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СТАНОВИЩЕ 

на проф. дин Лиляна В. Симеонова относно дисертационния труд на Елмира Младено-

ва Василева на тема „Босненските францисканци. Организация, дейност, мисионерст-

во в Югоизточна Европа (1463-1688У\ за придобиване на научната и образователна 

степен „доктор" 

Дисертационният труд на Елмира Василева разглежда установяването на Фран-

цисканския орден в Босна и изграждането на неговата местна организация, а също така 

и разгърналата се впоследствие мисионерска дейност на т.нар. босненски францискан-

ци в един доста обширен географски ареал - по Средния и Долния Дунав, т.е. не само в 

това, което днес наричаме Западните Балкани, но и в българските земи, във Влашко и 

Молдова, в Трансилвания и владените от османците части от Унгария. Хронологичес-

ки, изследването се съсредоточава върху периода от 1463 г., когато Босна е окончател-

но покорена от османците и босненските францисканци получават от Мехмед II ферман 

(ахднаме), гарантиращо свободите на тамошните католици, до 1688 г., когато хървати-

католици и францискански монаси от Босна масово мигрират в онези части от Хърва-

тия, които току-що се преминали от османска под Хабсбургска или венецианска власт, 

и когато, с потушаването на Чипровското въстание, практически е сложен край на ка-

толическото влияние по българските земи за един дълъг период от време. Този голям 

географски и времеви обхват на работата е сам по себе си нов момент в българската 

историография, посветена на католицизма на Балканите през XV-XVII в. 

В изследването си дисертантката се опира както на богата изворова база, така и 

на изследвания върху широк кръг от проблеми, вкл. и такива, които имат косвено от-

ношение към дейността на босненските францисканци и разпространението на католи-

цизма в Югоизточна Европа. (Напр. влиянието на католицизма по българските земи е 

разгледано и във връзка с дейността на дубровнишките търговци през XV-XVII в.) 

Сред анализираните от Е. Василева извори централно място заемат текстовете, написа-

ни от самите босненски (а по-късно - и хърватски) францисканци: това са, преди всич-

ко, манастирски хроники, които, макар и следващи модела на средновековната летопис, 

отразяват и ценни документи, които днес са изгубени за науката, а също и съчинения на 

босненски францисканци от XVIII в., които поставят началото на модерната историо-

пис по разглежданите въпроси. Както е показала дисертантката, през XIX в. наличната 

изворова база значително се разширява чрез публикуването на сборници с документи за 

дейността на босненските францисканци от предходните столетия. 
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Една част от изследването е структурирано на хронологически, а друга - на сме-

сен, териториално-хронологически принцип. В дадения случай една такава сравнително 

сложна структура е оправдана. В хронологически план е разгледано установяването на 

францисканците в Босна и създаването на техния викариат там, а също и статута и при-

вилегиите, които са били им дадени от османците след 1463 г. По-сетне, пак в хроноло-

гически план, са анализирани отношенията на босненските францисканци с папската 

курия, преди и след учредяването на Конгрегацията за пропаганда на вярата (1622 г.), и 

в контекста на т. нар. тридентски реформи на Балканите. На смесен териториално-

хронологически принцип пък е разгледана мисионерската дейност на босненските 

францисканци в земите по Средния и Долния Дунав. (Тук трябва да отбележа, че би 

било уместно да се замени понятието „България" с „българските земи".) 

По обясними причини няма да се спирам на всички приноси на дисертационния 

труд, а ще отбележа само по-важните от тях. На първо място, това е - както вече изтък-

нах - големият времеви и географски обхват на изследването, който дава възможност 

да се обхванат явленията и процесите в тяхната цялост. На второ място трябва да се 

подчертае, че дисертантката е успяла да постави разглежданите проблеми в твърде 

сложния исторически контекст на епохата: османското завладяване на Босна, Хърватия 

и части от Унгария през втората половина на XV и първите десетилетия на XVI в.; Хаб-

сбургско-османските войни и антиосманските коалиции от XVI-XVII в.; подписването 

на капитулации, даващи право на Франция да покровителства християните в Османска-

та империя; папската политика на Балканите по време на Реформацията и Контраре-

формацията; отношенията между католиците и православните християни на Балканите, 

а също и отношението на османските власти към балканските католици и пр. От особе-

на важност са изводите на Е. Василева за спецификите на францисканската мисионерс-

ка дейност в отделните части на разглеждания регион: напр. това, че в славяноезичните 

територии мисиите се радват на значителен успех, докато в населени с власи и унгарци 

земи босненските францисканци изпитват трудности най-вече заради езиковата барие-

ра, а също и фактът, че дори и през XVII в. в разглеждания ареал функционира една 

католическа мрежа, която позволява на отделните католически общности свободно да 

общуват помежду си. 

За голямата библиографска осведоменост на дисертантката са допринесли ней-

ните специализации в чужбина - в Тулуза и Братислава през 2011 г. и в Атина през 

2012 г. Е. Василева има две статии по темата на дисертацията и понастоящем участва в 
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два международни проекта на ИБЦТ-БАН. Авторефератът отговаря по съдържание на 

съдържанието на дисертационния труд. 

Давам своя положителен вот и призовавам научното жури да присъди на докто-

рантката Елмира Младенова Василева научната и образователна степен „доктор". 

18.4.2013 г. Подпис: b j ^ h d y 


