
СТАНОВИЩЕ

За дисертационния труд на г-н Атанасиос Диалектопулос на тема „Иконографията като 
извор за изследване на религиозния живот в гръцките земи по време на венецианското 

управление“ за присъждане на образователната и научната степен „доктор“

Г-н Ат. Диалектопулос е възпитаник на гръцката и холандската образователна система и това 
съчетание по своеобразен начин се отразява на основния сюжет на неговата дисертация. Казано 
накратко тя е посветена на сложния комплекс от отношения  (религиозни, икономически, политически, 
национални и др.), които се създават в части от гръцката територия, а след 15 в. –предимно в гръцките 
острови под венецианска власт. Тези отношения са разгледани през призмата на църковната живопис в 
тези територии, която по обясними причини търпи сложни влияния и еволюция. Поради изследваната 
проблематика дисертантът се е отказал от традиционния естетическо-богословски подход към тази 
живопис и прилага метода на иконологията. Той изисква живописните явления да се разглеждат 
като отражение на обществените явления, в конкретния случай – като отражение на религиозните 
отношения между православните гърци и венецианско-католическия управляващ елит. Тези явления са 
разгледани в един твърде обширен период от време: от завладяването и разделянето на Византия през 
април 1204 г. до края на 17 в. През този период т.нар. „Веинецианска Романия“ търпи териториялни и 
административни изменения, променя се и политическата обстановка, в която тя съществува. Отначало 
е борбата за възстановяване на Византия, след това – отпорът срещу османската експанзия.  Авторът 
разграничава няколко периода, на които е подчинен неговия иконологичен анализ: от 1204 до 1367, от 
1367 до 1439 г., от 1439 г. до 1571 и последен период – от 1571 до края на 17 в.

Г-н Диалектопулос е използвал разнообразен изворов материал: нотариални записи от Кандия, 
документация на Критското херцогство, паметници на църковната живопис, повечето от които той е 
изследвал лично и върху някои от които е публикувал специална монография. 

Естествено основният въпрос, който го занимава е влиянието на религиозните противоречия 
между поданици и управляващи върху развитието на църковната живопис. Първоначално тя 
отразява непримиримите противоречия между двата типа християнство, които се оказват преплетени 
политически поради събитията от 1204 г. Православните художници, особено тези от о-в Крит, 
въвеждат сюжети, които пряко напомнят за натрупалото опит протипопоставяне срещу католицизма. 
Тук влизат: изтъкването на образите на известни исихасти и антиунионисти, и сцени от живота на 
местни православни светци (напр. Св. Спиридон на о-в Корфу, св. Йосиф Самакос от д-в Крит и др. 
). В същото време проуниатски настроените художници въвеждат сюжети, които пряко или косвено 
поощряват помирението с католиците и приемането на църковна уния.

Църковната живопис от гръцките острови под венецианска власт отразява по подобаващ 
начин и еволюцията в отношенията гърци-венецианци. Първоначално те са остро конфронтационни, 
за да се стигне по-късно, в епохата на активната османска експанзия в Егея и в Йонийско море, до 
политика на сътрудничество от страна на Серенисимата, която се нуждае от гръцкия човешки и 



икономически потенциал за защита на своите островни владения. Г-н Диалектопулос подробно и вещо 
е анализирал този проблем от иконологична и историческа гледна точка. Особено място той е отделил 
на въпроса за формирането на гръцкото национално самосъзнание във въпросните земи. Известно 
е, че за начална точка във формирането му се приема противопоставянето „ние, православните 
–те, франките, католиците, венецианнците“, възникнало остро след 1204 г. в бившата византийска 
провинция. Сложността на явлението, което дисертантът е разкрил в целия му комплекс, се състои в 
това, че православната принадлежност на гърците се отъждествява с Византия и отчасти с Вселенската 
патриаршия, а това са институции, които в класическия си вариант не боравят с национални категории. 
Въпреки това след изчезването на империята и откъсването от патриаршията, този тип самосъзнание 
се налага. Църковната живопис, наричана често „Библия за неграмотните“ заема достойно място в този 
процес, разкрит в подробности от г-н Диалектопулос. В последната фаза на изследвания период, който 
дисертантът характеризира като време на затихване на противоречията, се създават условия за истинска 
културна симбиоза, в резултат на която много младежи от островна Гърция получават образованието 
си на Запад. Те са носители на новия възрожденски дух, който обхваща гърците, като извън всякакво 
съмнение ведуща роля в този процес играят гърците острови.

В заключение ще отбележа, че дисертацията на г-н Диалектопулос притежава всички необходими 
характеристики, за да позволи на автора си да получи научната и образователната степен „доктор“. 
Тя е комплексна като подход, демонстрира отлична богословска, изкуствоведческа и историческа 
подготовка на автора си. Поради тази причина убедено ще гласувам за присъждането на научната и 
образователната степен „доктор“ на г-н Атанасиос Диалектопулос. Призовавам и останалите членове 
на журито да постъпят по същия начин.

София, 10 декември 2012 г.    Проф. дин Христо Матанов

 


