
С Т А Н О В И Щ Е

относно

дисертационния труд на

Марио Тодоров Филипов

на тема:

"Пиратство и наемничество в Балтийския регион, 1360-1436 г."

от

проф. д-р Александър Николов Николов

Катедра Стара история, тракология и средновековна история, Исторически факултет

СУ "Св. Климент Охридски"

Дисертационният труд на Марио Филипов е посветен на тема, свързана с

феномен, разгърнал се с пълна сила след оформянето на Северната икономическа зона през

Същинското и Късното средновековие. Балтийско море- стара зона на викингски рейдове и пиратски

нападения, бива наситено с военни конфликти, в които все по-широко участие вземат и наемници,

като често пъти техните действия не могат да бъдат разграничени от обикновеното морско

разбойничество или пиратство. Специфичният профил и идентичност на тези въоръжени групи,

особено на прочутите Виталийски братя, чиято слава се разнася из региона в по-голямата част от

изследвания период, допълват картината на късносредновековното наемничество, но в конкретните

условия на Скандинавия, Прибалтика и териториите на Северногерманската ханза. Разработването на

тази тема от дисертанта допринася за все по-разширяващия се интерес в българската медиевистика

към този отдалечен от Балканите регион, който обаче генерира явления и импулси, които понякога

надхвърлят тесните, регионални граници.

Дисертацията се състои от увод, четири глави, заключение, научен апарат и

приложения в общ обем от 234 стр. Представен е и автореферат от 39 стр., който отговаря на



съдържанието на дисертацията и на съответните академични стандарти. Представени са и две статии

по темата на дисертацията, така че са спазени всички формални процедурни изисквания на закона от

тази гледна точка. Самият дисертант е възпитаник на Историческия факултет на СУ "Св. Климент

Охридски" и е специализирал медиевистика в Катедрата по Стара история, тракология и

средновековна история, като неин магистър. В известен смисъл дисертационният труд представлява

продължение на интересите на дисертанта към Балтийския регион, историята на Ханзата,

Скандинавия и Прибалтика в разглеждания период.

Дисертацията започва с кратък увод, в който са представени стегнато

целите и задачите на дисертацията, а също и кратко описание на нейното съдържание по подтеми и

глави, като е направена уговорката, че дисертантът предпочита да представи изследвания феномен на

доста широк исторически фон, с оглед на по-доброто разбиране на феномена на пиратството и

наемничеството в конкретния период и исторически контекст.

Първа глава, която, както самият дисертант отбелязва, има въвеждащ

характер е доста своеобразна по структура, но успешно представя няколко проблема. Очертани са

изчерпателно географската среда, в която се развива феноменът пиратство в Балтийския регион,

основните политически играчи през XIV в., а именно Германската/Северногерманската ханза,

Швеция и Дания, а също и възникването на самото пиратство, което съществува в тези води и

територии още преди разглеждания период. Подробно и изчерпателно са разгледани, както

изворовата база, така и историографията по редица въпроси, които се отнасят пряко или косвено към

темата на дисертацията. Тази част показва добър поглед върху съществуващата историографска

традиция, а също и отлично познаване на изворовата база по темата.

Втора глава "Войни за доминация в Скандинавия (1360-1370 г.)" е

посветена на опитът на Валдемар IV Атердаг да наложи датска хегемония в региона, чрез експанзия в

Южна Швеция и завладяването на остров Готланд. Това води до сблъсък с Швеция, но и с другия

могъщ играч в региона- Германската ханза, която получава мощна подкрепа в антидатските войни и

от други съставни части на Свещената Римска империя, като например Кьолнската военна



конфедерация. В крайна сметка тези подробно описани от дисертанта военни действия и

политически комбинации завършват със Щралзундския мир от 1370 г. , който налага политическа и

икономическа хегемония на Ханзата в Балтийския регион, а Дания е принудена да приеме редица

ограничения и да предостави привилегии на ханзейските търговци. Същевременно преговорите по

мира регулират много въпроси относно каперството, пиратството и т.нар. "крайбрежно право", тъй

като военните действия засилват някои хронични за региона явления, свързани с тези феномени.

