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На тема 

„Светска власт и кръстоносни походи (ХІІ-ХІІІ в.)”

За пръв път бях научен ръководител на дипломната работа на Васил 

Нинов при кандидатстването му в Софийския университет. От тогава около 

10 години работя с него и не мога да не отбележа колко много напредна той 

през изминалите години. 

Настоящата дисертация е резултат от много сериозен труд. 

Докторантът прегледа огромно количество извори и литература и 

резултатът от това е видим във всяка страница от написаното. Натрупаното 

познание му позволи да представи темата си по един достоен начин, 

въпреки опасенията че кръстоносните походи са били разглеждани толкова 

пъти и от толкова различни аспекти, че едва ли може да се каже нещо ново 

за тях. Акцентът на проучването пада върху светската власт на трите най-

важни за походите държави – Империята, Франция и Англия. 

Хронологията е умишлено ограничена във времето на т.нар. „класически 

походи”, време, в което ведно с кръстоносната идея се развива и 

идеологията на властта. 

В. Нинов проследява ангажиментите на владетелите към защитата на 

Светите земи както по време на самите експедиции, така и при тяхната 

подготовка и пропагандирането им. Едновременният разказ му позволява 

да съпостави спецификите на всяка една от властите и да открие общото и 

различното в тях. В позицията на кралете и императорите съществува една 

значима разлика, която се дължи на особената роля на императора като 

защитник на цялата  Christianitas и съответно на майката на всички 



християнски църкви – Римската църква. Претенцията, че сакралността на 

императорската власт надвишава тази на кралете и определя по-първото им 

място в кръстоносното движение произлиза именно от това виждане. 

Методът на изследване комбинира хронологичния ред с тематичното 

разделяне на разглежданите въпроси. Така дисертантът успява да 

осъществи успешно целите, които си е поставил и формулирал съвсем 

конкретно в четири точки във въведението. 

Искам да обърна специално внимание на отличния разбор на 

изворите, направен в първата глава, който показва, че В. Нинов не просто 

ги познава и ги е ползвал, но и че е запознат със същността на 

средновековната кръстоносна литература твърде задълбочено.

Бих желала да отбележа също, че съдържанието на дисертацията 

отговаря напълно на заглавието – разгледани са всички аспекти на 

кралската/императорската власт, които имат отношение към кръстоносните 

походи,  ненатрапчиво са представени приносите и авторефератът отговаря 

напълно на изискванията за кратко и точно представяне на дисертационния 

труд. Струва ми се, че единствено някои промени в изказа и изобщо в стила 

на писане биха допринесли да по-добър изглед на работата, но това все пак 

е въпрос и на рутина, която, убедена съм, авторът ще придобие с ремето. 

След всичко това си позволявам да препоръчам на уважаемото жури 

да присъди съвсем заслужено общообразователната и научна степен 

доктор на Васил Велков Нинов.
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