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РЕЦЕНЗИЯ 

 

за дисертационния труд на задочния докторант в катедра „История на България“ при 

Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ СИМЕОН ВАЛЕНТИНОВ 

ХИНКОВСКИ  

с научен ръководител акад. Васил Гюзелев на тема  

 „ГЕНУЕЗКАТА РЕПУБЛИКА И БЪЛГАРИТЕ ПРЕЗ ХІІІ-ХV в.“  

за присъждане на образователната и научна степен „ДОКТОР“ 

 

 

Симеон Валентинов Хинковски е възпитаник на Националната гимназия за 

древни езици и култури „Св. Константин-Кирил Философ“. След нейното завършване 

той е приет за студент в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и през 

2007 г. успешно се дипломира със степен „бакалавър“. През следващите две години 

завършва и магистърската програма на факултета – „Българско средновековие и 

възраждане VІІ-ХІX в.“. Междувременно Хинковски натрупва известен опит и в 

управлението на науката като младши експерт в МОН, както и в съвременните 

информационни технологии като интернет системен администратор в „Пауърнет ЕАД – 

ЕТ Асен Жабленски“. Придобитите познания и компетентности му помагат да се впише 

успешно в PR отдела на Софийския университет и да участва активно в организацията 

на редица големи международни научни форуми като ХХІІ световен конгрес по 

византинистика, проведен през 2011 г. в София. През 2013 г., вече като задочен 

докторант в катедра „Българска история“ на Историческия факултет на Софийския 

университет, Хинковски е изпратен на двумесечна специализация в Държавния архив и 

Университета на Генуа в направление латинска средновековна палеография и 

средновековна документалистика. Тези кратки бележки върху биографията на 

докторанта обясняват добрата му обща подготовка за занимания по избраната от 

неговия научен ръководител дисертационна тема, както и за успешния резултат при 

нейното превръщане в дисертационен труд върху отношенията между Генуезката 

република и българите през Средновековието. 

Дисертацията на колегата Хинковски е в обем от 214 компютърни страници, а 

фактически съставлява около 228 стандартни страници. Спирам се въобще на този 

наглед дребнав въпрос, за да подчертая, че смислени тези могат да бъдат изложени и 

защитени и на по-малко от 400 страници, които напоследък станаха едва ли не мярка за 
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една уважаваща себе си дисертация за „малък“ доктор. В това отношение Симеон 

Хинковски не се е водил по модата, а по-скоро по изворовия и изследователски 

материал по темата, с които е разполагал. А тя, темата, е безспорно дисертабилна с 

оглед на важното място, което заемат в историята на Югоизточна Европа и Източното 

Средиземноморие (в броделианския смисъл на това понятие) отношенията между 

средновековна България и българите от една страна и Генуезката република от друга в 

периода между средата на ХІІІ в. и последната четвърт на петнадесетото столетие.  

Стилът на изложението е стегнат, четивен и показва познаване на техническата 

терминология на материята, в която кандидатът аспирира да получи образователната и 

научна степен „доктор“. Известни колебания се наблюдават при предаване на 

български език на някои чужди имена като Мишел Балар(д), Лаура Бал(л)ет(т)о и 

други, което в автореферата вече е изчистено и показва единствено, че докторантът не е 

разполагал с достатъчно време да приведе в оптимален вид последния вариант на 

дисертацията си. 

На второ място трябва да бъде отбелязана стройната структура на изследването, 

в което на четирите, определени не само от докторанта, а и от всички, които са се 

занимавали с темата, основни въпроса на българо-генуезките отношения през 

Средновековието са отделени четири глави. Между другото поради някакво 

недоглеждане на стр. 15 се твърди, че „Работата е разделена в структурно отношение на 

три глави…“, докато на следващите страници се представя накратко съдържанието на 

фактически четирите основни части на изследването. Ясната рамка на работата, както и 

ясните задачи, които докторантът си е поставил, са гаранция за успешно справяне със 

задачата на дисертационния труд. И това би могло да бъде казано както за собствено 

изследователските части на съчинението като втора – трета и четвърта глава (посветени 

съответно на политическите и стопанските отношения между двете страни, както и на 

българската диаспора в Генуа и нейните колонии), така и за въведението и първата 

глава, имащи по-скоро образователен характер. Те впрочем са необходими не само за 

създаване на база за надграждане на изследването, но и за удовлетворяване на 

изискванията към един дисертационен труд за придобивана на – пак повтарям – 

образователната и научна степен „доктор“. 

