайните Предговор, Заключение и библиография. Не бих отправил упрек, 

че в Предговора няма по-обширен историографски преглед, който някои смятат за задължителен 

при подобни проучвания. Давам си сметка, че литературата и масивът от извори са огромни, 

историографските мнения са различни, при това информацията, с която трябва да се работи в 

голямата си част не се намира в нашите библиотеки. Все пак бих препоръчал, като имам предвид 

добрата осведоменост на дисертантката, да се опита да разграничи отделните концепции, които 

са исторически възникнали и обогатени с нови детайли след разпадането на Югославия. Като 

положително структурно явление в дисертацията бих изтъкнал добрата разчлененост на 

отделните основни глави, което позволява по-пълно обхващане на сложната проблематика. 

По традиция рецензията е призвана накратко да прегледа съдържанието на дисертацията. 

Аз няма да се отклоня от тази традиция. Първата глава е посветена на религиозната обстановка в 

Средновековна Босна и създаването на Босненския католически викариат. Тя е разделена на 

четири параграфа, които се занимават с босненското християнство и особеностите на т.нар. 

„Босненска църква". Добро впечатление прави задълбочената осведоменост на авторката по 

проблемите на „босненската ерес", която напоследът отново става актуална във връзка с 

търсенето на босненска идентичност. Вторият параграф естествено е посветен на възникването и 

ранната история на Францисканския викариат в Босна, като не са пропуснати въпроси от 

вътрешното развитие на францисканския орден въобще, настаняването му в Босна и на 

Балканите, ролята му за усилване на тежества на католицизма в Босна и др. Третият параграф има 

за обект на изложение османското завоевание на Босна, което като хронология е продължително, 

като финална фаза - твърде кратко. На този фон са проучени събитията и явленията в Босненския 

францискански викариат, обособяването на два негови дяла към 1514 г. в Босна Сребърна и в 

Босна Хърватска и др. 
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Втора глава е съществена и е посветена на спектъра от проблеми на отношенията на 

босненските францисканци с османската власт. Положително е това, че релациите францисканци-

османска власт не са разгледани сегрегирано, а в контекста на общата османска политика към 

немюсюлманските и в частност към християнските общности. Това, което ми направи 

положително впечатление е, че г-жа Елмира Василева се е откъснала от традиционното третиране 

на Османската империя като колос с компактна, последователна и унитарна политика по възлови 

въпроси. Напротив, нейната политика е сложна, понякога противоречива, понякога 

непоследователна. Този ползотворен подход е прокаран последователно в първия параграф, в 

който са разгледани отношенията на империята с католическите общности. След като излага 

различните тези по въпроса, г-жа Василева заключава напълно основателно, че няма единна 

политика, че тя е регионална или индивидуална, зависи от политическата конюнктура, изпълнена 

е с множество „частни случаи". Приемам, че това е една от частите на дисертацията, в която се 

развенчава още веднъж по частен случай мита са монолитността на Османската империя и 

нейната политика. 

Вторият параграф вече е по-конкретен и е посветен на статута на босненските 

францисканци. Особено внимание е отделено на ахднамето на султан Мехмед II от 1463 г., 

проблемите, свързани с неговото съдържание и автентичност. Интересна и обоснована ми се 

струва тезата, че фактическата османска политика спрямо босненските францисканци се формира 

не толкова от този документ, колкото от последващите го потвърждения и допълвания. 

Типологично сходни случаи има и в други явления от османо-християнските отношения, напр. при 

Рилския манастир. Тук се натъкваме на интересен случай, който преплита практическата политика 

с традицията на сунитския ислям за толерантно отношение на християнските общности извън 

населените места, т.е. с манастирските инстинуции, към която спадат и босненските 

францисканци. Също така обосновано е заключението, че ахднамето е свързано с ранните прояви 

на процеса на ислямизация в Босна. 

Третият параграф има съпоставителен характер и неговата цел е да съпостави статута на 

православните общност с този на католическите. Само по себе си изложението е хубаво, но ми се 

струва, че тук има увлечение по странични проблеми, което разконцентрира текста и принуждава 

г-жа Василева да демонстрира ерудиция, която не попада в десетката. В такива случай ми се 

струва, че проучването трябва да е максимално синтезирано и да предава крайния резултат от 

последните проучваня, а не да се занимава с проблема по същество Това е единствения параграф 
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от дисертацията, който бих препоръчал да се преработи при бъдещо публикуване на 

дисертацията. Струва ми се също, че за да има пълнота, трябва да се обърне внимание на 

имуществения статут на манастирските общности, т.е. дали са вакъфски или тимарски институции. 

