
С т а н о в и щ е

от доц. д-р Росина Костова (втУ „Св. св. Кирил и Методий) 
за дисертационния труд на 

докторант атанасиос Диалектопулос на тема
“Iconography as a research source on religious affairs in Greek lands under Venetian rule” 
[иконографията като извор за изследване на религиозния живот в гръцките земи по 

време на венецианското управление]

	 Дисертационният	 труд	 на	 Атанасиос	 Диалектопулос	 представя	 поредното	 академично	
доказателство	 за	 плодотворното	 развитие	 на	 модерните	 изследвания	 на	 византийското	 религиозно	
изобразително	изкуство,	белязани	от	трудовете	на	учени	като	A.	Cutler	(1975),	Chr.	Walter	(1977),	R.	
Cormack	(1989).		В	техните	и	в	редица	други	трудове,	както	посочва	Chr.	Walter	(1992),	„историците	на	
византийското	изкуство	напускат	кулите	си	от	слонова	кост,	където	изучават	развитието	на	стиловете	
изолирано	 от	 развитието	 на	 обществото	 и	 историческите	 промени”	 и	 анализират	 византийската	
иконография	 като	 динамично	 и	 рефлективно	 въплъщение	 на	 религиозния	 и	 политически	живот	 на	
многоликото	византийско	общество.	Именно	такъв	подход	към	една	специфична	група	произведения	на	
пост-византийското	религиозно	изобразително	изкуство,	каквито	са	творбите	на	Критската	живописна	
школа,	е	избрал	и	приложил	пълноценно	в	своята	дисертация	А.	Диалектопулос.	Но	точно	във	връзка	
с	 развитието	 на	 това	 направление	 в	 изследванията	 на	 византийското	 изкуство	 искам	 да	 отправя	 и	
първата	си	бележка	към	автора	заради	липсата	на	критичен	преглед	на	състоянието	на	проучванията	на	
Критската	живописна	школа,	което	би	поставило	неговото	изследване	в	необходимия	историографски	
контекст.

Представената	за	защита	дисертация	за	присъждане	на	ОНС	„доктор”	се	състои	от	увод,	три	
части	с	различен	брой	глави/параграфи,	библиография,	и	приложение.	Текстът	е	на	английски	език	
Така	представената	структура	напълно	съответства	на	предмета	на	дисертацията,	целите	и	задачите	на	
изследването.
	 По	своето	съдържание	Уводът	в	общи	изпълнява	своето	предназначение	да	представи	основните	
параметри	на	дисертационния	труд,	като	обект,	цели,	на	изследването,	 както	и	приложените	в	него	
методи.	

Обектът	на	дисертацията	е	определен	ясно:	теологичните	учения	и	доктриналните	принципи,	
които	са	визуализирани	в	творбите	на	Критската	живописна	школа	(р.	7).	В	самия	Увод	обаче	целите	не	
са	ясно	формулирани,	като	вместо	това	ги	откриваме	в	Автореферата	на	български	език	(с.	2-3):	

-	„Да	помогне	на	читателя	да	разбере	връзката	между	художествените	произведения	от	периода	
на	венецианското	управление	и	политическото,	религиозното	и	културното	развитие.”

-	 „Да	 разгледа	 доктриналния	 елемент,	 който	 е	 необходимо	 условие	 за	 разбирането	 на	
иконографията	на	православната	Критска	школа.”

Докато	 първата	 цел	 е	 по-скоро	 неподходящо	 формулирана	 с	 оглед	 предназначението	 на	
един	 дисертационен	 труд,	 то	 втората	 цел	 е	 по-точно,	макар	 и	 не	 изчерпателно	 определена.	 Защото	
съдържанието	на	предложения	текст	надхвърля	„разглеждането	на	доктриналния	елемент”,	особено	
в	 неговата	 трета	 част	 (р.	 105-116),	 която	 анализира	 разнообразни,	 не	 само	 визуални	 извори,	 за	
религиозната	и	национална	идентичност	на	гръцките	територии,	доминирани	от	Венеция	до	късния	



ХVІІ	в.	Ето	защо,	според	мен,	целта,	която	А.	Диалектопулос	постига	по-скоро	трябва	да	се	определи	
като	характеристика	на	религиозния	живот	в	гръцките	земи	по	време	на	венецианското	управление	с	
цялата	негова	политическа,	доктринална	и	културна	динамика.

Макар	и	не	директно	определени,	задачите	на	дисертационния	труд	са	отразени	ясно	в	неговата	
триделна	структура.	Така	първата	част		(р.	11-33)	представя	стегнат,	но	пълноценен	исторически	анализ	
на	религиозния	живот	в	гръцките	територии	под	венецианско	управление	в	два	равнопоставени	аспекта	
–	политически	и	доктринален.	Трябва	да	се	отбележи,	че	едва	тук	(р.	11)	се	очертава	хронологическата	
рамка	 на	 изследването,	 както	 и	 териториалният	му	 	 обхват	 (footnote	 1,	 p.	 11),	 важни	 параметри	 на	
дисертацията,	които	би	трябвало	да	бъдат	обоснвани	в	Увода.

