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Дисертацията на Атанасиос Диалектопулос е посветена на тема, която излиза извън
обичайните рамки на иконографските изследвания и поставя в един по-широк социално-
политически контекст въпроси от историята на изкуството. Политическата доминация на
Венеция в части от гръцката етнокултурна територия, която трае от началото на ХІІІ в. чак
до края на самото съществуване на Венецианската република в края на ХVІІІ в. (разбира
се, с различна продължителност в отделните й гръцки владения) довежда до интензивни
културни и религиозни взаимодействия, символ на които е творчеството на прочутия Ел
Греко, за когото се твърди, че свързва традициите на православната иконопис със
западното късноренесансово изкуство по един неподражаем начин. Всъщност появата на
творец от неговия ранг е само „върхът на айсберга”. Иконографията и изкуството изобщо
са част от интензивни процеси на конфликти и взаимодействия между православния
Изток и католическия Запад, които се осъществяват във венецианските владения в
Източното Средиземноморие и които крият в себе си значителна информация,
позволяваща ни да очертаем много ясно параметрите на тези конфликти и
взаимодействия. Авторът изгражда умело една стегната, но пределно изчерпателна за
нуждите на изследването панорама на отношенията между венецианските власти,
Католическата църква и православните гърци, които в различни исторически периоди и
обстоятелства са принудени да отстояват своята етнокултурна и религиозна идентичност,
опирайки се на традициите на византийското наследство и православната религия.
Авторът показва задълбочени познания не само в областта на специфичните теми и
проблеми на историята на изкуството, но и в сферата на социално-политическите,
религиозните и протонационалните отношения в различните части на Венецианската
колониална империя, обхващаща значителна част от островите и крайбрежните центрове
на Егея и Източното Средиземноморие.
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Дисертацията на Атанасиос Диалектопулос е организирана във въведение и три глави,
последната от които играе и обобщаваща роля, снабдена е с необходимия научен апарат и
приложение, в което са представени част от обектите на изследване, които съдържат в
себе си основните теми и идеи, в общ обем от 150 страници.  Изложението е
структурирано напълно логично и балансирано, като основният акцент пада върху втора
глава, посветена собствено на изследването на иконографските тенденции, пречупени през
призмата на богата палитра от разнообразни социални, междурелигиозни и политически
процеси и промени, съпътстващи дълготрайната „Енетократия” в различни части на
византийския и поствизантийски гръцки свят.

Дисертантът очертава още в уводната част основните компоненти на своето
изследване, като определя работата си като теологическа, но със силен фокус върху
историческите и художествените аспекти. Негова основна тема е проучване на
идеологическата основа, стояща зад творбите от т.нар. Критска школа, която е най-
представителна за симбиозата между византийското и западното изкуство в земите под
венецианско управление и изобщо в земите от поствизантийското пространство. В увода
са очертани и основните параметри на социалните, политическите и етническите
конфликти и взаимодействия, които формират средата, породила този симбиотичен тип
изкуство. Още тук той очертава и трите „лагера”, които пораждат три обособени стила в
иконографията- „латинофобския”, „латинофилския” и „неутралния”. Ако привържениците
на първата тенденция твърдо отстояват чистотата на православието като догматика и
практика, то вторите са склонни на значителни компромиси в тази сфера и в ключа на
униатската политика на Папството, а третото течение отразява позицията на градските
елити, които влизат в симбиоза с културата на Запада, чийто проводник е Венеция. Самата
Венеция се отличава с голяма гъвкавост по отношение на православното население, като
същевременно се стреми да установи пълен контрол над него в духовната сфера, като
елиминира потенциалните опасности и омекотява от друга страна натиска от страна на
Папството чрез различните негови агенти, насочен към засилване на тенденциите към
утвърждаване на униатството и засилване на елементите на латинизация на култа, там
където това е възможно. Дисертантът подчертава умелата политика на Венеция по
отношение на различните общности в Крит, Кипър, Йонийските острови, в обстановка на
напрегнатата борба срещу османския натиск, в която Републиката има нужда от лоялни
поданици в колониите си, независимо от тяхната религиозна ориентация.

