
Р Е Ц Е Н З И Я 
 

на дисертационния труд на Мария Георгиева Баръмова  
за получаване на образователна и научна степен ”доктор” 

 
Дунав в европейско-османските отношения, 1396-1566 г. 

(геополитически, стратегически и военни аспекти) 
 
 
Твърдението, че няма големи и малки нации, за съжаление е също толкова 
илюзорно, колкото мисълта, че пред ”алтара на Клио” всички историографски 
школи са равни. Бихме били наивници да смятаме, че една малка национална 
историография, каквато е българската, ще може да заеме авангардно място в 
световната гилдия на изследователите на миналото. Нека бъдем реалисти – у нас 
може да се правят истински приносни изследвания най-вече, ако те имат чисто 
българистична или регионална (балканска) насоченост. Разбира се, има и някои 
изключения, но те сякаш доказват правилото, а не го опровергават. 
 
В тази връзка бих искал да изтъкна, че към Катедрата по история на Византия и 
балканските народи напоследък се защищават дисертации, които потвърждават 
спомената теза. Освен това се забелязва – поне за мен положителната –  тенденция 
да се излезе извън традиционната ”балканска черупка” на регионалните 
изследвания у нас и да се насочи поглед към по-мащабните югоизточноевропейски 
измерения в миналото на Полуострова. Предложеният ръкопис на Мария Баръмова 
се вписва отлично в тази изследователска рамка, като в нейния случай ясно личи 
стремежът да се проучат историческите измерения на обвързаността на Централна 
Европа и Балканите в епохата на късното Средновековие и Ранното ново време.  
 
1. Обосновка на темата, структура на работата, извори. 
 
Мария Баръмова си е поставила задачата да потърси ”дунавските измерения” на 
европейско-османските отношения в десетилетията между 1396 и 1566 г., т.е. 
между Никополската битка и смъртта на Сюлейман Великолепни. В тази връзка тя 
възнамерява да изследва важния проблем до каква степен ”голямата река” е 
оказвала влияние, от една страна, на османската експанзия, на военното планиране 
на Високата порта и на самите бойни кампании на султанските армии. От друга, 
докторантката проучва същия този въпрос и от гледна точка на християнските 
противници на османците, за които Дунава е не само граница, но и фронтова 
линия: става дума най-вече за Унгария и Хабсбургската монархия. Не на последно 
място авторката иска да разкрие и ”менталната карта”, която е свързана с 
посочената географска реалност, т.е. как са гледали на Дунава и дунавското 
пространство в Централна Европа и на Балканите, до каква степен тази ”карта” има 
само военностратегически измерения, дали няма верско-идеологически аспекти и 
пр. 
 



В съответствие с така формулираната изследователска тема е изградена и 
структурата на ръкописа, който се състои от въведение, три големи раздела, 
структурирани на подтеми, заключение и библиография. Разпределението на 
отделните части според мен е направено убедително, като тази констатация важи 
също така за обосновката на темата, за подробния историографски преглед и пр. 
Предполагам, че докторантката се е повлияла до известна степен от немските 
академични традиции, когато е обмисляла вътрешното обособяване на 
разработката си, заради което на някои наши колеги то може да се стори прекалено 
структурирано, с твърде много подточки и поделементи. Все пак си мисля, че г-жа 
Баръмова е успяла да не прекрачи онази граница, отвъд която би започнала 
свръхраздробеността, която би смутила дори академично подредените и обичащи 
прегледността немски и австрийски колеги. 
 
Изворовата база, върху която стъпва докторантката, е много солидна – включени са 
архивни документи, основните византийски и османски истории от онази епоха, 
както и някои трудове на автори от ХV в., свързани с миналото на средновековна 
Унгария. Най-важният ”изворов масив” е съставен все пак от немските 
старопечатни издания от епохата на ХV-ХVІІ в., като тук бих искал да кажа, че 
авторката може да се похвали с пълно основание, че на практика няма съчинение, 
което да има някаква връзка с Дунава и което тя да не го е прочела. Разбира се, за 
това се изискват възможности за работа в чужди библиотеки, които колежката е 
имала, но също така и трудолюбие, прилежност и интелектуални способности за 
анализ на един толкова специфичен жанр, каквито са т. нар. ”Турски книги”. 
 
Научният апарат като количество и като качество съответства на академичните 
изисквания, но е дозиран по-скоро според немските академични стандарти, 
отколкото според англосаксонските традиции, които повеляват на една страница 
текст да се падат по четири-пет реда бележки, а не обратното. Лично за мен 
оптималният вариант би бил компромисът между двете традиции, но ако трябва да 
избирам между тях, без колебания бих предпочел немската практика. 
 
 
2. Език и стил на изложението. 
 
Ръкописът е с общ обем 286 страници, от които основният текст заема 243 от тях. 
Изложението е написано увлекателно, на хубав български и с отличен правопис. 
Докторантката е успяла да запази в ръкописа и някои свои ”езикови маркери” 
(напр. употребата на ”прочее”), което според мен е похвално. Определено 
положително впечатление прави включването на нагледен материал в самия текст 
като карти, гравюри и др.  
 
