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РЕЦЕНЗИЯ

вх.

на дисертационния труд на Елмира Младенова Василева
на тема босненските

францисканци. Организация, дейност,

мисионерство в Югоизточна Европа (1463-1688 г.)" за присъждане на
образователната и научна степен „доктор"
Представеният за защита дисертационен труд на Елмира Василева
„Босненските францисканци. Организация, дейност, мисионерство в
Югоизточна Европа (1463-1688 г.)" е посветен на една интересна и
недостатъчно проучена тема, до която са се докосвали тесен кръг
изследователи. Причините за това „дистанциране" от тематиката могат
да се търсят в различни посоки - както в трудния достъп до документите,
съхранявани в повечето случаи в чужди архиви; в разчитането на
ръкописните латински, славянски, немски, италиански, френски и т.н.
средновековни ръкописи, изискващи солидна езикова и палеографска
подготовка, така и в наслоените от векове сложни отношения между
западното християнство и православните народи на Югоизточна Европа.
Политически и религиозни причини често диктуват твърде необективни,
пристрастни и противоречиви оценки за дейността на Рим, неговите
институции и особено за католическата пропаганда през XVII в. Докато
едни автори наблягат най-вече върху положителните резултати от тази
дейност, други се опитват, ако не да отхвърлят напълно, то поне да
омаловажат действителните последици от приемането на католицизма на
части от балканското население като възможност за приобщаване към
европейската култура и европейските политически акции, най-вече
срещу

Османската

империя.

Няма

съмнение,

че

нарасналият

в

последните десетилетия интерес в балканската историография към
политиката на Рим в Османската империя, доведе до редица сериозни
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изследователски и ценни документални издания. В това отношение
трябва да подчертая, че представената дисертация безспорно е посветена
на още недостатъчно проучена и интересна тема, която отваря и за в
бъдеще вратите за многогодишна, задълбочена, научна дейност. В нея
освен типично културни и религиозни проблеми изпъкват големите
въпроси за мястото на Югоизточна Европа в сложните отношения
Изток-Запад, християнство-ислям, католицизъм-православие и т.н.
Дисертацията обхваща 230 с. и се състои от 3 глави, предговор и
заключение, библиография и „родословно дърво" на Босненската
провинция. В предговора Ел. Василева прави кратък историографски
преглед, в който представя основните изследвания за историята на
францискания орден в Босна през разглеждания период (XV-XVII в.),
като очертава постиженията на отделните балкански историографии
(най-вече хърватската, босненската и българската). Основната цел, която
Василева си поставя е „да представи историческото развитие на
францисканския орден в Босна, неговото присъствие в земите под
османска власт, организация и мисионерска дейност през XV-XVII в." За
изпълнение на тази трудна задача докторантката и нейният научен
ръководител правилно са се ориентирали за основен градивен материал
да се използват исторически изследвания и публикувани в тях извори.
В предговора ясно и точно са формулирали и задачите на труда: на
фона на османската политика да се очертае статута на Босненската
францисканска провинция; да се направи сравнение между привилегиите
на православната църква и нейните манастири и тези на католиците
францисканци; да се проследи папската политика на Балканите (XVXVII в.) и нейното отражение върху дейността на Провинцията;
мисионерската дейност на францисканците в Югоизточна Европа. И тъй
като на всички е известно, че предговор се пише накрая, за да се обяснят
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възможни затруднения и неизяснени въпроси, тук би трябвало да се
направят някои уговорки, като например: как авторът разбира термина
„босненски францисканци" - като географски, етнически или условен.
(Сериозни изследовател като Тот, Хошко и други са доста предпазливи
при употребата на термините.) Втора уговорка, която би било добре да
намери място в предговора е тази за хронологическите граници на
изследването. Защото, ако долната граница (1463 г.) е свързана със
завладяването на Босна, то за горната (1688 г.) читателят трябва дълбоко
да се замисли.
Първата глава, озаглавена „Религиозната ситуация в средновековна
Босна и основаване на Босненския францискански викариат" отвежда
читателя към най-ранната история на

Босна когато прониква и се

разпространява християнството там. Отделено е подобаващо място на
ересите в Босна, които по-късно улесняват както проникването на
католицизма, така и на исляма. Въз основа на многобройни публикации,
издирвани в чуждите библиотеки, докторантката проследява историята
на един от най-популярните католически орден - Ордена на миноритите
основан още в XIII в. от италианския монах Франциск от Асизи - и
неговото начално проникване на Балканите, организационна структура и
разклонения. Приложената на последната страница графична картина на
настъпилите във времето промени значително облекчава читателя и дава
по-ясна

представа

Югоизточна Европа.

