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ОБЕКТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО1. 

Изследването представлява исторически анализ, като е акцентирано 
главно върху теологията и произведенията на изкуството. Разгледани 
са посланията, скрити в иконографските изображения от периода 
на венецианското управление в гръцките земи, тъй като те са 
ценен източник на сведения за религиозните отношения между 
православието и католицизма. В сферата на иконографията се 
наблюдава зараждането на конфликт, причините за който са не само 
религиозни, но и политически.

Последователно са разгледани теологичните учения и доктриналните 
принципи, които са от съществено значение за разбирането на 
религиозната живопис. Освен това, авторът е сметнал за уместно 
да интерпретира причините, които са довели до появата на нови 
композиции в изкуството. Идеите, продиктували появата на 
типовете образи, са не само от религиозно естество, но често са 
силно повлияни и от догматичната теология. Така, интерпретирайки 
произведенията на изкуството, създадени по това време, за да 
обслужват религиозната идеология, става възможно да се разберат 
религиозните отношения.

Счита се, че живописните творби, спадащи към Критската 
иконографска школа, са резултат от един интелектуален процес, 
в който се преплитат отделни традиционни или новаторски 
идеи, а не просто продукт на лично естетическо виждане или на 
някакъв неясно формулиран масов вкус. Тъй като въздействието 
на политико-религиозните събития върху произведенията на 
изкуството с религиозна тематика обикновено е замаскирано или 
художествено преиначено, образът като проводник на вярата излиза 
извън ограниченията, налагани върху автономното произведение на 
изкуството. Термините „изкуство” и „изкуствознание” съответстват 
по-скоро на „история на идеите” или „история на цивилизацията”.

Влиянието на теологичните диспути върху иконографските 
произведения на изкуството е проследено в три аспекта: откритото 
противопоставяне (т.е. поляризация) между хетеродоксите 
(православни и латини), целенасочената тенденция към сближаване и 
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сливане и накрая, толерантното отношение и вероятно неумишлените 
взаимодействия.

ЦЕЛИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 2. 

Целта на настоящото изследване е да помогне на читателя да 
разбере връзката между художествените произведения от периода 
на венецианското управление и политическото, религиозното и 
културното развитие.

Започвайки от отделните оригинални иконографски образи от 
Христовия цикъл, Богородичния цикъл, цикъла „Евхаристия” и 
цикъла „Жития на светците”, които не се срещат във византийската 
традиция, авторът се опитва да ги интерпретира като ги постави в по-
широка концептуална рамка. Културата на територията на гръцките 
държави под венецианско управление и на Запада е разгледана в 
широкия смисъл на понятието (религиозни, социални и духовни 
проявления). Наистина е необходимо да се направи систематизирано 
и последователно сравнение с изкуството на Западна Европа, за да 
се разберат процесите, протичали в духовната култура, в резултат на 
които настъпва и диференциация на естетическите възприятия.

Догматичните възгледи на поствизантийската Критска живописна 
школа са от огромно значение и следва да залегнат в основата на 
нейното интерпретиране. Целта на настоящото изследване е да 
разгледа доктриналния елемент, който е необходимо условие за 
разбирането на иконографията на православната Критска школа. 
Все пак, именно догматичната теология е оформила живописта от 
о. Крит.

ИЗПОЛЗВАНИ МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ И 3. 
ОБОСНОВКА

В изследването е приложен иконологичният подход, който ни 
отвежда от епифеномена (т.е. иконографските мотиви) до причините 
за появата му, по-конкретно пренасянето на идеи и идеологически 
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течения. Изборът на този метод е обусловен от следното:

Само по този начин сме в състояние да обясним адекватно причините, 
довели до възникването на нови композиции в изкуството. При 
създаването на своите творби живописците прибягват до теорията, 
което не е несъвместимо с историята на идеите, в конкретния случай 
– с теологията. Идеите, продиктували появата на типовете образи, 
са не само от религиозно естество, но често са силно повлияни и 
от догматичната теология. Да не забравяме, че още от самото си 
зараждане византийското изкуство е обслужвало църквата.

Дори ако разглеждаме това изкуство като символично или 
историческо, или дори като теологично по същество, или, в крайна 
сметка, като повествователно, факт е, че това конкретно изкуство 
винаги е давало израз на фундаментални постулати от православната 
вяра. В края на краищата, изкуството и духовността са изражения 
на едно и също религиозно съзнание и на една и съща религиозна 
душевност. С други думи, религиозната живопис има за задача 
чрез средствата, с които разполага, да предаде фундаменталните 
постулати, формулирани в доктрината, по един по-„осезаем” начин. 
Така че в този случай не става въпрос за изкуство заради самото 
изкуство, а за изкуство в служба на църквата. Затова при изучаване 
на православното иконографско изкуство се търсят доктриналните 
принципи и теологичните учения. Тези принципи са от първостепенно 
значение за неговото разбиране.

Църковната доктрина и другите учения на църквата очертават само 
в общи линии каноните, които трябвало да следва православната 
иконография, така че чрез своя стил художниците (в зависимост, 
разбира се, от тяхната творческа зрялост) да могат да изведат на 
преден план духовната действителност – а не физическата – която 
това изкуство иска да изобрази. Доктрината не навлиза в подробности. 
Тя не налага ограничения върху вдъхновението на художниците и 
не им забранява да обновяват изразните си средства, нито се меси 
в техниките на рисуване, нито се противопоставя на обогатяването 
на иконографията с нови религиозни сюжети през всяка следваща 
епоха. Така, въпреки че запазва едни и същи белези във времето, по 
своята форма, същност и доктринално съдържание византийската 
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живопис се модернизира, тоест стиловете се развиват, иконографията 
се обогатява, а не се пренася непроменена през вековете.

Тъй като византийското изкуство е „ancilla Theologiae”, ясно е, 
че Критската живопис най-общо отразява един фундаментален 
еклезиологичен проблем, а именно борбата на православния 
Изток срещу Запада; оттук и битката със схоластичната теология 
и конфесионализма, пиетизма, Просвещението, с други думи, със 
секуларизацията и алиенацията. Тъй като влиянието на теологията 
се промъква незабелязано – умело трансформирано или прикрито 
– в иконографските произведения на изкуството, Критската 
живопис е представена като пример за епифеномена във всичките 
му проявления, чрез който се хвърля светлина върху трудния избор 
и дилемата, пред които са изправени Източноправославната и 
Западната църкви. Освен това, той ни помага да разберем различните 
взаимодействия и да достигнем до интерпретиране на нейното 
доктринално съдържание.

ИСТОРИОГРАФИЯ4. 

Известният гръцки изкуствовед, специалист по критска история, 
Димитрис Палас (1907-1995), работил като доцент по византийска 
археология в Атинския университет (1965-1968), е първият, който 
прилага иконологичния подход.

Интересна е докторската дисертация на Д. Д. Триантафилопулос, Die 
nachbyzantinische Wandmalerei auf Kerkyra und den anderen Ionischen 
Inseln. Untersuchungen zur Konfrontation zwischen ostkirchlicher 
und abendländischer Kunst (15.-18. Jahrhundert), Vols. 2 (1.: Text; 
2.: Register und Tafeln), München 1985. Авторът е привърженик 
на социологията и иконологията и смята, че произведенията на 
християнското изкуство на Йонийските острови през периода на 
венецианската окупация са проявления на културата от онова време. 
В няколко публикувани статии изследователят се опитва да намери 
потвърждение за възгледите си.

Особено интересна е статията на Н. Гиолес “Iconographic themes in 
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Byzantine art inspired by the controversy and schisms between the two 
Churches”, in: Thorakion,  Essays in memory of Paul Lazaridis, Ministry 
of Culture, Athens 2004: 263-281.

Забележителни са публикациите на Гръцкия институт за византийски 
изследвания във Венеция, като много важни са публикуваните статии 
на директора на Института Х. Малтезу за периода на венецианска 
окупация по гръцките земи.

 5.  СТРУКТУРА НА ПРОУЧВАНЕТО

Изследването е разделено на три части: 

В първия раздел, (който служи като въведение, илюстриращо влиянието 
на религиозните отношения въру иконографските произведения на 
изкуството) на теоретично ниво е направен опит за класификация 
на отношенията между църквите на окупаторите и окупираните, 
като за основен критерий са  използвани идеологическите позиции 
на местното население. За тази цел периодът е разделен на отделни 
етапи, които се характеризират с важни събития в църковната история 
на Изтока и Запада като индикатори. Въпреки че такава теоретична 
конструкция неизбежно съдържа редица условни компоненти, 
считам, че е представена подробна картина на политическите и 
църковни отношения между гърци и венецианци.

Освен това, е направен опит за задълбочено проучване на 
политическите мерки, предприемани от Венеция още от първите 
години след направените от нея завоевания с цел да консолидира 
окончателно гръцките територии и да елиминира евентуална реакция 
от страна на подчиненото население. Зад тези мерки определено се 
крият религиозни подбуди, тъй като те са свързани с обединение 
на църквите и нарушават интелектуалната свобода на поданиците. 
Тези мерки включват скъсване на връзките с Константинополската 
патриаршия, унищожаване на повечето православни диоцези, 
присвояване на имотите на православната църква и упражняване на 
контрол върху православното духовенство. По същество, Венеция 
се интересува от лоялността на своите поданици и затова се 
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намесва в религиозните дела, когато има опасност от нарушаване на 
обществения ред.

В същия раздел са разгледани и разногласията на доктринално ниво. 
До средата на ХVІ в. тези разногласия се задълбочават, а завоевателите 
полагат огромни усилия да привлекат православните християни на 
своя страна. Може да се каже, че това е напълно естествено, тъй 
като става въпрос не само за идеологическа борба, но и за скрити 
икономически интереси.

Изводи от първи раздел: Мерките, предприети от венецианците 
в завладените гръцки земи, се отнасят до църковното подчинение 
на населението, докато църковната уния, към която се стремят, не е 
нищо повече от добра възможност да наложат една контролирана, 
догматично хомогенна църква, а православните християни да 
демонстрират своята лоялност.

Вторият раздел разглежда влиянието на теологичните различия 
между православните и римокатолиците (латините) или дори 
гърците-латинофили върху иконографските произведения на 
изкуството. Изследването е насочено в три аспекта: творби, които 
отразяват откритото противоречие, т.е. поляризацията между 
хетеродоксите (антиуниатско измерение), творби, които разкриват 
целенасочена тенденция към сближаване и сливане (униатско 
измерение) и творби, съчетаващи византийски и западни модели без 
това да е напълно осъзнато, по-конкретни творби, които са плод на 
несъзнателни взаимодействия.

Църквата се нагърбва със задачата да се изправи срещу хетеродоксите, 
използвайки като оръжие изкуството, особено на ниво конфесия. 
Оспорването протича в теолого-теоретичната сфера, където се 
отрича съществуването на доктринални „лъжи”. Догмите, които 
са обект на безкрайни теологични дебати и намерат изражение в 
изкуството, са: изхождението на Светия Дух (Filioque), Евхаристия 
от квасен или неквасен хляб, въпросът за призоваването на Светия 
Дух при освещаване на Светите дарове, проблемът за същността и 
делата на Бог, върховенството на папата и др.

