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СТАНОВИЩЕ 

За дисертационния труд на Мария Баръмова на тема „Дунав в европейско-османските 

отношенияр 1396-1566 г. Геополитически, стратегически и военни аспекти“ 

 Дисертационният труд е писан в голямата си част в чужбина, предимно в Австрия и 

Германия и в този смисъл е силно повлиян от две обстоятелства. На първо място това са 

модерните концепции, засягащи т.нар. „Ранно ново време“. На второ място това е 

възможността дисертантът да се докосне до значителен масив от извори и старопечатни 

книги. И двете обстоятелства са повлияли положително на представения текст. Той е 

модерен като концепция по отношение на основните понятия и теоретични постановки, и 

е наситен със свежа информация, предимно от немскоезичното пространство. Обаче 

темата такава, каквато е формулирана, изисква разширяване на териториалния обхват и 

излизане извън контекста на османо-хабсбургските отношения. 

 Дисертацията има класическа макро структура (три основни глави) и модерна 

вътрешна структура, състояща се от множество параграфи, някои от които твърде малки 

като обем.  Започва се с обсъждане на понятието „граница“ в Ранното ново време, като  

тук г-жа Мария Баръмова е демонстрирала умения за концептуално мислене. Моето 

мнение е, че много от концепциите за граница имат своя генезис в средновековната 

епоха.  Втората глава на труда, озаглавена „От Никопол до Виена. Дунав в европейско-

османския конфликт, края на 14-16 в.“, представлява традиционна политическа история, в 

която се проследяват перипетиите на конфликта. По мое мнение Никополският 

кръстоносен поход не е началото на въвличането на реката в двубоя: началото трябва да 
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се изтегли или в 1395 или дори в началото на 1389 г. Третата глава, озаглавена Danubiana 

се стреми към обобщения и привличане на разнообразен изворов материал от 

византийски, немскоезични, османски и южнославянски произход. И тук проличава, че 

силата на дисертанта е предимно в немскоезичната литература в различните й 

разновидности. Доста по-слабо са застъпени останалите типове извори, но за всеки, който 

е започнат с тях е ясно, че максималистичните изисквания в тази посока са нереалистични.  

 Изводите са интересни и балансирани. На първо място се изтъква разликата в 

схващането на реката в османска и хабсбургска среда. В османския случаи имаме работа 

със слабо осъзнато усещане за околна среда и нейното по-скоро първично усвояване 

(впрочем заслужава си да се помисли дали това не е една стара ислямска традиция, 

датираща от времето на първия халифат) и наличието на елементи на осмисляне от 

страна на европейците, предимно поданици на Хабсбургите. И тук има, според мен, 

подчертан континуитет, който възхожда към времето на великите древни географи.  

 Като цяло моето мнение е, че г-жа Мария Баръмова е представила една зряла и 

наситена с концепции и информация дисертация. Надявам се, че в бъдеще тя ще засили 

балканистичните елементи в своите проучвания и подготовка. Смятам, че на основата на 

представения труд тя напълно заслужава да получи научната и образователната степен 

„доктор“. 
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