
СТАНОВИЩЕ
за дисертанционен труд на тема:

„Иконографията като извор за изследване на религиозния живот 
в гръцките земи по време на венецианското управление”

на Атанасиос Диалектопулос

от доц. д-р Снежана Ракова, ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград

Крит е едно от най-дълготрайните венециански владения на Изтока (от 1204 до 1669 г.). Той 
попада в ръцете на венецианците след 1204 г., когато от богатата византийска плячка те подбират 
най-важните пристанищни градове и установяват тук своето управление. Представеният за защита 
дисертационен труд подлага на издирване този период на сблъсък, но и на взаимодействие, между 
венецианското, респективно – католическото, влияние и православната традиция на местното 
население. Крит излъчва забележителни фигури както в рамките на първото – Ел Греко (ум. 1614), така 
и на второто проявление – Теофан Критски (ум. 1559). Темата на изследването е в областта по-скоро 
на историята на изкуството и изкуствознанието, отколкото историческа. Но задачата, която си поставя  
авторът, е опит да се съчетаят и двата подхода – извороведски и исторически.

Трите части, на които е поделено изследването, имат различна тежест и показват, че уменията 
на автора са съсредоточени главно в сферата на изкуството – там той е най-добър познавач. Посоченото 
в заглавието общо определение - „гръцки земи” под венецианско управлене - както се вижда от 
текста, има предвид произведения на изкуството главно от Крит и някои от Йонийските острови, като 
поне в началото не става ясно и за кои времеви периоди се отнася по-конкретно проучването, тъй 
като венецианската власт над гръцките острови е доста продължителна и обхваща времето както на 
Византийската империя, така и пост-византийския период.

Според мен, в увода липсва качествен историографски обзор, презицно поставени цели и 
обосноваване на структурата. Общо взето в първата част се набляга на общата рамка на религиозните 
отношения между Изтока и Запада, като се губи конкретното виждане относно венецианското 
управление на островите – така напр. е представена и хронологията – твърде обширна и обща – от 1204 
до края на ХVІІ в., със съответните подпериоди, което буди доста въпроси�. Тази обща рамка би могла 
да остане за заключение – каквото липсва. Вместо заключение ни се представя обща схема на появата 
на гръцки „национализъм” и „национално” самосъзнание на Крит през късните векове – ХVІ-ХVІІ. 
Вместо това би могло да ни се представи само картината на венецианските владения в Егея и Йонийско 
море – със съответните структури на управление и механизми на налагане на властта. По-добре е 
разгледана религиозната политика на Венеция  в нейните владения (вкл. и Кипър?)(1.1.–с.18-26), както 
и религиозните движения и спорове през византийския период (1.2. с. 26-31).

Втората част е съществена за изследването: тя проследява проявите на религиозните противоречия 
между православни и католици в сферата на изкуството в добре изведени направления – про- и анти-
унионистко, вкл. и исихастко, появи на нови теми, сюжети и композиции, промени в иконописното 
творчество, поява на западни влияния и т.н. Авторът обръща внимание и на т.нар. „неосъзнати” 
взаимодействия, имайки предвид проявените заемки на „западни” теми и сюжети. Главен обект на 
изследването тук са произведенията на Критската школа и в много по-малка степен, произведения от 



останалите венециански територии.
Бележките, които отправям към представения труд са:
По въпроса за терминологията: могат да се направят забележки относно някои неудачно преведени 

от гръцки на английски термини (Synod of Florence вм. Council – passim; Еcumenical Synod – c. 57 и 
др.), неизяснени термини – Йонийска художествена школа (с. 37); или неуместно приложени такива – 
напр. „окупатори и окупирани” относно венецианската власт над Крит, „революционни движения” – за 
Критските въстаниия или „национална идентичност” ( в гл. 3). Тук биха могли да се намерят някои 
по-уместни термини като: колонизация или венецианско управление, като се държи сметка, че има и 
територии в самия Крит, които не владеят венецианците, както и че има прояви на съвместни действия 
на местните гръцки архонти с венецианските нобили.

Относно библиографията – по-добра представа за извършената работа би дало едно разделение 
на извори и историография, а не, както са сега - сложени на едно място. Така напр. цит. в бел. 152 на 
с. 35 извор (Cesare Ripa) липсва в приложената библиография. Ако намерението е било да се проследи 
проявлението на различните религиозни доктрини в изкуството, тогава би отпаднала необходимостта 
да се дава обширна историческа картина – ако не е – тогава би трябвало да се включат и някои общи 
изследвания за латините в Леванта ( M. Balard, Les Latins en Orient XI-XV ss. Paris, 2006; A. Pertusi 
(ред.), Venezia e il Levante fino al sec. XV, 1973 – от този сборник е цитирана само една статия!); както 
и да се попълнят някои пропуски от собствено гръцката историография (напр. Никос Мосхонас, 
проф. от Института за визнатийски изследвания в Атина и ръководител на дългогодишен проект за 
взаимодействието на Византия със Запада, вкл.и за поствизантийския период; както и някои публикации 
на Хр. Малтезу, които не са посочени).

В приложение би могъл да бъде даден Опис на използваните произведения (116 на брой), който 
да представи хронологически произхода и авторите им.

В заключение смятам, че дисертацията като общо представяне няма избистрено заглавие, 
концепция, ясно поставени цели и съответното съдържание,  както и ясно изведено заключение. 
Трябва да се каже, че в текста има някои сериозни изкуствоведчески части, каквито са 2.2. до 2.4.(с. 
41-95), които показват високи умени за анализ и правене на изводи. В този смисъл работата отговаря 
на критериите за умение да се проучва дадена тема, да се работи с обширна историография, но това 
е направено твърде нелогичено и неподредено... Предлагам на комисията по защитата да гласува по 
съвест.

Снежана Ракова
София, 28 декември 2012 г.


