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РЕЦЕНЗИЯ 
 

за докторска дисертация на тема: 
 

“Дунав в европейско-османските отношения, 1396-1566. 
Геополитически, стратегически и военни аспекти” 

 
на докторант Мария Баръмова 

 
 

Още от времето на Йозеф Хамер историята на войните, които османците водят с 

християнските народи, настъпвайки към централна Европа, привличат задълбочения интерес 

на историците. Представения за защита докторат търси съвременна гледна точка към този 

конфликт. Той поставя в центъра на научното изследване реката Дунав и около този 

географски обект, действително схващан като граница не само и не за първи път през 

Ранното ново време, е направен опит да се построи картината на нейното възприемане от 

тогавашните хора. 

Общото впечатление от работата е, че докторант Мария Баръмова борави спокойно с 

много широк диапазон от информация – и като хронология (имаме паралели и наблюдения, 

както с факти от предходните „византийски” столетия, така и от следващите „хабсбургски” 

времена) и като извороведчески групи. Такова свободно боравене с извори от различни 

епохи, на различни езици, в различен „физически облик” (ръкописи, старопечатни издания, 

картографски материал) прави изключително добро впечатление и поставя нивото на 

изследването на много висока степен. Друго преимущество на работата е, че тя е много 

лаконична (рядко срещания обем от под 300 стр.), изключително стегната и целенасочена 

като изказ, а като добавим и полезния, разнообразен и богат илюстративен материал – тогава 

доброто впечатление се затвърждава окончателно. 

Структурата на работата е триделна, като тук (нещо, което се среща рядко) имаме 

представени три коренно различни части като тематика и цели – първата е теоретична и в нея 

се разглеждат различни аспекти на понятието граница, втората е „историческа”, с акцент 

върху хода на реалното постъпателно движение на войските на османците, обсадите и 

превземанията на важните дунавски крепости (Белград, Буда и Виена), третата е в областта 

на имагологията – в нея се разглежда представата за реката Дунав в три големи 

историографски кръга – този на централноевропейския регион, този на южнославянските и 

късновизантийските представи и този на османската книжнина. И трите части обаче са 

обединени от образа и възприятието на Голямата Река – нейното място в модерните и пост-

модерни представи, нейното природно и военно-стратегическо значение на връзка и 

преграда, нейното геостратегическо значение, и на не последно място – нейното културно-

историческо значение.  
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 Заявеното от авторката като цел – „да се потърси и анализира ролята на Дунава в 

европейско-османския конфликт през ХV-ХV- в.” (с. 4) се поставя в хронологически рамки 

от 1396 (датата на една голяма битка на тази река) и 1366 г. (като е недостатъчно убедително 

защо е предпочетен краят на управлението на Сюлейман, а не, примерно, обсадата на Виена 

или превземането на Буда). Пространствените измерения заемат отсечката от средното и 

долното течение на реката „от Никопол до Виена”. Към текста на въведението имам някои 

бележки: например, не мога да се съглася, че по темата на дисертацията липсва вторична 

литература (с. 9), което твърдение е задълбочено на с. 12 с изказването, че темата за Дунава 

като геостратегическа реалност не е проучена. Тук по-скоро съзирам отказ от от 

историографски анализ, защото освен изрично споменатите две работи на Ф. Бабингер и Й. 

Калич, както и отбелязаните изследвания на В. Панаите и Г. Агостон, виждаме изброяване на 

някои, наистина емблематични изследвания от последните години, свързани с темата на 

доктората. От прочита на цялата дисертация се вижда, че авторката е много добре запозната 

с публикуваните напоследък тематични сборници1 (особено този за Границите на османския 

свят, като статията на Г. Агостон, включена в него, е точно по визираната тук тематика, 

както и сборникът, издаден от Brill през 2000 г. със статия на същия автор, но цитиран на с. 

145, бел. 261). Тук беше и мястото да се посочи и приносът на българската османистка Р. 