Православните християни се противопоставят решително на 
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„латинизацията”, а на ниво живопис въвеждат - противно на 
прозелитската църковната политика на католиците – образите на 
защитниците на исихазма и антилатинизма, както и сцени от житията 
на местни светци, докато римокатолиците и гърците-проуниати 
въвеждат иконографски образи, които подкрепят унията между 
църквите, като например типа иконография в образите на апостолите 
Петър и Павел, многобройната група на светците от православната и 
латинската църква, както и западни теми, издържани във византийски 
стил.

С теми от евхаристичната иконография, както и с теми, свързани 
с изхождението на Светия Дух (Filioque), двете страни се опитват 
да предадат антиуниатски или проуниатски послания съответно, в 
зависимост от идеологията, която изповядват.

Но в резултат на многовековното успоредно съществуване, 
враждебността и подозрителността, които характеризират 
отношенията между православни и католици,  в голяма степен 
отслабват. Разривът между двете църкви вече не е толкова явен и 
са налице множество проявления на несъзнателни взаимодействия, 
които намират отражение в изкуството. Неизбежно, факторите, 
изиграли роля в Реформацията и Контрареформацията в Европа, 
проникват в Критската живопис и я променят от църковна / отдаваща 
почит и уважение в религиозна / светска.

Изводи от втори раздел: През периода на венецианското управление 
в християнското изкуство се появяват нови композиции. Идеите, 
продиктували появата на типовете образи, обикновено са не само от 
чисто религиозно естество, но са силно повлияни и от догматичната 
теология. Църквата (гръцката православна и римокатолическата) 
се нагърбва със задачата да се изправи срещу хетеродоксите, 
използвайки като оръжие изкуството, особено на ниво конфесия, за 
да отриче съществуването на доктринални „лъжи”. Впоследствие, в 
сферата на иконографията се заражда същият религиозен конфликт, 
причините за който са и политически.

Третият раздел разглежда проблема за религиозната и етническа 
идентичност на населението в гръцките земи под венецианско 
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управление. По същество, този раздел изяснява в голяма степен 
религиозните нагласи и поведение на православните гърци, 
намерили отражение в художествените произведения, които са обект 
на изследване в предишния раздел. Тъй като отношенията между 
гърци и венецианци са отношения между завоеватели и завладени, 
принадлежността към конкретен обред придобива национален 
характер. Нещо повече, много изследователи отнасят пробуждането 
на гръцкото национално самосъзнание именно към периода, който е 
обект на нашето изследване.

Направен е опит да се проследи изграждането на съзнание за 
идентичност сред гърците, намиращи се под властта на венецианците, 
въз основа на елементите, които съставляват тази идентичност, 
като език, религия и произход, по-конкретно отъждествяването 
(в идеологическо, доктринално и културно отношение) с идеята 
за Византийска империя. Посредством религиозните вярвания 
езикът действа като катализатор за оформянето на националната 
идентичност, докато отъждествяването в духовното и културно 
отношение с Константинопол като „легитимния център на властта” 
проличава във всяка народна проява.

В последния параграф на този раздел е разгледана връзката 
между религия и национализъм. В крайна сметка, национализмът 
(елинизъм) и религиозните вярвания (православие) почти изцяло 
се припокриват, без националистическата идеология да използва 
религиозните нагласи за свои собствени политически цели.

Изводи от трети раздел: В доминираните от венецианците гръцки 
области, православният елемент в смисъл на принадлежност към една 
общност, говореща на един и същ език, имаща една и съща религия и 
един и същ произход, се открива сред населението на Византийската 
империя и се отстоява чрез съхраняването на една и съща религиозна 
атмосфера, успоредно с преобладаващите настроения сред по-
широката социална страта. Църквата, подкрепяща народа си в тази 
борба, постепенно започва да играе ролята на обединител на нацията. 
Тъй като всички нейни членове изповядват една и съща религия, 
понятията „вяра” и „нация” започват да се припокриват и стават 
неразделни едно от друго, като по този начин пораждат объркване 
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в категориите, защото духовенството също е част от нацията. Така 
идеята за православието, която в началото наподобява на идеята за 
империята, с течение на времето започва да се отъждествява с нея. 
Усещането, че религиозното съществуване на гърците е застрашено, 
се засилва от страха от завоевателите и изостря националистическите 
настроения. Предприетите от венецианците рестриктивни 
мерки, активните прозелитски действия на Рим и падането на 
Константинопол като религиозен център подтикват гърците да 
се борят за опазване на своето религиозно, а оттам и национално 
самосъзнание. Така „религиозните спорове между православни 
и католици (или униати) често се трансформират в национална 
борба. Тъй като националистическата идеология придобива 
религиозен оттенък, в националната идентичност религиозните 
нагласи се отъждествяват с националното самосъзнание”. Докато 
гърците „отъждествяват своите социални и национални проблеми 
с православието”, религията създава социалните структури и им 
придава свещен, а оттам и неприкосновен характер.

      6.   ИЗВОРИ

За събирането на сведения за настоящото изследване се наложи да 
посетим 18 града в две държави (Гърция и Кипър). Там разгледахме 
стари църкви, датиращи от периода на венецианското управление и 
открихме стенописи и икони, които съдържат послания, отразяващи 
политическата, религиозна, социална и културна ситуация по онова 
време.

Събраните от архивите данни (нотариалният архив на Кандия, 
архивът на херцога на Крит, исторически сведения за Закинтос, 
Корфу, Кефалония и Лефкада), изданията със стенописи и икони, 
критичните изследвания и монографии върху творчеството на 
различни художници съдържат ценна информация за творбите, 
спадащи към християнската Критска живописна школа, и дават 
възможност да се изследват религиозните отношения посредством 
художествените произведения. 

Анализът на първичните извори (икони и стенна живопис) беше 



11

възможен благодарение на познанията ни в областта на иконографията 
(виж A. Dialektopoulos, Icons of the Twelve Great Feasts, Symbols and 
Iconographic Interpretation, Parousia, Kavala 1998).

Информацията за религиозната и национална идентичност в гръцките 
земи под венецианско управление идва от сектора по език и религия, 
както и по съзнание за произход. В допълнение, отдаването на почест 
на иконите като част от богослужението придобива национално 
значение, доколкото се практикува от християните-католици на 
Изток, но не и от християните на Запад. 

      7.   ЗНАЧИМОСТ НА ПРОУЧВАНЕТО

Причина за появата на настоящото проучване са въпросите, 
които възникват относно приноса на Христовата църква в един 
плуралистичен свят и ролята, която тя би могла да играе в 
един вселенски диалог. Фактът, че към настоящия момент има 
съвсем малко изследвания върху догматичната интерпретация на 
иконографията на пост-византийската Критска школа и нейната 
връзка с политическите, религиозните, социалните и културните 
събития от тази епоха, вероятно придава определена значимост на 
настоящата работа.

Настоящото изследване е уникално по своя характер поради факта, 
че иконографските изображения са използвани като първоизточник. 
Анализирайки изображенията, които отразяват различни аспекти на 
религиозния, а оттам и на политическия живот по гръцките земи под 
венецианско управление, извеждаме полезни изводи, които показват 
връзката между православните гърци и венецианците-католици.

Поради това авторът е съгласен с привържениците на социологията 
и иконологията, които считат, че едно произведение на изкуството 
е проявление на културата от съответната епоха; то изобразява 
човешкото същество в неговата цялост. Изкуството не е изолирано 
духовно явление, а чувствителен продукт, роден от конкретни 
социални условия в конкретен период от време. По този начин 
ние започваме да разбираме по-добре смисъла на религиозното 
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изкуство, което по дефиниция е „ancilla Ecclesiae”. Затова, за да 
вникнем в пост-византийската живопис в районите, доминирани 
от венецианците, е много важно да познаваме идеите, на които 
тя дава израз, по-конкретно теологията, докато естетическата й 
стойност идва на второ място. И това е напълно естествено, тъй като 
религиозното изкуство по своята природа е „ангажирано” изкуство, 
което означава, че то дава израз преди всичко на конкретни идеи. 
На друга позиция са привържениците на морфологията и „чистата 
естетика”, за които едно произведение на изкуството съществува 
едва ли не само за себе си и следователно се интерпретира от само 
себе си, тъй като изкуството като цяло интерпретира само себе 
си. При морфологичния подход се акцентира върху анализа на 
произведенията въз основа на формата и пластиката. В този смисъл, 
изкуствоведът не се задълбочава да търси първопричината за тези 
явления в историята на изкуството; той оставя това на грижите на 
историка.

И накрая, анализът на иконографските изображения ни помага 
да проследим изграждането на съзнанието за идентичност на 
православните гърци по време на венецианското управление, след 
като принадлежността към една или друга доктрина и култ се е 
превърнала във въпрос от национален характер.

Значимостта на проучването се заключава в следното:

а) то ще вдигне табуто, наложено върху темата за доктриналните 
отношения между двете християнски църкви

б) ще пресъздаде историческия, политическия и културния контекст, 
в който са протичали доктриналните конфликти

в) ще покаже аспектите и ще изясни как се е зародило съзнанието 
за еленизъм в районите под венецианска окупация, като в същото 
време

г) направените изводи могат да бъдат използвани от други 
изследователи  като основа за собствените им разработки, а 
също така и от онези, които желаят да направят сравнение между 
православните и католическите произведения на изкуството през 
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венецианския период.

     8.   ОСНОВНИ ИЗВОДИ

След като венецианците завладяват гръцките държави, основният 
проблем, който занимава православното население, е как ще се 
развият отношенията между Западната църква и католическия обред. 
От друга страна, в опитите си да наложи своя авторитет Серенисимата 
се сблъсква с огромно препятствие в лицето на православната вяра 
на своите поданици. На практика, това е проблем, чийто характер 
не е изцяло религиозен, а по-скоро двойнствен – и политически, и 
религиозен.

Известно е, че във Венецианската република църквата е отделена 
от държавата и няма право да се меси във вътрешните й дела. Но 
имайки предвид от какво голямо значение е вероизповеданието на 
населението в държавите под венецианска власт, принадлежността 
към един или друг обред придобива национален характер. При 
така създалите се обстоятелства, венецианците са принудени да 
поддържат католиците, а от друга страна, да действат предпазливо и 
да предприемат мерки по отношение на православните. По същество, 
политическата сигурност е основната причина, подтикнала Венеция 
да подчини православната църква на латинската. Усилията за 
постигане на надмощие на католицизма са ежедневни, а атаките са 
насочени към всички аспекти на социалния живот. Затова се налага 
защитата на православието да бъде непрекъсната и по всички 
фронтове. Православните реагират остро на организираната от 
латините пропаганда за религиозно обединяване.

В резултат на това настъпва постоянно и неизбежно религиозно 
напрежение между последователите на двата обреда, като едните 
имат предимството на суверенитета, а другите разчитат на 
смазващото си числено превъзходство. Религиозният фанатизъм 
се разгаря с огромна сила най-вече през периода след падането 
на Константинопол, затова не е за учудване, че, както се посочва 
в един документ, някои католици смятат войните срещу турците 
за безполезни, докато православните гърци не изчезнат напълно. 
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Петдесет години след падането на Константинопол сред хората от о. 
Корфу се носи слуха, че на Йонийските острови е по-добре да си със 
„zarkali” (еничарската шапка), отколкото с „beretta” (шапката, носена 
от венецианците), възприемайки по този начин „ексцентричното” 
гледище на премиера Лукас Нотарас, който заявява, че предпочита 
турската чалма пред папската тиара, вярвайки че поне по този 
начин православието би било спасено. Венеция осъзнава много 
добре какво е фактическото положение и затова търси начини 
за съвместно съжителство на последователите на двата обреда в 
нейните доминиони и се опитва да следва компромисна политика, 
когато това е възможно.

