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Представената дисертация засяга изключително интересната тема за католиците на 
Балканите, в частност - дейността на францисканския орден в Босна. Дисертантката още в 
увода е поставила ясно своята цел - да проследи историческото присъствие на фарнцисканския 
орден в Босна, неговата организация и мисионерска дейност в периода 15 - 17 в. Смело мога да 
заявя, че тя успешно е успяла да постигне целта на изследването, проследявайки религиозната 
ситуация в средновековна Босна и създаването на францисканския викариат, което 
представлява първата глава от дисертационния труд и изследвайки в следващите две глави, 
същностни за работата, взаимоотношенията на босненските францисканци с османската власт 
и с Римската църква. 

В предговора Елмира Василева освен деклариране на целите и задачи на дисертацията, 
прави и извороведчески и историографски обзор, проследявайки основните исторически 
съчинения за ордена в Босна, дело на самите францискански братя, босненската, сръбската, 
хърватската историография, както и румънските, унгарските и българските изследвания по 
темата. Ще си позволя една препоръка по отношение на изворите, касаещи францисканския 
орден и неговата дейност - дисертацията само би спечелила от използване на папските були и 
други официални документи на римската курия по отношения на францисканците, които могат 
да бъдат посочени в извороведческия обзор, цитирани в изворите, а защо не и някои интересни 
откъси - във вид и на приложения към тази толкова интересна работа, което може да стане при 
подготовката за публикация на дисертацията, нещо, което горещо препоръчвам. 

Докторантката успешно се е справила със сложния проблем за ситуирането на 
босненските францисканци в контекста както на османското завоевания, така и на 
религиозното многообразие в средновековна Босна, проследявайки споровете и различните 
тези за босненската ерес, която се явява своеобразна предпоставка за разпространението на 
католицизма в Босна. Проследявайки историята на францисканския орден като цяло, освен че 
изяснява въпроса за обсервантите и конвентуалите, подробно проследява създаването и 
развитието на босненския викариат. 

Във втората глава Елмира Василева проследява взаимоотношенията на босненските 
францисканци и османската власт, като подробно изследва въпроса за статута на католиците в 
Османската империя. В тази връзка интерес представлява проследяването на системата на 
милетите и католиците, тъй като според една от теориите те са включени в арменския милет, 
според друга - католиците винаги са възприемани като чужденци, проследени са 
капитулациите за Дубровник, Галата, Венеция и др., като изводът, до който достига 
докторантката е, че не е възможно да се направи генерално заключение относно статута на 
католическото население под османска власт. В този контекст стои проблемът за 
ислямизацията в Босна и Херцеговина, твърде митологизиран и дискусионен, както отбелязва 
Е. Василева и подробно излага различните теории и мнения (стр. 80 — 82) и в тази връзка бих 
задала въпроса - какво е личното мнението по този въпрос на докторантката. 



Следващата част на тази глава проследява статута на босненските францисканци като 
дисертантката подробно изследва въпроса за ахднамето на Мехмед II и възприема тезата за 
неговата автентичност, като основните права, които получават францисканците според него са 
- да ползват манастирите ри и да проповядват свободно, да приемат посетители-чужденци. 
Дисертантката достига до верния извод, че ахднамето става основата, на която босненските 
францисканци получават по-нататъшни права и привилегии. 

Безспорен интерес в дисертацията представлява сравнението между привилегиите на 
православните религиозни институции и босненските францисканци. След направения анализ 
става ясно, че францисканците в Босна се ползват с по-ограничени права, ръководителите на 
провинция Босна Сребърна не са признати официално като ръководители на самостоятелна 
църковна единица, подобна на патриаршията (91с.) и твръде любопитен е въпросът, за 
съществуващите сведения, макар и косвени, за зависимост на босненските францисканци от 
православната йерархия (с. 94-95). Францисканците в Босна представляват монашеска 
институция и в крайна сметка най-вероятно османските власти ги възприемат именно като 
такава (96 - 97 с.). 

Третата глава е посветена на отношенията между босненските францисканци и 
Римската църква, като е отделено внимание на решенията на Тридентските събори и опитите за 
налагането им в Босна, като изводът на докторантката, направен след обстоен анализ на 
фактите е, че босненските францисканци не приемат тези решения, които им налагат властта 
на епископа и правят опит да нарушат създадения от векове местен модел. Следващият 
изследван въпрос е този за новата мисионерска активност на Римската църква чрез създаването 
на Конгрегацията за пропаганда на вярата, в което босненските францисканци виждат 
своебразно нарушване на монопола на тяхната мисионерска дейност, право, което те са 
извоювали вече от няколко века. Подробно са проследени и мисиите на братята францисканци 
в България, Османска Унгария, Трансилвания и Влашко и Молдова. 

В заключението дисертантката обобщава достигнатите основни изводи от анализа на 
изворите и документите по темата. Правилно заключава, че босненските францисканци са най-
активните мисионери на Балканите, важен фактор в тази дейност на братята е османската 
експанзия, а успехите, които постигат са в резултат на директния контакт с населението, на 
убеждението, личния пример, миролюбивите методи и съобразяването с местните традиции. 

Списъкът на използваните в дисертацията извори и литуратура е внушителен и е 
показателен за сериозността на представеното проучване. Авторефератът отговаря на 
съдържанието на дисертационния труд. 

Въз основата на всичко казано дотук, смятам, че докторантката Елмира Василева се е 
справила успешно със своята задача. Нейното изследване е несъмнен принос към 
проблематиката не само в рамките на българската историография. Давайки своя положителен 
глас, си позволявам да препоръчам на уважаемите членове на научното жури да присъдят 
напълно заслужено на Елмира Младенова Василева образователната и научна степен доктор. 

София, 15.04.2013 г. доц. д-р Ивайла Попова 