Градева, която в много статии и студии разглежда темата за войната и мира на Дунава 

(използвам заглавието на един неин проект).2 На с. 12 само в един азбац са маркирани 

основните групи от изворови масиви – според произхода им, което не дава достатъчна 

представа за свършената наистина огромна работа по отношение на издирване, внимателен 

прочит и анализ на различни по същността си текстове от ХІV до ХVІІІ век, както и 

картографски материали, графики и различни други изображения. Тук би могло още повече 

да се добави информация, за да се добие пълна представа. 

Първата част „Отсам и отвъд. География и граници...(теоретични аспекти)”, (с. 15-43)  

изчерпателно и всестранно ни представя темата за границите и граничността, която в 

последните десетилетия беше поставена на фокуса на научните дирения по света. Тук бих си 

позволила да направя препоръка за по-целенасочено подвеждане на теоретичните аспекти на 

понятието граница точно към темата на доктората, като се избегнат пространните 

разсъждения изобщо, а по-конкретно се представи схващането за Дунав като граница през 

османския период, което всъщност представлява не цялото, а само един от аспектите на 
                                                 
1 The Frontiers of the Ottoman World, еd. A.C.S. Peacock, Proceedings of the British Academy, 156, 2009. 
2 Тя е посочена като автор само в бел. 28 на с. 30. Тук бих добавила и нейната статия в посочения сборник: R. 
Gradeva, Between the hinterland and the frontier: Ottoman Vidin, 15th to 18th centuries, 331-351, Еadem, The 
Ottoman Balkans - a Zone of Fractures or a Zone of Contacts?, in A. Bues (ed.) Zones of Fracture in Modern Europe: 
the Baltic Countries, the Balkans, and Northern Italy, Deutsches Historisches Institut Warschau, Bd. 16, Wiesbaden, 

2005, 61-75; Eadem, Shipping along the lower course of the Danube (end of the 17
th 

century), in: E. Zachariadou (ed.), 
The Kapudan Pasha. His Office and His Domain. Rethymnon, 2002, 301-323.  
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изследването. Инак само по себе си това теоретично въведение е полезно и насочва читателя 

към определен подход на осмисляне на предложената по-нататък информация. 

Втората част, „От Никопол до Виена” (с.44-147) е заявена като „класическа” 

политическа история, проследяваща хода на османското завладяване чрез обсадите и 

превземанията на важните дунавски градове. Тук се разглеждат възможно най-изчерпателно 

и конкретно, чрез прочита на изворите, моментите на използване на реката Дунав като 

пространство за преминаване чрез понтонни мостове, за плаване и корабостроене, за 

обсаждане на градове и т.н. Тук именно, е моята препоръка изключително разнообразната по 

обем база от извори да бъде отразена във въведението. Първото моделно описание е на 

битката при Никопол в хода на кръстоносния поход на Сигизмунд през 1396 г. С основание 

именно бягството на унгарския крал по реката е обект на специален интерес. Единствен 

пропуск, който откривам, е да не се посочва късното немско издание на Джовани Сагредо от 

1694, а някое от по-ранните италиански издания (това се отнася и за Антоан Жофроа, както и 

за редица други италиански автори, изброени с немските си издания в справочния апарат на 

края на дисертацията). Като приятен завършек на този параграф намирам и търсенето на 

отгласа от бягството на Сигизмунд, свързан по някакъв начин със самата река Дунав, в много 

по-късни исторически произведения и в немскоезични старопечатни издания. По същия 

изчерпателен начин са разгледани и обсадата на Голубац 1428 г., превземането на Смедерево 

1439 и двете неуспешни обсади на Белград от султан Мехмед ІІ през 1440 и 1456. 