Тъй като първостепенна грижа на Серенисимата е икономическата 
изгода, тя е последователна в избягването на всякакви спорове, 
които биха затруднили регулярната търговия и съответно 
биха възпрепятствали нейното благосъстояние. Следователно, 
политическите действия, предприемани от Венеция са неизменно 
диктувани от собствения й икономически интерес. Не е случайно, 
че венецианците декларират и то подчертано, че на първо място са 
венецианци, след това християни (primo Veneziani, poi Christiani).

Известно е, че религиозната политика на Венеция не е еднакво 
безкомпромисна и последователна във всички нейни колонии в 
Гърция през дългия й период на господство. На теория, църковните 
отношения между гърци и венецианци могат да бъдат разделени 
на фази, съответстващи на различни исторически периоди, като 
основният критерий за това разделение са идеологическите позиции 
на местното население. Независимо от това, подобна теоретична 
конструкция неизбежно съдържа множество условни елементи.

Първата фаза (1204 – 1367) е период на национални, културни и 
религиозни сблъсъци. Някои от историческите събития, белязали 
епохата са: съборът в Лион (1274) и полемиката относно исихазма 
(1333 – 1351) между св. Григорий Палама и монаха Варлаам от 
Калабрия, последовател на Тома Аквински.

По това време отношението на местните към венецианците варира 
от пасивно до открито враждебно, достигайки кулминацията си на о. 
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Крит, който през ХІІІ-ХІV в. е разтърсван от въстанически движения 
срещу венецианците. Религиозният фактор не отсъства в тези 
бунтове, като най-силно въздействие оказват именно религиозните 
мотиви и всеки път, когато някой гръцки феодален господар пожелава 
да въстане, е необходимо да разпали религиозния фанатизъм (на 
населението) срещу венецианците с помощта на духовенството. 
Нисшето духовенстно произхожда главно от средите на трудещите 
се и има огромно влияние върху трудоспособното население, с 
което поддържа пряк и непрекъснат контакт. Често се споменава 
за съществуването на войнствено настроени или дори въоръжи 
духовници. Погледнато от този ъгъл, подстрекател на движението 
от 1262 г. са православните духовници от Крит, които виждат в 
лицето на император Михаил VІІІ Палеолог законния носител на 
политическата власт в Крит и единствения авторитет, който би 
могъл да възстанови единството на Критската църква с Вселенската 
патриаршия.

Отношението на венецианците към православието в съчетание с 
традиционната враждебност между двата обреда, както и омразата, 
която всеки поробен изпитва към своя тиранин, допринася за 
възникването на огромна психологическа пропаст между двете 
нации. Гърците и венецианците живеят в атмосфера на нетърпимост 
и взаимно недоверие, като всеки от тях следва собствените си 
традиции. Този период приключва с края на знаменитите Критски 
въстания.

Втората фаза (1367 – 1439) е период на църковно сближаване и 
обединяване. Повратен момент в историята бележи обединяващият 
Фераро-Флорентински събор (1438-1439).

Появата на турците на Балканите в средата на ХІV в. поражда 
нови отношения между държавите и нови идеологически течения. 
Това е период на вътрешен мир, който допринася за засиленото 
икономическо и културно развитие на земите под венецианско 
управление. В същото време, венецианците успяват да анексират по 
мирен път много гръцки области. Тези гръцки области, намиращи 
се под миролюбивия суверенитет на Запада, приемат властта на 
венецианците. Опитът за сближаване и обединяване на православни 
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и католици в сферата на религията и културата намира отражение в 
създаването на значими живописни и литературни произведения на 
о. Крит, а впослествие и на Йонийските острови.

Въпреки че „латинофобският дух” остава като доминираща 
идеология, Западът започва да се възприема като съюзник  в 
борбата срещу турците. Тема на Фераро-Флорентинския събор 
е унията между църквите. В замяна на това се очаква Западът да 
помогне за противопоставянето на турците. Както казва Виталиан 
Лоран, Фераро-Флорентинският събор „освен че е провален опит за 
сключване на уния в християнския свят, е също така последният шанс 
на Европа до края на ХVІІ в. да се противопостави на османската 
експанзия.”

Третата фаза (1439 – 1571) е период на уталожване и задълбочаване 
на религиозните конфликти. Повратен момент в църковните 
отношения е т.нар. „фалшива уния”, провъзгласена в „Агия София” 
в навечерието на падането на Константинопол (1452), Петият 
Латерански събор (1512-1517), който се опитва да се справи с 
учението на Мартин Лутер и течението на Реформацията, която се 
заражда по това време, както и Трентският събор (1545-1563), чиято 
основна тема са протестантските учения.

Споменават се проблемите и влиянието на унията между двете 
църкви (1439), както и въстаническите движения на о. Крит, най-
важното от които е това на Сифис Властос (1453-1454). Причините, 
довели до тези бунтове, трябва да се търсят в ожесточеното налагане 
на унията между църквите. Свещеници и монаси се разграничават 
в своите действия, докато идеята за бунтове получава подкрепа 
от многото бежанци, които пристигат на Крит след падането на 
Константинопол.

Поредица от документи на Съвета на десетте на Венеция, датиращи 
от 1454 г. нататък ни представя по драматичен начин преследването, 
на което е подложено православното духовентство, когато се 
осмелява да заяви публично своята вяра. Възможно е жителите на 
о. Крит да са си представяли, че чрез тези движения, зародили се 
непосредствено след падането на Византийската империя, тя ще 
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бъде възстановена този път с център о. Крит.

Със зараждането на Реформацията (1517) в Европа, латинската 
църква изглежда е обхваната от паника заради възможността 
реформаторите и православното население да се сближат или дори 
да сключат уния. През 1540 г. е основан Йезуитският орден, като 
първоначалното му предназначение е да служи в полза на подетата 
от папата „Контрареформация”. Но по същото време, латинската 
църква чрез свои емисари в гръцките държави се опитва по различни 
начини да върне „отцепилите се” гърци към папската власт.

Въпреки че Трентският събор няма нищо общо с православната 
църква – която не е поканена да участва на заседанията му – взетите 
на него решения оказват неблагоприятен ефект върху отношенията 
между двете църкви. Имайки предвид приетите от Събора нови 
критерии, на които трябва да отговаря религиозната теория и 
практика, определението на Фераро-Флорентинският събор на 
практика е опровергано и православните народи вече се възприемат 
за схизматици и еретици.

Четвъртата фаза (1571 – края на ХVІІ в.) е период на благосклонно 
отношение към православните.

От последната четвърт на ХVІ в., религиозната политика на Венеция 
започва да се променя в полза на православното население. Това се 
дължи на две причини: първо, защото Светлейшата Република се 
опитва да защити териториалните си владения от папската пропаганда 
и, второ, защото става ясно, че гърците са крайно необходими за 
военните й операции, особено след окупирането на Кипър (1571) 
от турците и предвид непреставащата турска експанзия. Всъщност, 
след религиозната криза, причинена от Реформацията, в усилието 
си да възстанови престижа на католицизма Светият престол се 
опитва да разшири юрисдикцията си и върху светските дела. В този 
контекст, венецианското правителство възпрепятства, доколкото му 
е възможно, папската „De Propaganda Fide” в неговите колонии в 
Гърция и не подпомага действията на йезуитите (поне на о. Крит, 
от където те са окончателно прогонени през 1606 г.). Освен това, 
Венеция не позволява никаква посегателство на Инквизицията върху 
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нейните православни поданици, влизайки в спор с папата, че те 
трябва да останат верни на своите традиции и обред. Най-общо, при 
възникването на конфликти между православната и католическата 
църква Венеция обикновено покровителствува гръцкото население 
по дипломатически пътища. 

По този начин се установява климат на хармонично съжителство. В 
резултат, стотици млади студенти от гръцките държави, намиращи 
се под венецианско управление, отиват да учат в големите 
университети в Италия, предимно в прочутия Болонски университет 
и университетите на Падуа, Ферара и други.

От гореказаното става ясно, че през периода на венецианската 
окупация протича непрекъсната борба между латинофили / 
проуниати (разглеждани като прогресивни хуманисти) и латинофоби / 
антиуниати (представяни като фанатични реакционери). По същество, 
става въпрос за две идеологически течения - провизантийско и 
провенецианско. Въпреки че първото остава вярно на византийската 
традиция и е очаровано от идеята за възстановяване на връзките с 
Константинопол, провенецианците приемат влиянието на Венеция, 
като проявяват гъвкавост и адаптивност към новите реалности. Но 
латинофилството в периода на доминиране на Венеция се смята за 
тежко провинение, тъй като местното население стига до етап, когато 
започва да възприема за гърци единствено православните, докато 
приелите католицизма се считат за предатели на гръцкия род.

Отношението на гърците към венецианците и техния обред 
се потвърждава и от Генералния провидур на Крит Джакомо 
Фоскарини (1574-1577), който казва, че гърците демонстрират 
антипатия към латинската църква и че ако католически свещеник 
извърши богослужение в православна църква, православните 
гърци считат тази конкретна църква за отлъчена и престават да 
извършват богослужения в нея, докато не бъде обредно очистена и 
изначално осветена. Дори Провидурът на Закинтос Марко Басадона 
в доклада си до Венецианския Сенат осъжда разкола между 
православни и католици: „Тези свещеници са толкова зловредни 
и нечестиви, толкова невежи и прости, че не правят нищо друго 
и не казват нищо друго, освен да превръщат римската църква в 
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омразна и противна на всички гърци...” Същите възгледи споделя 
и емисарят в Крит, Куратор и Арбитър Джулиус Гарцони (1568): 
„Свещениците на острова... не питаят почти никакво уважение 
към латинския архиепископ, като порицават всяко негово действие, 
дори най-справедливото, и проповядват омраза срещу франките.” В 
доклада на Фоскарини до върховната власт относно пропагандата, 
провеждана от православното духовенство се подчертава, че би 
било разумно, ако православната църква на Крит бъде премахната, 
а свещениците престанат да съществуват, защото са отговорни за 
бунтовете и скандалите, макар че „хората ги следват, уважават ги и 
ги обичат, все едно са светци.” Това гонение е наречено насмешливо 
„papadokynigon” (преследване на свещеници). Но манастирите са 
също така центрове на трайна съпротива срещу венецианците, тъй 
като укрепват съзнанието за етнически и религиозни различия между 
двата народа и подкрепят византийското православие в гръцките 
територии, намиращи се под венецианско управление.