От това произтича характера на данъчните облегчения, стопанската активност и др. 

Третата глава е съсредоточена около отношенията на босненските францисканци с 

Римската курия. Положителното е, че тези отношения се разглеждат с оглед на промените, които 

изживява Латеранския дворец в периодите на „Авиньонския плен", съборното движение, \ 

хуситските войни, Реформацията и Контрареформацията, Тридентските събори и др. По-нататък 

се проучва как тези бурни църковно-политически сътресения се отразяват върху папската 

политика на Балканите, подновяване на мисионерската дейност, създаване и дейност на 

Конгрегация за пропаганда на вярата. Трябва да се отбележи, че по всички тези въпроси има 

натрупана солидна литература, а изворовата информация е значителна или огромна. Това 

позволява да се изгради една сложна и пъстра картина от взаимоотношения, които се преплитат, 

причудливо си влияят едни на други, често си противоречат и в края на краищата показват, че в 

съществуващия и в отминалия свят няма пълна последователност и липса на вътрешни 

конфрликти в която и да е институция. 

Тук, разбира се, трябва специално да се отбележи частта, посветена на българските 

католици. Г-жа ВВасилева е добре запозната с проблемите и ги е изложила акуратно и 

професионално. Дейността на българите католици, повлияна от Запада има, според 

определението на проф. Христо Гандев, характер на Ранно културно Възраждане. В тази част от 

дисертацията, както вече изтъкнах, дисертацията придобива балканистичен характер в най-

добрия смисъл на думата, което има отношение към дейността на католическите мисионери и 

визитатори в различни кътчета на балканския и югоизточноевропейския свят. Изтъквам тези неща, 

защото ние знаем за положителната роля на българските католици, но все още го разглеждаме 

като нещо второстепенно и подчинено на по-късните възрожденско-църковни настроения, които 

още доминират в българското историческо съзнание. Подчертавам също така, че г-жа Василева не 

е спестила проблемите около произхода на видните български католически дейци, както и 

въобще за генезиса на българските католически общности (покръстени павликяни или богомили, 

преселници от вън, католици от средновековието и др.). 

В последния параграф от тази глава са разгледани въпросите за мисионерската практика 

на босненските и други католици в разнородната балканска действителност, съобразяването й с 
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местните условия, характера на техния прозелитизъм, отношението им с местните османски 

власти и пр. 

Заключителните думи са балансирани и добре премислени. Започва се с изводи за статута 

на босненските францисканци под османска власт, преминава се през твърдението, че те сами 

доизграждат своя статут на базата на ахднамето на султан Мехмед, отново се потвърждава 

разнообразието на османската политика по отношение на различните религиозни групи. Същата 

липса на единство и противоречия се наблюдават и във връзка с политиката на Римската курия 

към нейните балкански католици. Набляга се на наблюдението, че босненските францисканци са 

едни от най-дейните, ако не и най-дейните християнски мисионери и прозелити в границите на 

ислямската империя и като такива са основен проводник на европейско влияние сред 

изостаналите балкански общности. Те изграждат своя специфична стратегия и тактика, като 

разчитат много да директния контакт с населението и използването на сходен славянски език. 

Може би няма да е пресилено да се подчертае, че дейността на францисканците е един от 

факторите за възможно възпиране на исляма не само в Босна, но и в други провниции на 

Османската империя. 

Езикът, на който е написана дисертацията в повечето случаи е точен, академичен, лишен 

от неясноти и излишно „плетение словес". Г-жа Василева показва, че на този етап от своето 

академично развитие е изграден балканист-изследовател, който може да поеме щафетата от 

предишното поколение. Авторефератът на дисертацията е стегнат, отразява правдиво 

съдържанието на дисертацията и нейните приноси. При едно бъдещо доработване на текста, с 

цел обнародване, ще трябва да се стегнат и синтезират онези нейни части, които отклоняват 

изследоваттелското внимание, а и читателите, от основната смислова нишка на труда. 

Смятам, че дисертацията притежава много положителни качества, както по същество, така 

и като структура, изявява достатъчно изследователския потенциал на дисертантката, продължава 

традицията за разработка на балканистични проблеми. Като имам предвид това изразявам 

мнението си, че тя позволява без компромиси на г-жа Елмира Василева да бъде присъдена 

научната и образователната степен „доктор". Аз лично ще гласувам в този смисъл и призовавам 

почитаемото жури да постъпи по същия начин. 

21.04.2013 г. Рецензент: 

Проф. дин Христо Матанов 
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