
С Т А Н О В И Щ Е

За дисертацията на Албена Миланова на тема „Англо-холандските 
отношения през втората половина на XIX век /1652–1702 г/” за 
придобиване на образователната и научна степен „Доктор по 
история”  от проф. дин Христо Стефанов Глушков, преподавател 
във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”

      Колегата Албена Миланова е избрала за тема на дисертацията 
си мащабен, съществен и интересен проблем от ранната нова 
история на Европа – политическите и стопанските отношения 
между двете най-развити в икономически план държави на 
континента през втората половина на XVII век – Англия и 
Холандия. Мнозинството от представяните в дисертационния труд 
обществени процеси, политически и стопански дейци, религиозни 
лидери и изявени висши офицери, са непосредствено свързани с 
първите основни теми в курса на преподаване по Нова обща 
история – Нидерландската революция, Гражданската война в 
Англия, Протекторатът на Оливър Кромуел, реставрацията на 
кралската власт в Англия, Славната революция, търговската 
хегемония на Холандия, както и класическият характер на 
абсолютизма във Франция. 

      С избора на посочената тема Албена Миланова се оказва 
изправена пред сериозно професионално изпитание, тъй като у 
нас няма подготвено цялостно научно изследване по тези 
проблеми. С пълно  удолетворение констатирах, че авторката на 
дисертацията се е справила успешно, много компетентно и 
обективно с поставената от самата нея с избора на темата 
амбициозна научна цел, като представя детайлно не само 
отношенията между Англия и Обединените провинции през 
втората половина на XVII век, но и съпътстващите ги процеси на 
континента. В този смисъл нейната дисертация ще бъде много 
полезна при обучението на студентите по Нова история и се явява 



важен принос на малобройната ни общност историци по  история 
на Европа към съвременната българска наука. Проявяващият 
интерес към перипетиите в историческата съдба на европейските 
държави български читател, както и повечето студенти по 
история, имаха до сега единствена възможност да си оформят 
представа за изброените събития  на български език  от 
университетските учебници и версиите в Интернет.

      Основание за положителната констатация ми дава не само 
фактът, че Албена Миланова е първият български историк, който 
е подготвил свое проучване по посочения проблем, но 
достойнствата, приносите и стила на нейния дисертационен труд, 
които се считам  задължен да откроя. На първо място намирам за 
сполучлива структурата на дисертацията и наред с това 
възприетият и стриктно спазван от авторката хронологически 
подход при представянето на отношенията на Англия с 
Обединените провинции. Тя е обособила увод, историографски 
обзор, три глави с параграфи, заключение, внушителен списък на 
използваната литература и две приложения, общо 269 стр. 
Обосновани, точни и приемливи са и хронологическите граници 
на изследването – от 1652 г до 1702 г, смъртта на Уилям III, който 
е едновременно крал на Англия, Шотландия и Ирландия, както и 
щатхалтер на Холандия. От този момент в отношенията на двете 
протестантски страни настъпват различни процеси, които биха 
могли да бъдат обект на друго изследване.

      Като дългогодишен преподавател по Нова история на Европа 
и член на авторския колектив на учебник, който претърпя няколко 
издания, се запознах с дисертацията на Албена Миланова с 
обяснимо професионално любопитство. Приятно съм впечатлен, 
че тя е използвала огромен брой документи от епохата – 
памфлети, лични дневници, спомени, материали от печата в 
Англия и Обединените провинции, както и изследванията на много 
автори – историци, икономисти, специалисти по международни 
отношения. Съществен приносен момент в дисертацията, който 
заслужава да бъде изтъкнат, е нейният интердисциплинарен 



характер. Колегата Миланова е посветила достатъчно страници, 
за да представи състоянието на търговията, финансите и  
темповете на корабостроене, откроява особеностите в 
стопанското развитие на двете страни като с конкретни данни 
представя икономическото съперничество между тях , 
проникването на търговските им компании в различни райони на 
Африка, Азия и Америка. 