Естествено, в провинцията, където, както отбелязва Борсари, 
духовенството „е почти изцяло асимилирано от масата на селяните”, 
религиозните конфликти са с различен интензитет в сравнение с 
големите градски центрове, където доминира мултикултурният 
елемент и в резултат на това съществува един вид религиозна 
разпуснатост. Неизбежно през годините след падането на 
Константинопол, в еманципираното вследствие на средновековния 
пиетизъм градско общество на ренесансова Кандия и на другите 
критски градове, религиозните кавги губят своята острота. Основният 
аргумент, с който католиците се опитват да подчинят населението и 
духовенството от техните териториални владения, е определението, 
дадено от Фераро-Флорентинският събор за вероизповеданието, 
което те приемат за валидно. Те продължават да считат, че гърците са 
предани християни, просто изповядващи различен обред (rito). С тази 
тактика и с толерантното отношение на властите, които позволяват 
провеждането на пропаганда на някои места, католическата църква 
се опитва да спечели на своя страна православното население от 
окупираните територии. Така става ясно, че религиозното напрежение 
е предизвикано от латинското духовенство, което действа или по своя 
воля, или по заповед на папските представители и най-вече водено от 
пропагандата на латинските монашески ордени, каквито се създават 
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дори в градовете. Религиозното напрежение се задълбочава заради 
упоритата съпротива, а понякога и краен фанатизъм на православното 
духовенство. За религиозното напрежение не пропуска да спомене и 
Дж. Джерола. Той отбелязва: „Гърците и латините се сражават едни 
с други от векове с жалък фанатизъм в религиозната сфера, както 
и в политическата. Невежеството, твърдоглавието, извъртането и 
двуличието на едните влиза във фатален сблъсък със самохвалството, 
жестокостта и нетърпимостта на другите.”

Още от първите години на своите завоевания, Венеция предприема 
редица строги мерки, като се опитва да ги наложи категорично в 
гръцките земи, за да противодейства на евентуални неприятности, 
причинявани от подчиненото население. Проблемът, в основата си 
политически, има и религиозни корени. В лицето на православната 
църква венецианците виждат своя най-силен и най-опасен опонент. 
Това, което неизменно ги безпокои, е констатацията, че църквата има 
огромна обединяваща сила за хората, че тя е опора на византийската 
идея и организатор на съпротивата срещу окупатора. Предприеманите 
от венецианците мерки се отнасят до църковното подчинение на 
поданиците и засягат тяхната интелектуална свобода. Тези мерки 
включват:

а) Прекъсване на връзките с Константинополската патриаршия
Тъй като Венеция смята, че влиянието, упражнявано от 
Константинополската патриаршия върху православното население, 
е опасно за нейната политическа цялост (страхувайки се, че това 
би могло да доведе до политическо вмешателство), тя се опитва да 
изолира това население от главата на православието. Тази мярка е 
задължителна за налагането на абсолютно надмощие на Венеция 
по гръцките земи. Независимо от ангажираността и мерките, 
предприемани от Серенисимата с цел предотвратяване намесата 
на Православната патриаршия в религиозните дела в нейните 
териториални владения, пътищата за общуване между земите под 
венецианска власт и Константинопол остават открити през целия 
период на венецианска окупация.

Провизантийските идеи се поощряват и разпространяват от 
представители на православната църква чрез присъствието им в 



21

окупираните земи. Венеция налага тежки наказания на онези, за 
които смята, че поддържат връзка с Патриаршията и провеждат 
пропагандна дейност. Има сведения за голям брой хора, които 
изпадат в немилост пред Републиката и понасят строги наказания. 
Типичен случай в това отношение е учителят по музика и църковен 
певец Йоан Ласкарис от Константинопол, който е осъден на 
доживотно заточение, защото по време на един разгорещен инцидент 
споменава името на патриарха в базиликата „Рождество Христово” 
в Ханя. Опасенията на Венеция от религиозна намеса на Патриарха 
в нейните териториални владения личат в документа, с който са 
осъдени трима души: „“… et quanta mala et scandala possent sequi in 
preiudicium status comunis Venetiarum in hac insula, si per istos papates 
daretur obedientia dicto patriarce et si iudicia et condemnationes dicti 
patriarce haberent hic locum…”.

б) Премахване на повечето православни диоцези 
Водени от политически мотиви, венецианците си поставят за цел да 
„обезглавят” православната църква, поради което още от периода 
на завладяване на гръцките земи те унищожават почти всички 
епископии, съществували на тази територия, така че местните хора 
да бъдат лишени от естествените им водачи. Но за да покажат, 
че уважават религиозното съзнание на завладените, които като 
цяло са православни, не докосват манастирите и свещениците, 
които са оставени да изпълняват свободно своите свещенически 
задължения.

На местата на премахнатите православни епископии са наложени 
Protopapades (първосвещеници) and Protopsaltes (регенти на 
хоровото пеене) като църковни водачи. Те се назначават в големите 
градски и провинциални центрове и, разбира се, са хора, ползващи 
се с пълното доверие на венецианците, лоялни инструменти в ръцете 
на венецианците, за да може православните енорийски духовници 
да се използват като пионки от завоевателите. Те са „служители, 
които получават заплата от хазната на Светлейшата Република, и 
следователно зависят от венецианското правителство, задължени са 
да участват в службите заедно с католическите свещеници, да пеят 
псалми заедно с тях, да участват в процесии и да превъзнасят папата 
и латинския архиепископ.
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На о. Крит, където няма епископии, е трудно да се създават кадри 
за православното духовенство. Критяните, които искат да бъдат 
ръкоположени, е трябвало да преминат през един вид проверка 
от венецианските власти, тоест да декларират своята вярност 
към политическата власт и да положат клетва. След като заплатят 
голяма сума пари и се сдобият с необходимата документация за 
лоялен поданик, кандидат-свещениците е трябвало да отидат в 
определени епархии на православните диоцези (извън „‘partes 
infidelium” на византийските провинции), за да бъдат ръкоположени. 
Посвещаването се извършва главно в Пелопонес (Монемвасия, 
Корони, Метони, Коринт, Мани), на Йонийските острови (Закинтос, 
Кефалония), Китера, Карпатос и Мала Азия.

в) Притежание на имотите на православната църква
В териториалните владения на Венеция замяната на православното 
духовенство с латинско води след себе си загубата на огромно 
недвижимо имущество, принадлежало на гръцката църква. 
Отнемането на имотите на православната църква и предаването 
им на латинската църква е основна грижа на венецианците. Както 
споменават Провидурите Джакомо Фоскарини и Хуан Мокиениго 
в своите доклади от Крит, Венеция разделя имотите в завладените 
райони на три части, едната от които се дава на латинската църква, 
за да се гарантират приходите за нейната издръжка. Икономическите 
привилегии, които се дават на латинските епископи и манастирите, 
трябва да се разглеждат през призмата на необходимостта държавата 
да заздрави позициите си при наличието на многобройни монашески 
ордени, печелейки по този начин и симпатиите на папата. Подкрепата 
на католическата църква е нужна на заселниците, които живеят в 
чужда и понякога враждебна среда. Що се отнася до местното 
православно население, очевидно е, че земеделците, които си 
изкарват прехраната като обработват земите на гръцката църква, сега 
стават подчинени на новата власт, временно пребиваващи в имотите 
на новите управници или латинската църква.

г) Упражняване на контрол върху православното духовенство
Венецианските власти искат да имат пълен контрол върху движението 
на православните духовници и върху техния брой. Контролът засяга 
пътуванията на духовниците и разпространяването на идеи, които са 
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в разрез с църковните разпореждания и политическите интереси на 
Венеция. За тази цел Републиката налага, доколкото й е възможно, 
контрол върху политическите възгледи и отношенията на гръцкото 
духовенство с православните власти извън нейните териториални 
владения. Чрез тези мерки Републиката иска да попречи на 
православното духовенство да се превърне в пропаганден орган в 
полза на настъплението на турците, имайки предвид, че в районите 
под турска власт православната църква е можела да функционира 
свободно за разлика от налагането на мерки и ограничения в районите 
под венецианска власт. Затова венецианците следят в районите 
под турска окупация да не се ръкополагат гръцки свещеници, 
така че влиянието на гръцката църква да не се разпростира върху 
териториалните владения на венецианците.
Забранява се също така на острова да идват свещеници и монаси 
от други гръцки земи. Венеция обръща специално внимание на 
присъствието на духовници от други райони, които евентуално биха 
могли да разпалят религиозни или етнически брожения. Същото 
важи и за Кипър, където са наложени ограничения върху движението 
на нисшето православно духовенство по време на изборите за 
игумени в православните манастири. Венецианците осъзнават каква 
опасност крие струпването на православни около религиозен, а оттам 
и национален водач и затова се стремят да предотвратят подобна 
възможност. По същество, Венеция се интересува от лоялността 
на своите поданици, поради което се намесва в религиозните дела, 
когато има риск от нарушаване на обществения ред.

Отношенията между православната и католическата църква в 
доктриналната сфера се характеризират с неизменна ожесточеност. 
Може да се каже, че това е естествено, тъй като става въпрос не само 
за идеологическа борба, но и за скрити икономически интереси.

По вътрешно църковните въпроси Константинополските патриарси 
поддържат византийската традиция, въпреки че много от тях се 
отнасят благосклонно към унията между църквите. Във всеки 
случай, в религиозните среди съществува силно антиуниатско ядро, 
което забранява общуването между двете християнски доктрини. За 
православното население, обаче, което е принудено да живее заедно 
с хетеродокси, реалността е друга – на хармонично религиозно 
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съжителство. Разбира се, в тази синкретична среда, моментите на 
религиозен екстремизъм, водещ до търкания, съвсем не са рядкост. 
Вследствие на така създалото се положение, често възниква 
нуждата от намирането на компромисен път без да се отвръщат от 
православните доктринални позиции.

Усилията за сключване на уния между двете църкви и идеологическото 
разделение на православните на проуниати и антиуниати оказва пряк 
ефект върху отношенията помежду им. От своя страна, венецианските 
власти се стремят да наложат решенията на Флорентинския събор, 
които те считат за валидни. Заслужава си да се отбележе дейността 
на доминиканския монах от Критски произход Симон де Кандия, 
който извършва богослужението на гръцки език по заповед на папа 
Калист ІІІ (1455-1458), но съгласно ритуалите на латинската църква, 
и се опитва да убеди православните да се съгласят с унията между 
църквите. Това е друг начин, използван от католиците в усилието 
им да привлекат критяните към Флорентинската уния. На практика, 
религиозната уния не е нищо повече от добра възможност да се 
наложи една контролирана, хомогенна в доктринално отношение, 
църква. Най-вече с оглед на надвисналата турска опасност и винаги 
мислейки за собствената си изгода, Венеция насърчава униатската 
политика на папата, считайки че така ще се избегнат вътрешните 
различия в нейните териториални владения в Гърция. Тази 
религиозна политика води до ожесточена реакция на болшинството 
от православните, които дават да се разбере, че се противопоставят 
на промените в църковната теория, практика и доктрина, налагани 
от Републиката. 

В подкрепа на доктриналната цялост на гърците, антиуниатските 
кръгове в Константинопол не спират да изпращат интелектуалци в 
гръцките земи, намиращи се под венецианско управление, които да 
действат като пазители на православната вяра.

Терзанията на Венеция в доктриналната сфера проличават в 
мерките, които тя приема, за да унищожи антиуниатското движение. 
Това си проличава и в благосклонното отношение към проуниатите, 
които са готови да си сътрудничат с Венеция. Случаят с проуниата 
Арсениос Апостолис, на когото са опростени всички прегрешения 
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и превишаването на правата му, както и с племенниците на Йоан 
Пилусиотис, също проуниат, на когото са дарени имоти и обществено 
положение в Крит, разкрива колко силен е стремежът на венецианците 
към църковно подчинение на православните.