Във	втората	част	(р.	33-105)	са	поставени	и	решени	основните	задачи,	които	създават	научния	
принос	на	дисертацията.	Много	детайлно	и	въз	основа	на	богат	и	изчерпателен	иконографски	материал	
са	анализирани	теологичните	различия	и	тяхното	отражение	в	творбите	на	Критската	живописна	школа,	
като	убедително	са	очертани	три	художествени	тенденции	–	антиуниатска,	униатска	и	„несъзнателно”	
съчетаване	на	византийски	и	западни	модели.	Тук	обаче	трябва	да	отбележа,	че	липсва	ясна	информация	
за	количеството	и	произхода	(местонахождение	на	стенописите	и	иконите,	лично	документирани	или	
публикувани)	на	използвания	визуален	материал.

Третата	част	(р.	105-116)	предлага	анализ	на	формирането	на	гръцката	национална	идентичност	
въз	 основа	 на	 нейните	 основни	 елементи	 –	 език,	 религия	 и	 произход.	 Тук	 е	 направен	 добър	 опит	
да	 бъде	 завършен	моста,	 който	А.	Диалектопулос	 още	 от	 самото	 начало	 иска	 да	 прехвърли	между	
теологичния	дискурс	в	иконографията	на	Критската	живописна	школа	и	културните	процеси	в	гръцките	
територии	под	венецианско	управление.	Защото	в	тази	последна	част	от	дисертацията	си	той	показва,	
че	религиозното	изкуство	е	може	би	най-изразителната,	но	само	една	от	проявите	на	трансформацията	
на	пост-византийското	гръцко	общество	преди	османското	завоевание.

Методът,	 откроен	 от	 А.	 Диалектопулос	 е	 иконологичният	 анализ	 (р.	 7),	 т.	 е.	 изследване	 на	
визуалното	въплъщение	на	теологичните	доктринални	процеси	и	сблъсъци	в	религиозния	живот	на	
гръцкото	общество	под	 венецианска	доминация	между	ХV	и	ХVІІ	 в.	Но	към	 този	метод	 трябва	да	
добавим	и	методите	на	историческия	и	богословски	анализ,	чието	успешно	приложение	също	откриваме	
в	предложената	за	защита	дисертация.

Именно	 благодарение	 на	 адекватните	 методи	 на	 анализ	 и	 добре	 подбраните	 визуални	 и	
писмени	извори	докторантът	успява	да	постигне	своята	цел,	а	именно	една	пълнокръвна	и	динамична	
характеристика	 на	 религиозния	живот	 като	 важен	 фактор	 за	 формирането	 на	 гръцката	 национална	
идентичност	през	ХV-ХVІІ	в.

Ето	 защо	 определено	 разочарование	 предизвиква	 липсата	 на	 заключение,	 в	 което	 да	 бъдат	
обобщени	 изчерпателно	 основните	 резултати	 от	 многостранния	 анализ	 на	 творбите	 на	 Критската	
живописна	школа,	направен	от	А.	Диалектопулос.	Такова	 заключение	би	очертало	ясно	приноса	на	
изследването	и	поради	това	неговото	добавяне	е	моята	основна	препоръка	към	автора	при	подготовката	
на	текста	за	публикуване.	Наред	с	това	трудът	би	спечелил	от	прилагането	на	добре	анотиран	списък	
на	изображенията	в	приложението.	Необходимо	е	и	да	се	редактира	библиографията,	за	да	се	избегне	
досадната	грешка,	допусната	на	р.	120,	където	името	на	издателството	„W.	De	Gruyter”	фигурира	като	
име	на	автор	на	Theologische	Realenzyklopädie,	Band	II	(1978).

В	заключение	искам	да	посоча,	че	А.	Диалектопулос	изпълнява	формулираните	от	методическа	
гледна	 точка	 задачи	 и	 постига	 целите	 на	 своята	 дисертация.	 Това	 изследване	 е	 стойностно	 научно	
доказателство	 за	 потенциала	 на	 интердисциплинарния,	 теологичен	 и	 исторически,	 анализ	 на	 пост-



византийската	 иконография	 в	 реконструкцията	 на	 идеологическите	 и	 културни	 процеси	 не	 само	 в	
гръцките	територии	под	венецианска	доминация,	но	и	в	пост-византийското	пространство	изобщо.	Така	
например,	постигнатите	от	докторанта	резултати	кореспондират	с	анализите	на	сюжети	в	иконографската	
програма	на	митрополитската	църква	„Св.	ап.	Петър	и	Павел”	във	В.	Търново	от	първата	половина	на	
ХV	 в.,	 които	 са	 плод	 на	 същия	 доктринален	 контекст,	 създал	 униатската	 иконография	 в	Критската	
живописна	школа	(З.	Ждраков	1991).

С	оглед	на	казаното	по-горе	предлагам	на	уважаемото	жури	да	присъди	образователната	и	научна	
степен	„доктор”	на	докторант	Атанасиос	Диалектопулос.

1	януари	2013	г.	 	 	 	 	 	 С	уважение,
В.	Търново	 	 	 	 	 	 	 Доц.	д-р	Росина	Костова
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ВТУ	„Св.	св.	Кирил	и	Методий”