Първата глава се спира на политико-религиозните конфликти в гръцките земи,
намиращи се под венецианско управление. Добре известно е, че Венеция установява
контрол над немалка част от бившите византийски владения през 1204 г., участвайки
активно в подготовката и провеждането на Четвъртия кръстоносен поход. Първият
латински патриарх на Константинопол е също така венецианецът Томазо Морозини, което
вероятно отразява и ясното съзнание на политическия елит на Републиката относно
важността на религиозното измерение в политиката в новите владения. Първият период,
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който дисертантът обособява между 1204-1367 г. минава под знака на острото
противопоставяне между покореното православно население и венецианските власти.
Византийската империя бива възстановена през 1261 г. и се превръща в естествен център
за политическо обединение, но самата тя преживява трудни времена на отстъпки и
компромиси по отношение на Римската църква и Запада като цяло. Това се отразява
неминуемо и върху съдбата на онази част от ромеите т.е. православните гърци, които се
намират под властта на Венеция. Самата Венеция спазва твърдо своя принцип, че нейните
интереси стоят над религиозната догматика и риторика и това й позволява да води далеч
по-гъвкава политика в сравнение с остатъчните латински владетели в Гърция и Егейския
архипелаг. Вторият подпериод, обхващащ времето между 1367-1439 г. е назован
сполучливо „период на църковно сближение и интеграция” и е свързан с осъзнаването на
общата заплаха в лицето на засилващите се османци и опитите за сближение между
Византия и Запада през призмата на униатството, общите кръстоносни проекти и
фокусирането върху общия враг, в лицето на османците. Финалът на този период е
Фераро-флорентинската уния от 1439 г., която като че ли задава и ясни параметри за
сближаването на двете изповедания, но при пълната хегемония на Запада. Ето защо в
следващия период между 1439-1571 г., в който Византийската империя престава да
съществува, а православната Константинополска патриаршия парадоксално укрепва
своите позиции, намирайки се под османска власт, ситуацията във венецианските
владения се усложнява и конфликтите между православните поданици на Серенисимата и
католическото духовенство се задълбочават, достигайки на места особено остри форми.
Последният период, обхващащ времето до края на ХVІІ в. е белязан от смекчаване на
политиката на Венеция и на Западната църква спрямо православното колониално
население, което може да бъде обяснено с множество фактори, произтичащи, както от
ожесточения конфликт с Османската империя в този период, така и с религиозните
размирици в Западна и Централна Европа, провокирани от появата и укрепването на
протестантството и упадъка на папската институция. Дисертантът, стегнато и
изчерпателно е дал точна характеристика на тези подпериоди и доминиращите тенденции
в тях, чието разбиране е от голямо значение за интерпретацията и на иконографския
материал в неговите хронологически рамки. В тази глава откриваме и задълбочен и точен
анализ на различните аспекти на венецианската политика по религиозните въпроси, която
се изразява в максимално ограничаване на връзките с Константинополската патриаршия,
изграждане на прослойка от „протопападес” и „протопсалтес”, проводници на
проуниатската политика сред православното население, ограничаване правата на
оцелелите православни епископи, овладяване на имуществото на Православната църква, с
което се подкопават базисни нейни функции. Към това се прибавят преследванията на
антиуниатските дейци и ограничаването на всякаква възможност за свободни дебати
относно унията и догматичните разлики между православието и католицизма. Разбира се,
всички тези мерки имат ограничен ефект, униатските и проуниатските елементи имат
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ограничен успех и то предимно сред градското население, а манастирите и селските
региони остават бастион на православната вяра през целия период на „Енетократията”.