Трета глава "Пирати и наемници във войните за Шведското наследство"

продължава да изследва феномена на пиратството и наемничеството върху една широка панорама от

политически и военни конфликти, които следват смъртта на Валдемар IV Атердаг и управлението на

неговата дъщеря Маргрете Валдемарсдотер. Това е и вероятно най-важната част от дисертацията, тъй

като тук на фона на сложен конфликт, в който са замесени отново Ханзата, Дания, Мекленбург,

Швеция, Норвегия и дори Тевтонският орден, и който продължава до самия край на XIV в. и води до

т.нар. Калмарска уния от 1397 г., която временно обединява трите северни кралства, се появяват

Виталийските братя- въоръжена сила, която прелива в различни образи на наемници, капери и

откровени пирати, които с лекота сменят лоялностите и същевременно изграждат своя независима

база на остров Готланд и на други места по крайбрежието на Балтийско и Северно море. Тяхната

сложна история, идеология и профил са добре уловени от дисертанта, който пълнокръвно пресъздава

и образите на техните водачи и особено на прочутия и емблематичен техен лидер Клаус

Щьортебекер. С края на военните действия в Балтийския регион след мира от Линдхолм от 1395 г.,

Виталийските братя попадат на практика извън закона, губят своите поддръжници сред коронованите

глави от Балтика и в крайна сметка са унищожени и изтласкани от основната си база в Готланд, като

оцелелите от тях са принудени да търсят убежище извън Балтийския регион.

Четвърта глава " Пиратство и наемничество в Балтийския регион 1400-1436

г." описва епилога в действията на Виталийските братя и техните последователи в хода на

подновените военни конфликти след смъртта на Маргрете Валдемарсдотер и опитите на нейния

приемник Ерик фон Померн да наложи действителна датска хегемония в рамките на Калмарската

уния, да овладее териториите на Шлезвиг, да отнеме и територии от Тевтонския орден, тежко



засегнат от загубата при Грюнвалд-Таненберг през 1410 г. и най-сетне да оспори и елиминира

икономическата и политическа доминация на Ханзата в региона. Това води до серия от нови

конфликти, чийто финал е серия от мощни въстания срещу датската хегемония в Швеция, Норвегия и

дори Исландия. Сред тях се откроява мащабният бунт на Енгелбрект Енгелбректсон, който в крайна

сметка форсира и края на войната между Дания и Ханзата. На фона на тези събития се наблюдава

възраждане на каперството и пиратството, в което са замесени новопоявили се отряди на

Виталийските братя. Така каперството и пиратството остават съществен компонент от живота на

региона дори след края на поредната военна криза и през XV в., макар че славата на Виталийските

братя постепенно заглъхва, за да остане важна част от местния фолклор и традиции. В

заключителната глава дисертантът обръща внимание и на типовете кораби, с които си служат

пиратите и каперите от периода, което само по себе си е интересен принос на дисертацията. В тази

връзка са интересните приложения, а също и речникът на термини, свързани с темата, който се

оказва доста полезен за читателя.

Заключението обобщава стегнато и ясно тезите на автора, като очертава

генезиса на пиратството и наемничеството в Балтийския регион в разглеждания период и убедително

анализира този феномен въз основа на широка политическа и икономическа панорама в този

исторически отрязък от историята на Скандинавия, Прибалтика и Северна Германия.

Като цяло дисертацията на Марио Филипов е безспорно новаторско

изследване в областта на родната медиевистика. Той си е поставил сложни цели и задачи, но по наше

мнение е успял да се ориентира в тази сложна проблематика, да се запознае с разнообразна изворова

база и огромен обем от научна литература, посветена на конкретни и по-общи проблеми от историята

на региона в разглеждания период. Разбира се, и тук могат да бъдат отправени някои критични

бележки. На места текстът е доста обстоятелствен и би могло да се помисли за съкращаване на някои

фактологични подробности за сметка на по-ясно очертаване на причините и логиката на процесите и

събитията, довели до разцвета на пиратството, каперството и наемничеството в разглеждания период.

Като отчитаме усилията на дисертанта да се справи с вечния проблем за транскрипцията на различни

термини и лични имена и топоними на български език, трябва да кажем, че и тук има какво да се