Именно чрез така очертаната структура на съчинението, при която  на отделните 

части са отделени пропорционален брой страници, Симеон Хинковски е разкрил пред 

своите читатели, че: 1) познава из основи разработваната материя, 2) прощудирал е 

необходимия изворов материал и дори лично е участвал в неговото попълване с нови и 
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непознати документи, 3) познава работата на учените, работили преди него по темата, 

като не остава безучастен към техните спорове, хипотези и в някои случаи – 

злоупотреби, 4) овладял е технологията на писане на научноизследователски текстове, 

като в случая това е било свързано и с ползването на редица мъртви и живи езици, за 

което очевидно притежава необходимата подготовка. 

Ще си позволя да не навлизам в подробности около съдържанието на 

дисертацията, доколкото тя рано или късно ще бъде публикувана в някакъв подходящ 

за ползване от научната общност вид. За мен по-важно в случая е да обърна внимание 

на онези моменти от нея, които показват, че докторантът покрива изискванията на 

Закона за развитие на академичната общност в Република България, та да имам 

основание да гласувам по съответния начин за присъждането на степента „доктор“, за 

която той кандидатства.  

В този смисъл преди да очертая приносите на работата в отделните нейни части, 

искам да се съглася с казаното от Хинковски и в текста на дисертационния труд, и в 

автореферата към него, че „що се отнася до отношенията на лигурийците с Българското 

царство и българите през ХІІІ - ХV в., липсва едно цялостно изследване, концентрирано 

върху връзките между Генуа и България“. Бих продължил тази негова констатация с 

наблюдението, че сега, след като дисертационният труд на колегата стана факт, 

цялостната картина на тези отношения позволява не само да се направят нови 

заключения или  да се уточнят някои стари схващания (мога да дам за пример 

отместването на първите случаи на покупко-продажба на български роби към началото 

на ХІV в., цели 70 години по-рано отколкото се смяташе досега – вж. стр. 179), но и да 

се набележат перспективи и цели за по-нататъшна работа на новата генерация 

български медиевисти в полето на отношенията между средновековна България и 

Западна Европа (например върху влиянието на Войната за Проливите от средата на ХІV 

в. върху политическите реалности в региона – вж. стр. 96 и сл.).  

Ще се върна отново върху значението на новоиздирените генуезки архивни 

документи. Фактът, че само за два месеца работа, при това на един начинаещ 

изследовател, в Генуезкия държавен архив, са излезли такива интересни писмени 

извори, свързани със съдбата на българите през разглеждания период, показва големия 

потенциал на това европейско архивохранилище за намиране на нови ценни сведения 

за един период, за който всички се оплакваме от оскъдицата на съществуващи 

автентични писмени паметници от епохата. Няма нужда да уточнявам, че имам предвид 
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новооткритите от Хинковски нотариални документи, отнасящи се за покупко-продажба 

на българи като роби. 

Друг важен принос на дисертацията виждам в аргументираното предположение, 

основаващо се на задълбочена работа с изворите и на консултации с водещите 

български и чуждестранни специалисти по темата, че тепърва трябва да се работи по 

разкриване на съдбите на онези неизвестни по брой българи, които са се подвизавали 

като свободни люде из икономическото и политическото пространство, намирало се 

под властта на Републиката на св. Георги в периода между тринадесетото и 

петнадесетото столетие. Погледнат от този ъгъл, трудът на Симеон Хинковски се явява 

важно свързващо звено между изследванията върху Зрялото българско средновековие и 

първите столетия след падането на България под османска власт, или за България след 

България, ако мога да си позволя да перифразирам нещо, казано преди осемдесет 

години от Николае Йорга за Византия и поствизантийския период в историята на 

Европа. 

Накрая само за пълнота ще отбележа, че дисертационният труд на Симеон 

Хинковски е снабден със солидна библиографска част, включваща всички важни 

издания на извори и архивни единици, с които той е работил, както и списък от близо 

300 заглавия на изследвания по въпроси, които дисертантът е преценил, че са пряко 

свързани с темата на неговата работа. Към това трябва да добавя, че авторефератът на 

дисертацията е съставен, както се казва, lege аrtis, а публикациите на Хинковски по 

темата на дисертационния му труд са повече от достатъчни и в сериозни научни 

издания. 

Всичко казано дотук относно дисертацията на тема  „Генуезката република и 

българите през ХІІІ-ХV в.“ и съпътстващите я документи според изискванията на 

Закона за развитие на академичната общност в Република България ми дава основание 

с чиста съвест да гласувам за присъждане на Симеон Валентинов Хинковски на 

образователната и научна степен „доктор“. 

 

 

 

 

 

София, 16 март 2015 г.     проф. д.и.н. Илия Г. Илиев 

         Институт за исторически изследвания при БАН  
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