Генералният провидур Фоскарини потвърждава отношението на 
гърците против латинския обред, като казва, че гърците мразят 
латинския обред като „по-лош съответно от турската и еврейската 
доктрина.” Относно доктриналните различия Фоскарини пише: 
„Сигурно е, че гръцките епископи никога не биха приучили, нито 
биха препоръчали на верните православни да признаят папата като 
върховен глава на църквата. Те никога не биха накарали тези хора 
да повярват, че на оня свят съществува Чистилище, че Светият Дух 
изхожда от Отца и Сина, че на Небето няма светци или че могат да 
възкръснат преди деня на Страшния съд...” Типичен в това отношение 
е случаят на Йосиф Вриений, влязъл в конфликт с проуниатите към 
1400 г., в който православният йеромонах безцеремонно заявява, 
че „източните народи са по-съвършени в отношението си към Бог, 
отколкото хората от Западна Европа.”

От своя страна, католиците възприемат по различен начин верността 
на своята доктрина. Според латинския епископ на Ретимно 
Джулио Карара (1582-1589), в смесените бракове между католици 
и православни, само единият съпруг, този от латинския обред, ще 
спаси душата си, докато православният няма никаква надежда за 
спасение. Но въпреки че осъжда отстъпничеството от латинския към 
православния обред, епископът не споменава нищо за приемането 
на католицизма от православни.

Официалната религиозна политика на Венеция и усилията й за 
присъединяване на православната доктрина продължават да се 
отъждествяват с практиката на Светия престол до средата на ХVІ 
в. По това време настъпва радикална промяна в политиката по 
отношение на религията. Тази промяна се дължи на заплахата от 
страна на турците и политическите изгоди, които Венеция би могла 
да извлече от възприемането на религиозна политика, благосклонна 
към православното население. 
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Принудителното съжителство с хетеродоксите по време на 
венецианската окупация в гръцките земи води до появата на 
едно специфично явление с пряк ефект върху църковното 
изкуство. Прозелитската дейност на латините (Propagandum Fidei, 
йезуити, проуниати), проникването на идеите на Реформацията, 
Контрареформацията и пиетизма и, от друга страна, реакцията на 
православните срещу редакциите на вероизповеданието и печатането 
на насочени срещу еретиците и религиозно поучителни творби, 
както и на творби за добродетелите и моралните принципи водят 
до появата на нови религиозни произведения на изкуството и нови 
художествени форми.

В резултат на религиозната пропаганда православният 
Изток заздравява позициите си, за да опровергае доводите 
на хетеродоксалните, но в същото време друга последица е 
възприемането, съзнателно или не, на новите идеи. В хода на тези 
промени в духовната култура и на фона на доктриналните битки 
православните иконописци не могат да останат незасегнати. Тъй 
като в доктриналните диспути се определя всяка връзка между Бога и 
човека, основателно е да се очаква, че всеки аспект на византийското 
изкуство ще бъде засегнат. Изкуството се отъждествява с гръцката 
нация и се влияе пряко от нейната историческа съдба, от обратите, 
настъпващи в нейните икономически центрове и от променящите се 
насоки в духовното й развитие.

Изследването показва, че много иконографски изображения, 
създадени през периода на венецианска окупация в гръцките земи, 
са плод на преднамерена доктринална и религиозна пропаганда, 
която отразява политически възгледи. Показателно за тази борба е 
присъствието в Ада на францискански монаси, на папата и латинския 
архиепископ на Крит, както и на представители на буржоазията и 
западните военни, осъдени вечни мъки, в стенописи от края на ХІV 
в. 

По това време в изобразителното изкуство навлизат символичния език 
и алегоричните фигури, имащи за цел да подскажат различни неща от 
онези, които окото би могло да долови. Иконологията не е непозната 
на критските художници от епохата на Ренесанса и в своите творби 
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те си служат масово със символични и алегорични интерпретации, 
за да дадат израз на духовните постулати. Използвайки външни 
форми, религиозната символика дава израз на неясни духовни 
преживявания и метафизични философско-религиозни схващания 
на човешкия дух. Символът, като образ на сътворения и видим свят, 
прикрива елемента на модификация и препратката към неща, които 
са недостъпни, когато си служим с логиката.

По време на доминацията на венецианците, интерпретирането 
на символите бележи подем, като основната цел е да се отговори 
на доктриналните „лъжи” на хетеродоксите и да се осигури на 
вярващите по-подходящ достъп до „недостъпните” постулати на 
църквата.

Тъй като православието се отъждествява с националното 
самосъзнание, изкуството често се „вербува” да служи в негова 
защита. Така че не е случайно, че живописците споменават името на 
Византийските императори в надписите върху църковните стенописи 
в провинцията, факт, който свидетелства, че мисията им излиза извън 
границите на чистото художествено творчество. Отъждествяването 
на страданията на православните гърци с мъките Христови и тези на 
мъчениците за вярата – често използвана тема на поствизантийските 
проповеди и на литературата като цяло – дава повод за едно по-
реалистично и драматично илюстриране на мъките Христови и 
тези на мъчениците. Затова не е странно, че в изображенията на 
„Разпятието” или дори в сцените от мъченичествата на светците 
доспехите на войниците са като на франките. Типичен пример е 
обезглавяването на св. Йоан Кръстител (1590) от Михаил Дамаскин, 
където на преден план в многолюдната композиция екзекуторът 
с франкско военно облекло надига със стремителен жест сабята 
си над коленичилия Йоан. Зад Йоан, двама евреи (врагове на 
християнството) разговарят с един офицер, докато една елегантна 
девическа фигура, Саломе, облечена и сресана по модерните западни 
стандарти, чака с поднос в ръце.

Основните доктринални различия между латини и православни 
(напр. изхождението на Светия Дух и от Сина, върховенството на 
папата, неквасеният хляб, Чистилището, да не се призовава Светият 
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Дух по време на освещаването на Светите дарове, формата, която 
приемат енергиите на Бога и естеството на светлината на Табор), 
както и различни събития от църковната история дават нови 
стимули на православното изкуство и допринасят за появата на 
иконографски теми, целящи да пробудят православните народи 
и да провокират тяхната бдителност. Например, на местата под 
венецианско управление, където римо-католиците развиват активна 
дейност, често се натъкваме на иконографски изображения на 
защитниците на исихазма и латинофобството, като например на 
св. Григорий Палама (1296/7 – 1359), който е изобразяван върху 
големите олтарни двери на църквите (т.е. на видно място). В лявата 
си ръка светецът държи развит свитък, върху който с главни букви е 
изписано Първото доказателствено слово за изхождението на Светия 
дух. От този текст, който светият отец на Църквата разгръща пред 
зрителя, произхожда теологичното послание на иконата. Неговото 
съдържание подчертава изхождението на Светия Дух от Отеца; 
това е основната догма, по която се различава Източната църква от 
Западната. Очевидно е, че това е най-важният момент от доктрината 
по отношение на вероизповеданието, който директно оборва 
„заблудата” на латинското Filioque. Няма как това иконографско 
явление да е просто съвпадение, а е по-скоро съзнателна, задкулисна 
съпротива срещу латините и гърците-латинофили (проуниати), 
у които дори споменаването на името на св. Григорий Палама 
предизвиква презрение. Ненавистта на латинската църква към св. 
Григорий Палама е обяснима, тъй като първосвещеникът е един от 
водещите автори-антиуниати със своите две Λόγους Αποδεικτικούς 
περί της εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος (= „Доказателствени слова 
за изхождението на Светия Дух”). Това обяснява защо образът на 
този светец е избран да украсява преградата между нефа и олтара 
в църквите. Посланието, което изпраща с видното място, на което е 
поставена иконата му, е точно изражение на доктрината по отношение 
на изхождението на Светия Дух, а индиректно – на съпротивата 
срещу унията между църквите, която се пропагандира от латините 
и проуниатите на Йонийските острови. Несъмнени са усилията 
на гръцкото духовенство да запази живи в очите на паството си 
различията, които ги отделят от доминиращия римски религиозен 
елемент, и да предотврати асимилирането му.
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Друг велик църковен деятел се появява на престижно място в църквите 
като водач на антиуниатите – св. Марк Ефески (1394?-1445). Св. Марк 
Ефески също иска да предаде на православното паство собственото 
си послание за съпротива срещу латинския прозелитизъм. Марк 
Ефески действа като катализатор на Фераро-Флорентинския 
събор (1438-1439) в качеството си на непоколебим защитник на 
православната църковна традиция. По време на провелите се на 
Събора дебати той отхвърля твърденията и аргументите на латините 
и накрая, „запазвайки мълчание и потънал в скръб заради случилото 
се” отказва да подпише съглашението за унията, което повечето 
гръцки представители на Събора са принудени да подпишат „против 
волята си”, приемайки по този начин латинските хетеродоксални 
учения за изхождението на Светия Дух и от Сина, върховенството 
на папата, Чистилището и неквасения хляб. Марк Ефески е не 
само изповедник, но също така велик теолог и очевидно ученик и 
последовател на учението на св. Григорий Палама. Ще приключим 
темата за двамата светци – св. Григорий Палама и св. Марк Ефески 
– с извода, че изобразяването им в иконографските програми на 
църквите по земите, намиращи се под венецианско управление, по-
конкретно иконостаса на Йонийските острови, не е случайно, а е 
плод на теологична трактовка с антиуниатско, но и конфесионално 
предназначение. Същите цели обслужват и други подобни 
иконографски изображения на светците Кирил Александрийски 
и Йоан Дамаскин, с пищни одежди и разгърнати свитъци в ръце, 
разкриващи мнението им относно изхождението на Светия Дух. 

Иконографията не остава незасегната от опровергаването на 
латинската „заблуда” за изхождението на Светия Дух и от Сина 
(Filioque). То намира отражение по два начина: пряко, чрез различните 
изображения на Светата Троица и непряко, чрез изобразяване на 
първите два Вселенски събора, по време на които са формулирани 
дванадесетте члена на „Символа на вярата”.

За да се подсили поучително-дидактичното звучене на иконите за 
изхождението на Светия Дух от Отца и да се подчертае техният 
обективно-конфесионален характер, художниците въвеждат 
новаторски иконографски сюжети. Следващият пример за 
„изключително” произведение на религиозното изкуство разкрива до 
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каква степен православното население придава догматично значение 
на агиографското изобразяване на Светата Троица, възприемайки 
го като израз на дълбоките им доктринални вярвания. На о. Крит, 
в малката църква „Св. Георги” в близост до манастира Превели 
в Ретимно, сред стенните декорации изпъква изображението на 
Светата Троица. В него Бог Отец е изписан като възрастен белобрад 
мъж (от типа „Стария по дни”), седнал на трон със Сина (от типа 
„Христос Емануил”)  в скута му. Светият Дух е изобразен като гълъб. 
В този стенопис има нещо уникално; Светият Дух е нарисуван като 
изхождащ от устните на Бог Отец под формата на литнал бял гълъб. 
По-конкретно, това изображение изразява православната доктрина за 
изхождението на Светия Дух: „Светия дух, който изхожда от Отца”. 
Излизащият от устните на Отца гълъб интерпретира доктрината по 
разбираем начин с обезоръжаваща непосредственост, а разперените 
крила символизират самия акт на изхождението.

