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Становище
за дисертационния труд на Васил Велков Нинов 

„Светска власт и Кръстоносни походи (кр. XI-XIII в.)” 

за присъждане на образователната и научна степен «доктор»

Дисертационният труд е посветен на една широко застъпена в научната 

литература за Кръстоносните походи, но неизследвана като цяло тема – участието 

на владетелите на трите големи западно-европейски държави – Франция, 

Свещената Римска империя и Англия в организирането и провеждането на 

„класическите” кръстоносни походи от края на XI  до края на XIII в. Подробно е 

анализирана владетелската идеология на западните монарси и промяната, която 

настъпва в нея по време на походите. 

Дисертантът познава задълбочено различните по вид и жанрове 

средновековни извори и техните издания и свободно борави с тяхното съдържание, 

като отчита достоверността на съчинението, възгледите на неговия автор   и пр. 

Въведени са в научен оборот и са анализирани исторически извори и части от 

средновековни съчинения, които до сега не са били обект на изследване от 

български учени. 

В изследването е обхваната и използвана голяма част от огромната 

литература за Кръстоносните походи, която е коментирана в подробни бележки под 

линия. Авторът е предпочел да се опре на най-значимите изследвания на водещи 

учени от миналото и днес, признати от научната общност, което придава  

стабилност и обоснованост на тезите и изводите на дисертацията. 

Някои конкретни бележки и уточнения с цел по-прецизното представяне на 

текста:

1. Необходимо е прецизиране на някои термини и титли.  Тъй като през 

Средните векове титулатурата е изключително важна, както се изразява докторанта 

тя е и „символно натоварена”, свързана е със значението на съответния владетел и 

мястото на държавата в европейския международен ред, добре е да се използват 
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много внимателно титлите – крале и император. Напр. още в заглавието на гл. 1 – 

„Кралете-кръстоносци в изворите, историографията и традицията” – се има 

предвид императори и крале и така се смесват на много места в текста. Това е 

направено предимно за да се избегне повторението на термините и за по-добра 

стилистика, но се е получила неяснота по отношение на съдържанието.

2. Вместо „Германия” е добре да се пише „Свещена Римска империя”, както е 

официалното название – това название е свързано и с политическата идеология и я 

изяснява, затова би трябвало или да се използва, или да се направи уговорка, че се 

заменя с названието „Германия”.

3. Отношенията между  светските владетели и папството, и кръстоносната 

идея, макар и да се анализират доста точно, са вплетени в обшия контекст на труда, 

и не са откроени. Тъй като това е от съществено значение за целите на 

дисертацията, може би трябва да се отдели една кратка част от работата, като се 

обърне внимание на основните теоретични моменти на този въпрос и 

политическата идеология на Средновековието – теорията за „двата меча”, светската 

и църковна власт, папската теократична доктрина, отношенията между  папи, 

императори и крале и кръстоносната идея.

4. Отделено е твърде много място на разказа за действията на монарсите, и 

описание на събитията по време на подготовката и провеждането на походите. 

Анализът на идеологическите, политическите причини и икономическите интереси 

на светските владетели и папството, макар и точен, на места не е откроен 

достатъчно, отнесен е към посочванията и бележките под линия и в изложението 

натежава събитийният разказ.

5. Трябва да се избегне разминаването в определянето на периода на 

изследването – в заглавието е кр. на XI – XIII в., а на с. 8 изрично се посочва, че 

„Времевите рамки на проучването са затворени между  средата на XII век и третата 

четвърт на XIII век.” 

6. Въпреки пояснителните бележки в началото на дисертацията за трудностите 

при транскрипцията и различията при употребата на имената (с.4), текстът не е 
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редактиран достатъчно прецизно и на места се срещат едно след  друго две 

различни употреби – напр. Плантагенети (с. 68) и Плантадженети  (с. 69, 251)

6. Тъй като дисертацията е на български език и е предназначена за български 

читатели, добре е да се посочат към чуждите издания и българските им преводи, 

там където има такива.

 Предложеният за защита дисертационен труд е цялостно изследване за 

ролята на светската власт в най-мащабното, по идея религиозно, но превърнало се в 

политическо  събитие в  европейската средновековна история – Кръстоносните 

походи. Той има приносен характер  и показва уменията и качествата на своя автор 

за работа с една сложна материя, изискваща задълбочено познаване на 

средновековните извори, на научната литература, на стари и нови чужди езици и 

усет към историческото време, в което се развиват събитията. 

Поради това смятам, че дисертационният труд „Светска власт и 

Кръстоносни походи (кр. XI-XIII в.)” заслужава висока положителна оценка. 

Докторантът Васил Нинов притежава необходимите качества и подготовка за 

успешна научно-изследователска работа в областта на средновековната история и за 

присъждане на образователната и научна степен «доктор».

                                                              

                                                             

                                                            …………………………..

    30. 03. 2012 г.                                 доц. д-р Цветана Чолова
                                                             департамент „История”
                                                             Нов български университет

 