за

структурата

на

францисканския

орден

в

ф

Сериозна тежест и съществен принос в дисертацията представ5гвтора
глава - „Босненските францисканци и османската власт (XV-XVII в.)". Тук
авторката се опитва да разкрие различията в статута на чужденците в
Османската империя като граждани на католически държави, ползващи
привилегии от османската власт и закрила от собствените си държави
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(Дубровник, Венеция, Генуа, по-късно Франция, Австрийската империя)
и като служители на католическата църква. Акцентът пада върху
ахднамето на Мехмед Завоевателя, което предизвиква сериозни дискусии
сред учените. Като изтъква различните мнения, Ел. Василева се
солидаризира със съвременната историография, „че макар и да не е
запазен оригиналът на историческият документ от 1463 г." (с. 77) то
дадените привилегии са факт.
Подробният разбор на ахнамето сочи, че то дава и гарантира на
практика някакви минимални условия за съществуване на Босненската
„францисканска провинция". Много предпазливо, поради липса на
достатъчно документи, Елмира Василева изказва предположението, че
босненските францисканци влизат в категорията на т.нар. муаф
население

освободено

от

плащането

на

данъци.

Но

-

поради

многобройните нарушения на дадени привилегии, разрешения и т.н.
статутът на босненските монаси в Османската империя не е съвсем ясен.
Много логично е предположението на Ел. Василева, че „за османските
власти е по-лесно да се отнасят към местните францисканци както към
всички останали християнски духовници в териториите на империята"
(с. 107).
Истинският център на дисертацията е третата глава „Босненските
францисканци и Римската църква (XV-XVII в.)". В нея намират място
два особено важни проблема: за политиката на Рим в епохата на
Реформацията и Контрареформацията, и този за организацията на
мисиите в Югоизточна Европа. Като се има предвид огромната
литература по първия проблем, натрупана в историческите изследвания,
трябва да изтъкнем умението на докторантката да отсее и представи найважното от нея. Присъствието и дейността на францисканците през XVIXVII в. е пряко свързана с балканската политика на Римската курия. Това
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е политиката на Контрареформацията, а орденът според създадената
Конгрегация за разпространение на вярата, трябва да бъде „оръдие" на
тази политика. Но дали францисканския орден тук следва предписанията
на Рим или проявява някои „самоинициативи"?
Вторият проблем, намерил място в последната глава е за мисиите в
разглеждания регион - България, Османска Унгария, Трансилвания,
Влашко и Молдова. След като проследява историята на отделните мисии,
докторантката отделя в самостоятелен параграф „ежедневните практики
и резултатите от мисионерската дейност на босненските францисканци".
Чрез този структурен подход много добре се поднася обобщена
информация

за

пропагандна

конкретната

дейност

сред

мисионерска
православни,

работа

-

ежедневна

павликяни

(често

приспособявайки се към обичаите, традициите на местното население),
дори сред мюсюлмани; откриване и поддържане на училища за
елементарна грамотност; строеж или възстановяване на черкви и
манастирски сгради.
Крайните

резултати

от направения

анализ

на

използваната

литература и достъпния изворов материал Елмира Василева е обобщила
в кратко, но точно и ясно заключение. Бих искала да отбележа с особено
задоволство, че дисертацията е написана на много добър стил, чете се
леко, с удоволствие, а авторката показва отлична езикова и граматична
култура. В заключение искам да подчертая още веднъж, че проблемът за
Босненската францисканска провинция за пръв път се поставя като
самостоятелно изследване в българската историография. Събраната
огромна литература от чужди автори е използвана много умело при
защитата на собствените концепции. Ел. Василева установява, че
политиката на властта към католиците в Османската империя се
определя от различни фактори, като основни са предписанията на
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Шериата, но много често от значение е начина по който са минали под
османска власт.
На второ място, трябва да подчертая, че докторантката отлично е
разкрила различните етапи в балканската политика на Римската курия.
Направеното проучване дава основание на Ел. Василева да стигне до
нетрадиционния

извод,

че

францисканците

са

„монополист"

в

религиозния живот на католиците в империята - „Те са не само найвлиятелната католическа институция, те са единствената".
Общата положителна оценка за представената дисертация не би
пострадала от някои препоръки към бъдещата работа на младата
специалистка. Това са по-скоро въпроси на които би било интересно за в
бъдеще да търси отговор. Например какви са отношенията на провинция
Босна с френската държава, има ли тя връзки със самия орден или те са
само част от френската политика към Рим и османските власти. Много
интересно, макар и трудно би било да се разкрие етническата структура
на Босненската францисканска провинция, да се уплътни картината на
ежедневната дейност (книжовна, образователна, отношение с местното
население, неговите обичаи, еретически обреди и т.н.). Тези препоръки,
обаче, изискват събиране с години на разнообразен изворов материал.
Всичко казано дотук, както и справката с издадените статии и
доклади, ми дават основание да предложа на уважаемите членове на
изборната комисия да присъдят на Елмира Младенова Василева
образователната и научна степен „доктор".

Рецензент:
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