 
3. Приноси на дисертацията. 
 
Самата тема досега не е разработвана в историографията, независимо дали ще 
става дума за нейните регионални или глобални измерения. Казано иначе, Мария 



Баръмова изследва едно ”бяло поле” в миналото не само на Югоизточна, но и на 
Централна Европа, като успява доста успешно да го ”запълни”. От такава гледна 
точка научните приноси на дисертацията са несъмнени. От друга страна, би 
трябвало да сме наясно, че проучването на такава мащабна тема изисква твърде 
продължителна и сложна издирваческа работа, а и много сериозна езикова и 
общоисторическа подготовка. В тази връзка бих искал да припомня нещо, с което 
почти всички научни ръководители на докторанти са се сблъсквали. Нерядко някои 
млади колеги се оказват в нерадостната ситуация да не могат да се справят 
успешно със своята дисертация, тъй като тя се е оказала прекалено сложна за 
техния изследователски капацитет. Има и обратни примери – иначе умни 
докторанти да предпочитат теми с минимален (за да не кажа съмнителен) научен 
принос, които не изискват особено много архивни или библиотечни усилия, само и 
само, за да могат по-бързо и по-лесно да получат желаната докторска степен. При 
г-жа Баръмова имаме обаче материализиране на познатата поговорка за ”гърнето, 
което си е намерило капака” – една сложна и тежка за проучване тема е попаднала 
в ръцете на много амбициозен, интелигентен и работоспособен млад учен, който 
според мен успешно се е справил с изследователската си задача. 
 
Докторантката се е постарала в своето изложение да не допусне да доминира 
единствено събитийността, а се е опитала да осмисли теоретично взаимовръзката 
между географските реалности, потенциала на воюващите страни и капацитета на 
отделния владетел или политик да дефинира (и да проведе) успешния военен или 
политически ход. В тази връзка бих подчертал приносните моменти при анализа на 
феномена ”граница” в епохата на Ранното ново време, твърде ценна е и 
констатацията за съществуването на ”протодискурс за Дунава” в земите на Св. 
Римска империя през ХV-ХVІ в. и др.  
 
В тази връзка категорично бих препоръчал дисертацията да бъде преведена също и 
на английски, за да се избегне нерадостното провинциализиране на българските 
изследвания на европейско равнище заради съществуващата за жалост езикова 
бариера. 
 
 
4. Забележки към разработката. 
 
Според едно от неписаните правила на академичния ”бон тон” една рецензия на 
научен труд не може да не съдържа критични бележки, тъй като само похвали 
могат да се отправят единствено към Светото писание. Това, разбира се, в кръга на 
шегата. Надявам се от предходните пасажи да е станало достатъчно ясно, че за мен 
научният принос и качествата на представения ръкопис са безспорни. Доколкото 
биха могли да се отправят забележки към текста, те са по-скоро свързани с едно 
бъдещо публикуване на ръкописа като книга.  
 
Имам забележка към самото заглавие на дисертацията. Нечленуваната форма 
”Дунав” придава на иначе точното описание на темата малко канцеларско-
административно звучене. С нещо подобно се сблъскваме всеки път, когато, да 



кажем, хора от академичните среди говорят например за ”Студентски съвет на 
Софийски университет”, за ”работа във Външно министерство” и пр. Доколко 
вариантът ”Дунава в европейско-османските отношения” е за предпочитане, за това 
може да се спори, но при всички случаи бих променил заглавието по някакъв 
начин. 
 
Струва ми се, че докторантката е пропуснала възможността да направи своето 
изложение още по-пластично, като обърне по-голямо внимание на картографията 
на Дунава, както и на немалкото на брой гравюри, свързани с дунавските обсади и 
битки. Дали е било въпрос на време или на недостатъчно представителна изворова 
извадка, не бих могъл да преценя, но си мисля, че посоченият визуален материал е 
имал също сериозно въздействие върху читателите от онази епоха, тъй като 
европейско-османският конфликт е бил не само сблъсък с оръжие, но и сблъсък на 
образи. 
 
От гледна точка на развитието на европейско-османските отношения в техния 
дунавски контекст горната хронологическа граница (1566 г.) ми изглежда малко 
изкуствена. По-логично би било изследването да завърши с „Дългата турска война“ 
(1593-1606 г.), където сблъсъкът по Дунава е особено интензивен. Разбира се, това 
е въпрос на авторово предпочитание. 
 
 
5. Заключително становище. 
 
Накрая бих искал да обобщя, че предложеният ръкопис притежава всички 
необходими характеристики, за да бъде защитен успешно пред уважаемото жури, и 
в този смисъл рецензията ми за него е изцяло положителна. Изказвам също така и 
категоричното си убеждение, че дисертацията на Мария Баръмова има качествата 
на разработка, достойна за образователната и научна степен „доктор“. 
 
 
       София, 10 април 2012 г. 
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