Онова, което определя значимостта на горното изображение 
на Светата Троица, не е педантичното или френетичното 
популяризиране на догматичните идеи от художника, а фактът, че 
е нарисувано по време, когато верните на папата венецианци са 
окупирали Крит и са организирали яростна прозелитска пропаганда 
предвид на униатския Флорентински събор, чийто определения 
папството се бори ревностно да наложи. Тук православният творец 
успява да интерпретира реакцията на хората в защита на вярата на 
техните предци и да изрази с помощта на чисто визуални средства 
православния дух на гръцкия народ.

Друг иконографски пример, използван от православните, за да 
оборят латинската „заблуда” за изхождението на Светия Дух и 
от Сина, е изобразяването на „Хетимасията”. В някои църкви се 
вижда, че евангелието, което символизира Христос, липсва от това 
изображение. Тук е вложен специален смисъл; целта е да се подкрепи 
православната доктрина във връзка с изхождението на Светия Дух 
само от Отца, а не и от Сина, както твърдят латините.

Следващият пример за изхождението на Светия Дух засяга 
иконографията на (Никейския) Символ на вярата. По време на 
венецианската окупация изобразяването на Символа на вярата, 
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повлияно от западната иконография, придобива различна форма. 
Докато в примерите от византийското изкуство текстът на Символа 
на вярата не присъства, сега той започва да се появява в отделни 
случаи, популяризирайки обективно-конфесионалното съдържание 
на Символа на вярата, както се посочва в осмия член. Изразяван 
винаги по начина, постановен от първите два Вселенски събора, 
той непряко опровергава „заблудата” на догмата Filioque. Акцентът 
върху Символа на вярата, особено върху осмия член, който се 
отнася до изхождението на Светия Дух, и видното иконографско 
място, което му е отредено в църквите, свидетелстват за огромната 
му теологична стойност и изясняват причините за доктриналните 
разногласия между православни и католици.

Нововъведената от латините употреба на неквасен хляб (нафора) при 
отслужване на светата Литургия среща твърда съпротива от страна на 
православните чрез евхаристичната иконографията в съдържанието 
или на „Тайната вечеря”, или на „Причастието на апостолите”, или 
на „Мелисмос” („Поклонението на жертвата”). В изобразяването 
на „Тайната вечеря” Христос държи все още неначупения хляб, 
който е нарисуван в уголемен мащаб, за да се подчертае разликата 
между латини и православни в използването на неквасен и квасен 
хляб по време на Светото Причастие. В иконографското изписване 
на Евхаристията, чрез изображението „Причастието на апостолите” 
православните агиографи се опитват да акцентират върху силната 
духовна връзка между двата Свети дара. Тук лежи специфичната 
разлика (differentia specifica) между православни и римо-католици: 
римокатолиците-миряни се въздържат от Светия Граал и получават 
само „тялото” Христово с неквасения хляб (нафора). Композицията 
„Мелисмос” е символично изображение на отслужването на 
тайнството Свето Причастие, при което хлябът и виното за причастие 
се променят и преосъществяват в тяло и кръв Христови. Но начинът 
и времето на преосъществяване на Светите дарове са различни в 
двете църкви. Появата и разпространението на темата са свързани с 
различията между двете църкви във връзка с ритуала на тайнството 
и са заредени със силна латинофобска пропаганда.

Но упорството на Рим да наложи собствения си обред кара 
православните да създадат нови иконографски стилове. Сред новите 
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иконографски композиции на „Светото причастие”, създадени при 
тези условия, е прочутата икона, приписвана на Михаил Дамаскин, 
която се намира в манастира Платитера на о. Корфу. Иконата, която е 
алегория на „Светото причастие”, е датирана от втората половина на 
ХVІ в. Творбата се отнася към сродните й изображения от западната 
евхаристична иконография, които се разпространяват масово 
по това време под формата на гравюри върху мед и се радват на 
радушен прием навсякъде. Елементът, който подчертава латинската 
идентичност на композициите „Светото причастие” (напр. тези на 
Карпачо), е нафората, която се изобразява на ръба на Светия Граал. 
Но най-важният елемент в композицията на Михаил Дамаскин е 
изобразяването на хляба като квасен (осветен), а не като неквасен 
(нафора), символ на тялото Христово при извършване на Светото 
Причастие, което ясно показва, че иконата има несъмнен обективно-
конфесионален характер.

Появата на местни светци, които със своите учения и начин на живот 
служат като яка защитна стена срещу латинския прозелитизъм, 
трябва да се разглежда като аспект на съпротивата на православните, 
намиращи се под властта на венецианците, срещу инвазията на Запада, 
която се подсилва от усърдието на мисионерите и разпространението 
на реформаторски идеи. През тези години православната църква е 
представена от няколко църковни деятели като тримата светци от 
Йонийските острови (Спиридон, Герасим, Дионисий) и светците от 
о. Крит, като св. Йосиф Самакос и др., като някои от тях създават 
опозиционни ядра срещу „латинизацията”, базирани в манастирите 
им. Местните светци присъстват активно в живота на православното 
население, като го спасяват от чумни епидемии чрез чудотворна 
намеса; те помагат ефективно за отблъскване на обсадите на 
мюсюлманските турци, но също така наказват и вразумяват, когато е 
необходимо, дори непочтителните хетеродоксални латини. Разказите 
за различните чудеса, извършени от местните светци, са изобразени 
върху голям брой икони с вотивен характер. Може да се каже, че 
знчимостта и подчертаното популяризиране на местните светци 
в поствизантийската иконография вървят успоредно с желанието 
на православните да се противопоставят на хетеродоксалната 
пропаганда.
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От друга страна, прозелитските усилия на латините карат голям 
брой православни, между които и не малко учени, които получават 
хуманитарно образование и поддържат връзки с големите културни 
центрове в Европа, да се отнасят благосклонно към унията. 
Създадени са не малък брой иконографски изображения, имащи 
за цел да обслужват проуниатските идеи на венецианците. В 
Кипър са запазени значителен брой църкви със стенописи, в които 
проникването на западни теми свидетелства за доктриналните 
позиции на латините. Художниците, изпълнявайки поръките на 
франкските ктитори, изобразяват изхождението на Светия Дух 
съобразно със западната иконографска версия – иконографска 
композиция, която пропагандира изхождението на Светия Дух от 
Отца. Ясно личи навлизането на елементи на религиозната латинска 
пропаганда и в други монументални иконографски програми на 
църквите – издържани в несъмнен западен стил – които са плод на 
принудителното, т.е. наложено от венецианците, съжителство на 
православни и католици на едни и същи места за богослужение.

Интерпретирането на иконографските изображения по вратите на 
иконостасите на православните църкви, върху които са изобразени 
римски папи (І-V в.), чиято памет се почита от православната църква, 
трябва да се базира на същата пропаганда. Изборът им, мотивиран 
от проуниатския дух, обхванал градовете, може да се свърже с 
желанието на ктитора, който иглежда е предпочитал прелати, които 
са били почитани и чествани и от двете църкви. 

Друга иконографска тема с проуниатско съдържание е „Христос-
Истинската Лоза”, въведена вероятно в Критската живопис през 
ХV в. от Ангелос Акотанто. Иконографският тип произхожда от 
фразата от Евангелието: „Аз съм лозата, вие пръчките...” (Йоан, 
15:5). Композицията на „Истинската лоза” извежда на преден план 
общия произход и общите вярвания на двете църкви, както твърди 
униатския Фераро-Флорентински събор от 1438-1439 г.

Иконографска тема, свързана с униатската пропаганда на кардинал 
Висарион и кръга около него и навлязла незначително в Критската 
живопис от ХV-ти и началото на ХVІ в., е изобразяването на св. 
Йероним с лъва. Св. Йероним е персонаж на обединената църква от 
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първите векове на християнството и винаги се е ползвал с голямо 
уважение от страна на двете църкви. В Крит иконографията на св. 
Йероним никога не получава широко разпространение, тъй като е 
възпрепятствана от силните антиуниатски течения, процъфтяващи 
на острова.

Изобразяването на „Прегръдката” между двамата най-важни 
Апостоли Петър и Павел придобива особена важност през ХІV-
ХV в., тъй като изразява проуниатското течение от онова време и 
нуждата от братска любов и уния между Западната и Източната 
църква. В същото време се появява вариант на същата тема, при 
който изправените Апостоли държат или обграждат модел на 
осмоъгълна църква. Според най-често срещаната интерпретация, 
моделът на църквата, държана от Апостолите, символизира църквата 
„Възкресение Христово” в Йерусалим. Но в иконата на Николас 
Рицос, запазена във Флоренция, църквата е не друга, а прочутата 
катедрала (Il Duomo, Санта Мария дел Фиоре) във Флоренция, с 
известния купол на Брунелески (1420-1436), където през 1439 г. се 
провежда Флорентинският събор и се подписва съглашението за 
уния между църквите. Най-общо, няколко икони на двамата велики 
Апостоли, използвани от православните вероятно без да разбират 
скрития им смисъл, произхождат от проуниатските кръгове.

В критични моменти православни и католици не пропускат да 
обединят молитвите си към Бог, за да постигнат желаното. Изворите 
споменават за общи настойчиви молби и литании на православни 
и католици за прекратяване на природни бедствия (например чума, 
епидемии, земетресения и др.) и вражески набези. Тези съвместни 
прошения се отнасят дори до прекратяване на продължителната 
суша. Понякога православни и католици си сътрудничат, за да 
благодарят с обща литургия и процесии на Бог и светците, които 
са ги спасили от голяма опасност. Изкуството не остава настрана 
от важните събития, разтърсили живота на християните. Така в 
много от светите икони се отразява признателността на вярващите 
от двата обреда, а в иконографията им присъстват светци както 
от православната, така и от католическата църква, които са се 
застъпвали за тяхното спасение. Победата на християнските сили 
в прочутата морска битка при Лепанто (1571) е впечатляваща и 
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вдъхновява много западни и православни живописци от онази 
епоха, които изобразяват в произведенията си светци съответно от 
православната и католическата църква. Съжителството на светци, 
принадлежащи към различни обреди в една и съща картина е нещо 
обичайно за иконите с вотивен характер. Хората търсят евентуална 
помощ, изразявайки признателността си пред лика на светеца за това, 
че ги е избавил или спасил от някаква напаст, или дори изразявайки 
желанието си светците да ги пазят и да се молят за тях.

В окупираните от венецианците гръцки земи, които служат като 
религиозна, духовна, културна и географска граница между Изтока 
и Запада, протича не само поляризация, но и взаимна обмяна. Във 
византийското изкуство се въвеждат нови иконографски схеми, 
а традиционните се обогатяват с елементи от западното изкуство. 
Въпреки че композицията като цяло си остава типично византийска, 
се появяват отделни елементи, повлияни или прекопирани от 
западните произведения, тъй като не съществува „неоспоримо” 
разграничение между означаващото (стила) и означаемото 
(съдържанието). Обикновено учените се ограничават с твърдението, 
че става въпрос за „западни заемки”, без да разсъждават дали заемката 
е случайна или се дължи на по-дълбоки причини. В Критската 
живопис, например, има цяла поредица от сюжети, които могат да 
бъдат разбрани, само ако бъдат поставени в по-широкия религиозен, 
идеологически и културен контекст на конкретната епоха и място. 
Тогава става ясно, че новите сюжети произхождат от пресаждането 
на съответните идеи и форми на култа от Запада. Тези явления могат 
да бъдат класифицирани в общи религиозно-културни модели, като 
например:

а) Трансформиране на традиционните икони (обекти на 
поклонение и почитание) в обекти на частни молитви (свети 
икони, Andachtsbilder). 