Заключението на авторката е, че следва забавяне на експанзията на турците, с което се 

съгласявам, но би могло да се отбележи, че това е именно времето, в което османците 

започват да преодоляват липсващата им дотогава компетентност във воюването по вода – 

включително и що се отнася до речния флот (с. 96). Следва времето на Сюлейман, който 

успява да превземе Белград през 1521 и стига до Виена в 1529 г. Всички тези битки, походи и 

успехи на турската войска са проследени навсякъде много плътно с извори от османски, 

западен и всякакъв друг произход. 

Третата част – Danubiana. Дунав и дунавското пространство в политическите и 

обществените представи през ХV-ХVІ в. (с. 148-235) – навлиза в същината на темата за 

мястото на Дунав в идейния свят на Европа през тези две столетия. И тук авторката се заема 

с изключително трудоемката задача да потърси многоизмерния образ на реката от гледната 

точка на унгарската власт, Хабсбургите и на балканските народи (византийци, славяни, 

османци). Това е наистина непосилна задача и тук се наблюдава известна неравопоставеност 

на приносите. Най-голяма тежест има откъсът за западните политически трактати и 

антиосманските проекти. В него виждам реален и ценен принос чрез въвеждането на 

неизследвани досега в българската историография немскоезични произведения, 

старопечатни книги, космографии и пр. От заявеното на с. 151-152, че ще се изследват 
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разнообразни по характер произведения, не става съвсем ясно на какъв принцип се делят те 

на две групи. Тук в първата група е анализирано извънредно ценното откритие на 

изображението от 1537 г. на Йоханес Пуч Europa Regina, включено в Космографията на 

Себастиян Мюнстер. Във втората група под формата на биографични етюди за съответните 

автори са анализирани трактатите на Бертрандон дьо ла Брокиер от 1433 и 1457, проект на 

папа Лъв Х от 1517, речи и трактати на хуманистите – Калимах, Феликс Петанчич, Георг 

Агрикола и Бартоломей Джорджевич (който наистина е на служба при Хабсбургите, но пък е 

познат на италиански език и отпечатван във Венеция), както и Нова турска книжица на 

Симон Волдер, където пък се достига до връзката вече с Лутеранството и се повдига 

въпросът за отношението на Реформацията към антиосманската пропаганда. Безспорно в 

тази част виждам най-големият принос на докторант Мария Баръмова. Все пак би могло 

някъде да се упомене, че всъщност първите антитурски съчинения и трактати се появяват в 

Италия. Останалите две части на тази глава само схематично посочват изворите и характера 

им, но въпреки пределно краткото изложение, авторката е съумяла да хване най-главните 

особености на създадените и оцелели до ХVІ в. представи на византийците и на южните 

славяни за Дунава. Това обаче е в дисонанс с приносната начална част на главата. 

Византийските автори от ХІV-ХV в. са безспорно важни и точно е уловено тяхното усещане 

за ролята на Реката (тук имам единствената забележка, че не посочва българският превод на 

Критовул). Що се отнася до османската представа – то също така може да се обърне 

внимание, че в изследването се следи само официозната османска историография, която 

безспорно добре се познава, но без да се задълбочи в по-специфични насоки, примерно за 

това доколко османците са имали географски представи и стратегическа подготовка за 

военните си кампании, нещо, на което примерно Габор Агостон вече е обърнал внимание.  

 Заключението е подредено в геополитически план и проследява установяването на 

властта на османците по сектори на реката от изток на запад – борбата „за властово 

пространство” по долното и после по средното течение на Дунав и ответа на Хабсбургските 

владетели. Следва изключително богат и подробен справочен апарат (с. 244-286). 

 Смятам, че представеният за обсъждане докторски труд “Дунав в европейско-

османските отношения 1396-1566 г. Геополитически, стратегически и военни аспекти” 

напълно отговаря на изискванията за получаване на научната и образователна степен 

«доктор» и приканвам уважаемата комисия да даде своя положителен вот. 

 

 

София, 9 април 2012                                              доц. Д-р Снежана Ракова 