      На стр. 19  Миланова отбелязва: „не бива да се отричат 
меркантилните доводи за необходимостта от използването на 
държавната мощ за промяна на съществуващия търговски и 
морски баланс между Англия и Обединените провинции…” 
Съгласен съм с нейната констатация, че  холандците се сражават 
„съвсем очевидно” за отстояването на своето господстващо 
положение в търговията, от която са напълно зависими, тъй като 
е безспорна и добре обоснована. Изобщо нейните конкретни 
данни за паричната циркулация, стокови потоци и търговско 
корабоплаване, морските битки за риболовни бази и пазари за 
текстила, памфлетите в Англия срещу успешната холандска 
търговия, създават у читателя вярна и конкретна представа за 
мащабите на холандския стопански просперитет още от началото 
на XVII век. В дисертацията е убедително представена завидната 
холандска стопанска предприемчивост, която им обезпечава 
редица предимства пред англичаните – лидерска позиция в 
европейското стопанство, икономика, основана на външната 
търговия, обезпечен достъп до европейско и азиатско сребро.

      Дисертацията на Албена Миланова би могла да се определи и 
като курс по политическа история на държавите в Западна 
Европа през втората половина на XVII век. Естествено централно 
място в труда са отношенията между Англия и Холандия, но в него 
са представени и политическите амбиции на владетелите на 
Франция, Испания, Швеция, Португалия, Австрия и Дания. 
Проследена е и дейността на английския посланик в Хага 
Даунинг , когото авторката представя като „болезнено 
амбициозен, суетен и алчен политически хамелеон”. Подобна 



характеристика удивително напомня за невероятните политически 
превъплащения на друг дипломат – Талейран, който като френски 
посланик в Лондон има важна роля при определянето на 
границите между Холандия и Белгия през 1831 г и взема подкупи 
от холандците с уверението „Държавникът може да прояви 
честност по различен начин”.

      Политическата история на двете републики е представена 
обективно. А. Миланова посочва, че още при свикването си 
Дългият парламент в Англия „демонстрира силни антииспански и 
прохоландски настроения, както и явно желание за намеса в 
провежданата външна политика” /с.78/.  В гласуваната от 
депутатите „Велика ремонстрация” изрично се настоява за  „съюз 
с протестантските държави”. По същото време  дипломатите в 
Хага си поставят за цел да разделят Англия от Испания. Въпреки 
желанието на определени среди в двете столици за 
нормализиране на политическите отношения между Англия и 
Холандия, не би могло да се оспори точното заключение на 
Миланова, че когато в средата на XVII век е сложен край на 
дългите религиозни конфликти, идва ред на нова серия войни, 
родени от меркантилизма./ с.88/

      Без да се опитвам да степенувам постигнатото от авторката в 
нейната дисертация, считам, че заслужава да се изтъкне 
видимото желание на Албена Миланова да обоснове своята лична 
позиция по спорни и до сега все още дискусионни проблеми в 
англо-холандските отношения. Всички ние си даваме сметка, че 
през изминалите три столетия автори с различни политически 
нагласи и професионална квалификация, както англичани, така и 
холандци, са формулирали своите обобщения и констатации по 
този интересуващ в случая колегата Миланова проблем и се е 
натрупала голяма като обем и факти научна литература. Очевидно 
тези автори са имали възможност за проучвания в лични и 
държавни архиви, както и с много други документи от епохата, 
преди да обявят своите изводи. В труда си авторката 
нееднократно се осмелява да вземе страна в продължаващата 



дискусия и да обяви личното си мнение. Този елемент на 
самочувствие като изследовател и автор заслужава насърчение.

      Дисертацията на Албена Миланова е написана на завиден за 
млад автор изискан стил, на ясен и четивен език. Още една нейна 
заслуга са и биографичните данни за десетки политически дейци, 
банкери, търговци и дипломати от двете страни, обособеният 
историографски преглед и дългия списък на англоезичната 
литература по проблема. Очаквах да намеря в дисертацията и 
малко повече за личността и ролята на Оливър Кромуел, както и 
за англо-холандските връзки в науката и изкуството тогава, 
макар че тематиката на труда са политическите и стопански 
отношения.

      Албена Миланова е подготвила оригинален научен труд, който 
напълно отговаря на изискванията за присъждането на 
образователната и научна степен „Доктор по история”. 
Посочените приноси ми дават основание да гласувам за 
присъждането на тази степен на Албена Миланова.

      6 май 2015 г                                 Изготвил 
становището……………………………. 

                                                                        Проф. дин Христо 
Стефанов Глушков