б) Засилване на емоционално-нравоучителния елемент за сметка 
на теологичния (пиетизъм, Pietismus). 

в) Превес на конфесионализма (Confessionalismus) над 
онтологичното съдържание на доктрината относно 
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спасението.

г) Разработване на различна декоративна система (пищният 
бароков стил на Контрареформацията) и съответно на 
различна иконографска програма.  

д) Превръщане на унифицираното църковно-литургично 
изкуство в социално класово и религиозно (случаят с 
Йонийската школа). 

Фактически, интензивността и мащабите на привнасяне на 
западни елементи в православното религиозно изкуство загатва 
за съответната степен на подчиненост на православната църква 
на секуларизма (Saecularismus), който в изкуствознанието се 
разглежда като привнасяне на западната култура. С други думи, 
начинът, по който се набират или отхвърлят чужди елементи, е 
начинът, по който се проявява конфликта между Изтока и Запада 
в сферата на визуалните изкуства. Но, разбира се, когато трябва да 
се обърнат към една православна публика, художниците възприемат 
предпазливо различните нововъведения, без да заличават основните 
характеристики, които отличават изкуството на двете църкви. Най-
общо, те въвеждат с по-голяма лекота елементи, свързани с формата, 
отколкото със съдържанието на техните произведения. Това в крайна 
сметка води до появата на един смесен тип, който обаче отговаря на 
установените правила, когато това е уместно.

Една от характеристиките, които определят националното битие на 
гърците във венецианските владения, е православната вяра. Всички 
те осъзнават културното бреме, което носят върху плещите си. 
Съхранявайки националния идеал, те съхраняват своята култура, 
своя „modus vivendi”: наследството на гръко-римската християнска 
цивилизация и на православната вяра, която им дава надежда за 
непреходност.

Синтезът между християнството и „римското битие” води до появата 
на политическа идеология, която доминира в продължение на векове 
в свободната (източна) част на Империята. Според тази идеология, 
християнската Римска империя е проекция на Божието царство 
на земята. Доколкото населението се дистанцира от правата вяра, 
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дотолкова държавата се отклонява от осъществяването на идеята за 
„Царството Божие” и преживява своя упадък и залез. Следователно, 
в мислите на Romaioi не съществува и, по същество, не би могъл 
да съществува конфликт на интереси между Държавата и Църквата. 
Точно обратното, те са знаели, че като поддържат вярата си, никога 
няма да бъдат покорени, дори и държавата им да престане да 
съществува.

В така очертаната рамка на политическата идеология, според която 
всички християни формират една общоцърковна вселена, войните 
с латините (които изповядват различна доктрина) не съставляват 
национален конфликт във вида, в който го познаваме днес, а се 
разглеждат като позиция срещу властта.

По наше мнение, точно през този период се пробужда националното 
самосъзнание на гърците заради надвисналата заплаха да загубят 
културното си наследство вследствие на нахлуването на чужд и 
по-точно „варварски” западен елемент. По-конкретно, през този 
период е заплашена идеологията, носеща националистически 
характеристики като отговор на християнския империализъм на 
Запада (а не насочена срещу турците). Дори ако през ХІV в. не е 
имало национално съзнание в съвременния му смисъл, изграждането 
на „гръцко национално самосъзнание” се опира на православието, 
гръцкия език и гръцката традиция. Със завладяването им от франките 
и произтеклите от него последствия започва пробуждането на 
гръцкото национално самосъзнание. Към горните твърдения можем 
да прибавим това на С. Рънсиман, който, въз основа на свидетелства 
на учени от онова време и на Анна Комнина, твърди, че проведеното 
от франките унищожение е провокирало пробуждането на гръцкото 
самосъзнание.

Поданиците на империята, които живеят в провинциите, развиват 
силно чуство за местен патриотизъм, факт, който се наблюдава 
в периоди на политически упадък на националния център или 
на противопоставяне на чужди завоеватели, като кръстоносците 
от Четвъртия кръстоносен поход, а по-късно и венецианците. 
Следователно, многократните бунтове на критската аристокрация 
срещу венецианската администрация са свързани с развитието на 
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националната идеология на местното население и с религиозните 
различия между католиците-венецианци и православните критяни 
и най-вече с вмешателствата на католиците в структурите и 
функционирането на православната църква на о. Крит. Често когато 
говорим за жителите на провинциите, ние ги поставяме в тесни 
географски граници – критяни, жители на Йонийските острови, 
жители на о. Кипър и др. – но това не означава, че жителите на тези 
области не са имали усещането, че принадлежат към едно цяло, към 
единствена по рода си, обща за всички, политическа единица.

За да се проследи изграждането на съзнанието за идентичност в 
гръцките области, доминирани от венецианците, е необходимо да 
се проучат онези елементи, които съставляват тази идентичност. 
Такива елементи са езикът, религията и произходът, по-конкретно 
отъждествяването (в идеологическо, религиозно и културно 
отношение) с идеята за Византийска империя.

Използването през вековете на гръцкия език в гръцките области, 
доминирани от венецианците, свидетелства за пълноценното 
участие на гърците в духовната култура и за отъждествяването им с 
културното изграждане на националния център. В доминирания от 
венецианците Крит, консерватизмът на гръцкия език, който остава 
непроменен още от античността и се запазва в ежедневната реч – 
дори и днес, допринася за представата за приемственост. Вярно е, 
че в изворите не се открива специална препратка към езика като 
доказателство за идентичността на гърците. Но всички онези, които 
са охарактеризирани от трети лица или които охарактеризират сами 
себе си като гърци, говорят гръцки език, независимо дали си служат 
с два езика, в повечето случаи в резултат на полученото от тях 
образование.

Няма съмнение, че езикът е много важен фактор, свързан със 
социализацията и също така структурен белег за идентичността 
на хората. Въпреки че официалният език на администрацията във 
венецианските доминиони е и остава до края италианският език, 
поданиците (гърци, венецианци, евреи) говорят на гръцки, просто 
защото той е преобладаващият език и единственият език, на който 
може да общува огромното мнозинство от населението. В края 
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на ХVІ в. елинизацията на Крит достига до такива размери, че 
Генералният провидур Джакомо Фоскарини констатира, изразявайки 
собственото си безпокойство, че венецианците на острова не 
разбират италианския език.

За доминираните от венецианците гърци езикът действа като 
катализатор за изграждането на национална идентичност чрез 
религиозната им вяра. По-специално, процесът на преоформяне 
на религиозната православна общност в национална общност е 
улеснен благодарение на една отличителна особеност в сравнение, 
например, с католическата църква: езикът на религията е еднакъв 
с езика на национализма. Някой може да отбележе, че една 
имагинерна религиозна общност се образува около даден „свещен 
език” или „истинен език”, какъвто е латинският за католическата 
църква. В случая с православната църква, езикът на богослужебните 
текстове, тоест гръцкият, не достига до това ниво на святост, тъй 
като никога не престава да бъде и разговорен език. Гръцкият, 
използван в Евангелието, църквата и образованието, не е точно 
разговорният език, използван от говорещите гръцки народи, защото 
в по-голямата си част те говорят на народен език. От друга страна, 
гръцкият език изпълнява ролята и на „свещен език”, сравнително 
недостъпен език с религиозно-символична стойност, съпоставима с 
тази на латинския. Впоследствие този „литературен” гръцки език 
се признава за „национален език” от мислителите от епохата на 
Просвещението и съответно от самата държава, противопоставяйки 
го на некнижновния, народен гръцки език. Забелязва се, че докато 
за католическата църква латинският остава „наднационален” език в 
отношенията й с нейните последователи, които са твърде многобройни 
и с големи езикови различия – и по необходимост католическата 
църква възприема „наднационално отношение”, благодарение на 
двойната принадлежност на езика гръцката православна общност 
се преоформя от религиозна в национална съвсем импулсивно. В 
този смисъл, съвременната национална идентичност на гърците 
се явява продължение и завършек на традиционната православна 
идентичност, която е характерна за говорещите гръцки народи преди 
създаването на гръцка национална държава.

Най-общо казано, изучавайки връзката между език, етническа 
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идентичност и съзнание, разбираме, че те си взаимодействат. Езикът 
влияе върху формирането на етническата идентичност, а етническата 
идентичност въздейства на свой ред върху употребата и насоката на 
развитие на езика.

Вторият елемент, освен лингвистичният, е религиозният. Религията 
като сбор от символи, тоест като съвкупност от абстрактни значения, 
може да изрази и представи по правдоподобен начин холистични 
концепции и идеи, отнасящи се до екзистенциални въпроси. Нещо 
повече, тя може да създаде усещане за реалност, но също така да 
формира у вярващите силни, дълбоки и трайни колективни нагласи 
и подбуди. 

В гръцките области, доминирани от венецианците, православието 
по същество е най-важната характеристика, отличаваща ги от 
латините. Според разбиранията от онази епоха, тази религиозна 
отлика от завоевателите е всъщност политически антагонизъм. 
Въпреки че през периода, който е обект на нашето изследване, не 
съществува национално съзнание в съвременния смисъл на думата, 
от изворите става ясно, че за окупираното от венецианците гръцко 
население идеята за принадлежност към едно единствено по рода 
си и общо за всички политическо цяло се отъждествява с идеята 
за православието. Така, религиозните нагласи на поданиците, 
подклаждани от различията с хетеродоксалния чужд елемент, се 
бъркат в началото с националното самосъзнание, а впоследствие и 
напълно се отъждествяват с него.

Има достатъчно примери, които изрично показват, че определени 
реакции на православното население срещу латините, по същество 
са имали политически характер, дори и да са били замаскирани като 
религиозни. Например, по време на въстанието на св. Тит на о. Крит 
(1363-1366), венецианските феодални лордове, предвождани от 
двете големи венециански фамилии Градениго и Вениер, недоволни 
от тежките данъци, се обединяват с фамилията Калергидес, свалят 
венецианското правителство и установяват автономна и независима 
демокрация. Венецианският летописец Лаурентий де Монасис 
описва в подробности фактите около въстанието и споменава един 
гръцки монах, Мелетий, който се отличил със своя фанатизъм. 
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Според замисления от бунтовниците план за изтребването на 
ненадежните феодални лордове, Мелетий имал за задача да убие 
Андреас Корнарос,  с когото бил приятел. Когато Коронарос се 
изправил пред своя надъхан убиец, молейки се за живота си, той 
поискал да узнае причините, подтикнали го да действа по този 
начин. Отговорът, който получил Коронарос, е достигнал до нас 
благодарение на летописеца Де Монасис: „Така трябва да стане, 
защото приятелството отстъпва пред религията и свободата. Заклех 
се да донеса свобода на нашия народ и да залича вас, схизматиците, 
от този остров, който ни е оставен в наследство от дедите ни.” Този 
пример показва, че религиозният елемент се съчетава в пълна сила с 
политическия, а именно с политическата свобода.