Втора глава представлява, по мое мнение, и най-ценната и оригинална част от
изследването. Тя разглежда отражението, което всички тези социални и политически
промени, поставени в ясен и точен хронологически контекст, упражняват върху
иконографските традиции в земите, владяни от Венеция и в онези територии, които стават
арена на изявите на иконописци и художници, оформени в тази среда на религиозен и
културен конфликт, но и синкретизъм. Особен акцент тук е поставен върху Критската
школа, като най-ярък представител на този тип промени в областта на иконописта и
изобразителното изкуство като цяло. Дисертантът разграничава представителите на тази
школа, както от имитаторите на западното изкуство, обозначени от него като
представители на „итало-критска” или „венето-критска” школа, така и от онези
иконописци, които остават абсолютно верни на византийския иконографски канон.
Критската школа е интересна именно със запазването на базисните принципи на
византийското изкуство, но и с възприемането и творческата интерпретация на отделни
елементи от западната художествена традиция. Най-съществена за автора е обаче
теологическата и идеологическата база, върху която са развити определени сюжети в
иконографията от този период. Тук най-напред се откроява антиуниатското направление,
чийто най-крайни представители се намират на ясноизразени латинофобски и исихастки
позиции. В тази връзка особено важни са изображенията, отразяващи ясно православното
гледище относно „филиокве”, - една от фундаменталните доктринални разлики между
двете християнски направления. Не по-малко важни са темите, свързани с евхаристията,
по които също се наблюдават известни различия между Западната и Източната църква
(въпросът за безквасния хляб или т.нар. азимитска ерес), чрез специални компоненти при
изобразяването на Тайната вечеря, разчупването на хляба и пр. и т.нар. „локална
агиология” т.е. фокусирането върху култа към местни православни светци, превърнали се
в знаме на борбата срещу „латинизацията”. Дисертантът привежда многобройни примери
от различни части на Венецианската колониална империя, които подкрепят неговата теза
и очертават истинските параметри на това явление. Не по-малко задълбочено Атанасиос
Диалектопулос разглежда и проуниатската тенденция в иконописта, която се засилва през
ХV и ХVІ в. и е свързана, както с последните опити да бъде спасена Византия
посредством унията, така и със стремежите на Католическата църква да противодейства на
центробежните сили в своето пространство, свързани с Реформацията и с всякакви форми
на хетеродоксия и дори инакомислие. В тази връзка голяма популярност добива нов тип
иконография на апостолите Петър и Павел, като символични фигури, представляващи
унията между Рим и Константинопол, съвместното изобразяване на светци от Западната и
Източната църква (например съвместното изображение на византйските военни светци
Сергий и Вакх, заедно със западния военен светец Юстин, отразяващо идеята за военно
сътрудничество срещу османските турци между православни и католици), възприемането
на западни стандарти и теми при изобразяването на определени теми като например
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„Възкресение Христово”, „Пиета” и други общи теми, приспособени към византийския
стил, но носещи отпечатъка на едно ново синкретично художествено мислене. Особено
интересни са т.нар. „несъзнателни взаимодействия”, които са плод на „компромис и
двойнствен културен режим”, по думите на самия дисертант. Тази компромисна среда на
относителна толерантност, която, разбира се не бива да се абсолютизира, създава условия
за влияния, които често пъти нямат ясноопределена идеологическа или теологическа цел,
но така или иначе работят в полза на нови, синкретични тенденции в иконографията, към
органично съчетаване на византийската и късноренесансовата художествена среда.
Дисертантът посочва като основни центрове на тази синкретична „венецианско-гръцка”
култура градските центрове на Крит и в Йонийските острови, където се оформят типични
колониални или „гранични” общества с хибриден културен и дори религиозен профил. В
критските икони се появяват сюжети, непознати до този момент във византийското
изкуство, но достатъчно популярни в традициите на западната живопис. Променят се и
функциите на иконата, която започва да се свързва много повече с личното благочестие,
напуска строго църковното пространство, където е обект на религиозно преклонение и се
превръща и в художествена творба с религиозно значение, която се отнася и до частната
сфера. Дисертантът открива западно влияние дори в произведения, които имат напълно
православен характер и отговарят до голяма степен на каноните на византийското
изкуство, и то във връзка с изображенията на Разпятието, в изработването на молитвени и
оброчни икони, като последните добиват много широко разпространение в
поствизантийските територии, именно под влияние на западната традиция. Дисертантът
открива влияния на такива мощни интелектуални движения като Реформацията и
Контрареформацията (католическата Реформа), пиетизма, Просвещението и то в ареал,
който надхвърля венецианските владения и е свързан по-скоро с мащабната дейност на
Критската школа и свързаните с нея художествени центрове.

Трета глава разглежда един не по-малко важен аспект от цялостната картина на
живота във венецианските владения в днешните гръцки земи. Това е кристализирането на
гръцкото национално самосъзнание, чието начало започва според повечето автори да се
оформя в епохата на „Франгократията” след Четвъртия кръстоносен поход. Налице е
преход от универсалистичното „ромейско” начало, обвързано с имперското наследство на
Рим и универсалната християнска рамка към специфично отъждествяване на
православното гъркоезично население с „ромиосини” и „елинизмос” като специфичен
израз на гръцко национално самосъзнание, тясно обвързано с византийското православие,
разбирано и като национална религия. Разбира се, според крайните модернистки
разбирания за нацията, в разглеждания период можем да говорим най-много за
„протонационални” общности, но според мен, дисертантът, опирайки се и на всепризнати
авторитети, доказва убедително, че този преход от средновековно, предимно религиозно
обусловено и свързано с Ромейската империя съзнание, към гръцко национално
самосъзнание, се осъществява именно в разглеждания период. Дори смесените
колониални общества, повлияни силно от венецианската и изобщо западната култура, са
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предимно гъркоезични. Византийското наследство, пречупено през призмата на
зараждащия се неоелинизъм и православието, се превръщат в неотменна черта на
оформящото се гръцко национално самосъзнание. Отражението на този процес откриваме
и в иконографските традиции, които отразяват устойчивостта на гръцкото национално
самосъзнание. От друга страна, падането на Константинопол под османска власт, лишава
тази национална или протонационална общност от политическия й център и засилва
локалните идентичности, като например в Крит се оформя особена идентичност, която
след окупацията на острова от османците, разглежда самата Венеция като естествен
център за ориентация и избавление, независимо от историята на отминалите конфликти
между православната и католическата общност.

Можем да обобщим, че дисертационният труд на Атанасиос Диалектопулос е
успешно начинание, което се осъществява в една гранична научна област, свързвайки
историята на изкуството със социалната история, етнологията, теологията и изследванията
на национализма. Това дава безспорно приносен характер на дисертацията и е атестат за
успешно извършена и зряла работа. Моите бележки са предимно от техническо естество,
свързани най-вече с оформянето на текста и с някои неизчистени моменти по отношение
на предаването на имена и термини, например дали ще остане Bessarion или ще се приеме
формата Vissarion, както и някои други подобни примери (Mokienigo или Mocenigo) и пр.
Тези минимални корекции с нищо не намаляват изцяло позитивната ми оценка и давам с
удоволствие гласа си за присъждане на научната и образователна степен „доктор” на
Атанасиос Диалектопулос.
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