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Предполагам, че не само в историографията, но и във всяка друга област на 

хуманитарното знание има теми, чиято значимост е толкова безспорна, че представлява 

истинска загадка защо до този момент те не са получили полагаемото им се внимание, а са 

останали като „бели полета” върху научната карта. Точно от въпросния тип незаслужено 

пренебрегвани досега теми е и тази, на която е посветена настоящата дисертация - за ролята на 

Дунава в развоя на европейско-османския конфликт през ранния период на османската 

експанзия към централните части на Стария континент от края на ХІV до 60-те г. на ХVІ в. 

Трудоемка и твърде комплексна, темата за щастие намира в лицето на М. Баръмова един 

талантлив изследовател, който с необичайна за младостта му зрялост се е справил със своята 

задача .  

В сърцевината на дисертацията стои проблемът за границата - и в неговите най-общи 

аспекти, но преди всичко в конкретните му исторически измерения с оглед значението на 

Дунава като граница, реална и мисловна, през Ранно-модерната епоха. Сякаш в хармония с тази 

си „гранична” проблематика, трудът на М. Баръмова уверено прекрачва през границите на 

различни историографски „жанрове” и се разгръща като едно интердисциплинарно изследване, 

чиято авторка еднакво умело оперира както с история на понятията и на политическите и 

правните идеи, така и с „класическата” събитийна история и имагологията. Въпреки 

разнообразието от подходи обаче, текстът на дисертацията представлява едно органично цяло, 

при това много добре организирано и логично структурирано. Първата глава, която има 

предимно теоретичен характер и която по своя замисъл е твърде новаторска, проследява 

еволюцията на разбирането за граница до Ранно-модерната епоха, както и интерпретациите на 

темата за границите от по-късната европейска геополитическа  и историческа мисъл. Авторката 

набляга върху това, как с възникването на идеята за териториална държава през ХVІ-ХVІІ в. в 

очите на европейците границата добива все по-голяма стойност и как, губейки старата си 

„дифузност”, става все по-отчетлива и „линеарна”, като се обвързва по-тясно с държавния 

суверенитет и постепенно се превръща в „гранична бразда”. В противовес на това модерно 

разбиране, в османските представи понятието за граница си остава твърде „размито” и 

продължава да е доминирано от специфичните ислямски схващания за мира и войната. Втората 

глава, която, за разлика от първата, е разработена в един позитивистки маниер, вече пресъздава 

ключовите етапи на османската военна агресия в западна посока - по и успоредно на Дунава - 

до средата на ХVІ в. Макар да почива върху една в основни линии добре позната фактология, 

текстът на тази глава е обогатен и с много нови детайли, почерпани от съвременната на 

събитията европейска (главно немскоезична) печатна продукция, включително и т.нар. „Нови 
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вестници”. Изложението тук обаче е нещо повече от обикновена историческа хроника. В хода 

му авторката се стреми да покаже по какъв начин през изучаваната епоха Дунава се вписва във 

военно-политическите планове както на османците, така и на техните противници; доколко 

двете враждуващи сили осмислят стратегическите плюсове и минуси, които реката носи за тях, 

и най-сетне - как при ниското все още ниво на технологиите географският фактор има 

решаващо значение за ограничаването на османското напредване към Европа до един предел, 

който се оказва непреодолим. Но без всякакво съмнение като най-приносна изпъква 

последната, трета глава на дисертацията, в която Баръмова се спира на „дискурса Дунав” – така 

както през разглежданата епоха той е отразен в европейската книжнина, и по-специално - в 

книжнината на населяващите долното и средно течение на реката народи. Без да игнорира 

битуващите у византийци, южни славяни и османци представи за Дунава, Баръмова обаче с 

основание се фокусира преди всичко върху европейския книжовен терен, където „дунавските 

мотиви” присъстват най-осезаемо и масирано, мултиплицирани в общественото съзнание и 

благодарение на откритието на Гутенберг. Тази част от дисертацията наистина заслужава 

адмирации. Тя впечатлява с множеството проучени старопечатни издания (космографски и 

географски съчинения, анти-турска пропагандна и политическа проза, включително и проекти 

за война срещу „неверниците”), чрез анализа на които авторката стига до напълно обоснования 

извод за наличието още през ХV-ХVІ в., особено в средноевропейския немскоезичен свят, на 

един своеобразен „Дунавски протодискурс”, в който на „голямата река” е отредена ролята не 

само на естествена предпазна бариера на европейското християнско пространство, но и на 

негов своеобразен център-символ. През следващите столетия, както убедително внушава 

дисертантката, този дискурс ще се доразвива и ще придобива все по-голяма завършеност, за да 

залегне трайно в основата на държавната идеология на Хабсбургската монархия. 

Към представения текст биха могли, разбира се, да се отправят и някои препоръки. 

Струва ми се, например, че както османският, така и южнославянският ракурси в дисертацията 

биха могли да се уплътнят с някои допълнителни източници и литература. По-голямо внимание 

заслужава вероятно и въпросът за османската военна организация по Дунава, а в частност – и за 

османския речен (дунавски) флот. Освен това според мен работата само би спечелила, ако в нея 

се задели повече място на двете васални на Османската империя отвъддунавски княжества, 

чието почти пълно елиминиране от историческия разказ ми изглежда някак несправедливо. 

Тези бележки обаче по никакъв начин не целят да омаловажат стойността на дисертационния 

труд. Тъкмо напротив, този посветен на една толкова широкомащабна тема труд съдържа 

сериозни научни приноси и е демонстрация на оригиналното мислене, аналитичните 

способности, ерудицията, отличната езикова подготовка и чудесния стил на своята авторка. 

Всичко това ме кара да виждам в лицето на М. Баръмова един вече изграден изследовател, 

който безусловно заслужава да му бъде присъдена научната и образователна степен „доктор”.  

София, 5 април 2012 г.                                                    Доц. д-р Олга Тодорова 