До унищожаването на византийската държава, Константинопол 
провежда съгласувана политика за затвърждаване на православната 
религиозна идея в областите, доминирани от латините, политика, която 
продължава и след падането на „Царицата на градовете”, доколкото 
е било възможно. Поддържа се силна връзка между религиозния 
център и Критската църква, така че богомолците да не се отклонят 
от традиционното вероучение и католическата пропаганда да не 
вземе надмощие. За да подкрепят доктриналната цялост на гърците, 
църковните кръгове в Константинопол не пропускат да изпратят 
просветени прелати, които служат като пазители на православната 
вяра. Освен това, веднага след завладяването на Константинопол, 
потокът от бягащи към Крит благородници, учени и свещеници се 
усилва.

Отличителна черта на гърците в страните, доминирани от 
венецианците, е дълбоката набожност и твърдата отдаденост 
на православието. Критяните посрещат представителите на 
проуниатската политика на папата с подигравки и презрение. Михаил 
Апостолис, проуниат и духовен учител, който отива да живее в 
Чандака след падането на Константинопол, признава, че където и да 
отидел, православните го избягвали с викове „Ето го подлеца, вижте 
нечестивеца.”

Впоследствие църквата изиграва голяма роля като културен център 
при формирането на колективни идентичности. Религиозните 
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убеждения и националното съзнание са толкова тясно свързани 
в Кандия през ХІІІ в., че много често единственият индикатор за 
националният произход на жителите е вероизповеданието, както личи 
от достигналите до нас архиви. По-конкретно, религиозната вяра се 
отъждествява с верността към нацията до такава степен, че термините 
„християнин” и „грък” стават почти синоними. Разграничаването 
между грък / православен християнин и венецианец / християнин-
католик показва как религията се е използвала за националистически 
цели в рамката на вътрешнохристиянския националистически 
антагонизъм. В случая национализмът си служи с религията като 
критерий за разграничаване в културно отношение.

Национализмът (еленизмът) и религиозната вяра (православието) се 
намират в почти пълно съгласие помежду си, без националистическата 
идеология да използва религиозните нагласи за свои непосредствени 
политически цели. Затова посочването на първостепенната 
роля на религиозния критерий при определяне на националната 
идентичност през периода на венецианска доминация не означава 
в никакъв случай, че национализмът трябва да се възприема като 
продължение на религиозната целесъобразност, която намира място 
в политическата сфера.

Най-общо казано, онова, което се случва в ситуации на конфликт, е 
да се провокира реакция от страна на гръцкия национализъм срещу 
всеки опит на венецианския национализъм да постигне религиозно 
признаване. Въпреки че в национално-религиозните конфликти 
религията често е използвана като мощно оръжие, злоупотребяващо 
с различията, тези конфликти не могат да бъдат разбрани напълно, 
ако се изследва само една единствена причина. По същество това са 
бунтове, предизвикани от множество комплексни и взаимодействащи 
си местни, национални и предимно социални фактори. През периода, 
който е обект на нашето изследване, национално-религиозните 
конфликти са посрещани позитивно като необходими за уреждане 
на личния и колективния живот. Затова може да се каже, че 
националистическата конкуренция поражда странна корелация 
между гръцките и венецианските идеологически стремления, 
целящи да демонстрират съответните национални идентичности 
чрез религиозните критерии. И накрая, ясно е, че в ситуации на 
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социален и религиозен конфликт, етническата идентичност на 
венецианците придобива по-голямо значение като средство за 
консолидиране на солидарността помежду им и за изграждане на 
емоционални връзки.

Оцеляването на поствизантийската живописна традиция и по-
конкретно, на светите икони е съпътствано от проявления на 
набожност и културна идентичност сред говорещото гръцки език 
православно население в областите, доминирани от венецианците. 
Важен елемент на идентичността е гръцкият, както го наричат, стил, 
който в нотариалните документи е обозначен като „maniera greca”. В 
доминираната от венецианците, мултикултурна среда, в която живеят 
гърците, художествената изразност съобразно с иконографските 
типове на православната традиция, на „sacra and vera arte greca”, 
се разглежда като отличителен белег. Затова поддържането на 
художественото ниво на византийската традиция е отличителна 
характеристика на гърците. Показателен пример в това отношение е 
украсата на църква „Св. Георги Гръцки” във Венеция и колекцията 
от произведения на изкуството с религиозна тематика на Братството, 
които най-общо следват поствизантийската художествена традиция, 
така както се е развивала в гръцките области,  и демонстрират тяхната 
отдаденост на традиционните религиозни художествени прототипи. 
Ясно е, че този естетически избор служи като свързващ елемент 
между членовете на гръцкото малцинство в една чисто венецианска 
среда и като отправна точка в културата.

В допълнение, почитането на иконите като елементи на 
богослужението придобива дори национално значение, тъй като 
се практикува от католиците-християни на Изток, но не и от 
християните на Запад.

В заключение, третият елемент е отъждествяването с идеята за 
Византийската империя. Това е изключително важен елемент, защото 
освен културните характеристики, политическият фактор играе тук 
важна роля, допълвайки представата за нация в обсъжданото от нас 
съзнание за принадлежност към една единствена по рода си и обща 
за всички политическа единица.
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В многобройните въстанически движения на жителите на о. Крит 
срещу венецианците от ХІІІ до ХVІ в., водачи на съпротивата са 
привилегированите класи на земевладелците, които се стремят 
да обезпечат законно придобитите си имуществени притежания. 
Важното в тези въстания е, че критската аристокрация подкрепя 
техните земеделски начинания и че те са се радвали на народната 
подкрепа. Почти всички хора продължават да подкрепят и да 
участват в бунтовете до падането на Константинопол, факт, 
който свидетелства за отдадеността на местното население на 
идеята за Византийска империя. Това, по същество, означава, че в 
съзнанието на критяните фактът, че тяхната страна е поробена от 
хетеродоксални завоеватели, не може да бъде придобие законна 
сила, докато въоръжената борба за освобождението им се счита за 
законна. Фактът, че въстаническите движения се развиват не само в 
рамката на политиката за възраждане на византийската държава, а 
започват веднага след превземането на Константинопол от турците, 
доказва правотата на твърдението, че критяните се отъждествяват с 
населението на Византийската империя и след нейното унищожение. 
Тази идеология е резултат от духовното, религиозното и културното 
отъждествяване на болшинството от населението на о.Крит с 
Константинопол като законен център на властта. Що се отнася до 
идеологическата обосновка на революционния елинизъм, той се 
свързва с развитието на националната идеология и цененето на 
византийската традиция.

За това, че до падането на Константинопол гръцкото население във 
венецианските владения не отвръща поглед от центъра на Византия, 
от който е откъснато, свидетелства и фактът, че, независимо 
че се намират във венециански владения, върху живописните 
програми на значителен брой църкви в Крит се откриват надписи, 
които увековечават имената на византийските императори, които 
продължават да се възприемат като единствените законни водачи 
(„през царуването на нашите православни и любящи Христа 
царе”). Летописецът на въстанието на св. Тит Де Монасис е запазил 
още един спомен, който показва отдадеността на критяните на 
имперската идея и факта, че са възприемали страната си като част от 
империята, но във владение на чужденци. Той споменава, че водачът 
на въстанието Йоанис Калегрис, началник на военен корпус, нахлул 
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в село Агиос Мирон, развял знамето и символите на Императора на 
Константинопол и се сражавал с латините „за вярата и свободата”.

Идеологическата ориентация към Константинопол ясно се 
потвърждава от византийския иконографски стил, който преобладава 
в множество църкви в областите, доминирани от венецианците през 
ХІV и ХV в., както и от народната поезия, като например „Спомен 
за Константинопол”, където неизвестният стихоплетец оплаква 
падането на „Царицата на градовете” и дава символичен, макар и 
не случаен, израз на идеята, че Крит трябва да спаси всичко ценно, 
останало от византийското наследство. В тази поема последният 
Византийски император моли католиците-християни да отрежат 
главата му, да я пренесат на о. Крит и там да го оплачат.

След падането на Византийската империя и последвалото в хода 
на историята прегрупиране на силите, в страните, доминирани от 
венецианците, настъпва повторно определяне на идентичностите. 
Критското общество от ХVІ-ХVІІ в. вече е общество с класови и 
икономически структури, но не и с национални или религиозни 
структури. Съвместното съществуване на двата елемента, наред 
с обвързването на потомците на венециано-критските фамилии с 
гръко-латинската образователна система и общуването на богатите 
критяни с италианските университети и културата на Ренесанса 
водят до появата на о. Крит през ХVІ-ХVІІ в. на култура, позната 
като венециано-критска. Тази култура играе ролята на катализатор в 
изграждането на усещане за родина и единна „местна” идентичност. 
Но въпреки че има условия за формирането на местно, критско 
самосъзнание, независимо от гръцкото и венецианското, тези условия 
не водят до изграждането на първично национално сазосъзнание по 
исторически, социални и финансови причини. Разбира се, причината 
е турската заплаха, която принуждава жителите на Крит да желаят 
венецианското присъствие на острова, доколкото Венецианската 
Република обезпечава военна и финансова помощ.

След завладяването на Крит от османците, базата за разграничаване 
между гърци и венецианци се променя: православните гърци, 
намиращи се под доминацията на венецианците, не разбират 
своята идентичност като уподобяване на венецианците и тяхната 
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култура, както са постъпвали критяните преди и то в голяма 
степен. По същество, след залеза на Византия, гърците, разбирайки 
историческите нужди на епохата, ще се освободят идеологически 
от менталната опека на една загубена империя и ще започнат да 
възприемат Венецианската Република като нов Константинопол, 
перефразирайки думите на Висарион, като културната столица на 
една въображаема страна. По този начин, гърците от областите, 
доминирани от венецианците, се превръщат от „смирени слуги” на 
Императора на Константинопол, каквито са били преди падането 
му, в „предани слуги” на Дожа (fidelis servus de domino nostro ducie 
Venetiarum… et de la tota Venetia), а техен основен модел става 
Венеция. Тази тенденция по отношение на Венеция намира пряко 
отражение в религиозното изкуство и художествените идеали на 
Йонийските острови още през третото десетилетие на ХVІІІ в.

9. ПРИНОС КЪМ НАУКАТА

Приносът на настоящата разработка към науката се заключава във 
факта, че посредством иконографските изображения тя хвърля 
светлина върху религиозния, а оттам и политическия аспект на 
отношенията между православни и католици. Иконографията е 
използвана като средство за изразяване на религиозни вярвания, а 
оттам и на политически възгледи, тъй като идеята за църквата се 
отъждествява с просъществуването на нацията. Днес ние използваме 
за тази цел медиите.

От изследването става ясно, че „иконографското изображение 
може да се равнява на хиляда думи”. Изображенията са мълчаливи 
свидетели на религиозни, социални и политически ситуации и ни 
дават много знания, при условие, че познаваме семиотиката, за 
да можем да ги интерпретираме. „Разчитайки” иконографските 
изображения от даден период, ние можем да извлечем полезни 
исторически заключения. Това е доста необичаен изследователски 
подход, използван в историческата наука. Но подход, който 
продължава да дава плодове!
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