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От доц. д-р ИВАЙЛА ЛЮБОМИРОВА ПОПОВА  

за дисертационния труд на ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВ ИВАНОВ,  

редовен докторант в Катедрата по стара история, тракология и средновековна 

история на Историческия факултет,  СУ „Св. Климент Охридски” 

 

Дисертационният труд на Владислав Иванов е озаглавен ОРДЕНЪТ НА 

ХОСПИТАЛИЕРИТЕ НА РОДОС КАТО ФАКТОР В БАЛКАНСКАТА 

ПОЛИТИКА (1300 – 1421 г.). Дисертацията се състои от въведение, три части, 

които са разделени както следва: първата, обхващаща периода 1306 – 1321 г. е 

поделена на четири глави и заключение, втората (1321 – 1370) – на пет глави и 

заключение и третата (1370 – 1421) – на пет глави и заключение; приложение с  пет 

карти, заключение, библиография с извори и научна литература, общо обем от 339 

стандартни страници. Структурата е много добре балансирана, изградена е на 

смесен хронологично-тематичен принцип.  

Във въведението (с. 4-6) дисертантът очертава целите на изследването си, 

като основната е „да проследи и установи ролята на католическия 

военномонашески орден на св. Йоан Йерусалимски като фактор в балканската 

политика в периода 1306-1421 г.“ Друга важна цел на дисертацията е да „представи 

и анализира факторите в Западна Европа, Близкия Изток и другаде, които оказват 

въздействие върху политиката на хоспиталиерите на Балканите“. Още тук мога със 

задоволство да заявя, че докторантът се е справил успешно с поставените цели на 

изследването. 

Ще си позволя да отбележа значимостта на избраната от дисертанта тема. 

Като цяло темата за военномонашеските ордени и по-конкретно този на 

хоспиталиерите е разработвана в световната историография, но акцентът, избран от 



докторанта, е сравнително слабо проучен и недоизяснен, няма отделна монография 

по този въпрос. Съответно темата за ролята на хоспиталиерския орден в 

балканската политика XIV – XV в., е дисертабилна, а целите на изследването са 

добре дефинирани. Трудът също така разглежда събития и факти от историята на 

Европейския югоизток – както политиката на Византия и на другите балкански 

държави, така и политиката на Папството в региона, на анатолийските бейлици, 

разглежда също накратко и общата история на хоспиталиерите и съответно в този 

исторически и политически контекст е добре ситуирано мястото и ролята на ордена 

в балканската политика през XIV – XV в.  

Този проблемен кръг до момента остава извън вниманието на българските 

медиевисти и е малко познат на българския читател, изборът на една такава тема за 

дисертация представлява сериозна заявка за принос към медиевистиката в 

България. Според мен, при бъдещото публикуване на дисертацията в книга, тя само 

би спечелила с допълнението на една част, която да разглежда историята на ордена 

като цяло, извън хронологическите граници на това изследване, за да може 

читателят да получи една по-пълна картина за възникването и развитието на този 

военно-монашески орден.   

Оценката на даден дисертационен труд зависи до голяма степен от  

библиографската подготовка на неговия автор. Голяма част от въведението на 

разглежданата дисертация заема частта, озаглавена Извори и методология (7-14с.), 

в която се прави подробен преглед на използвания от докторанта изворов материал 

и се проследява библиографията по темата на дисертацията, започвайки с първите 

истории на ордена, дело на негови собствени представители. Владислав Иванов 

има щастието да работи в Националната библиотека на Малта, където са съхранени 

голяма част от архивите на ордена. В тази част дисертантът демонтстрира добро 

познаване на изданията с документи, не само конкретно на хоспиталиерския орден, 

но също така и на папски регести, арагонски акти, каталански документи, касаещи 

каталанската политика на Балканите, също така и различни венециански 

документи, отнасящи се до Леванта. Не са пропуснати и наративните източници, 



дело както на самите хоспиталиери, така и византийски автори като Георги 

Пахимер, Никифор Григора, Йоан Кантакузин, Дука, Халкокондил, Псевдо-

Сфранцес. Специално внимание е обърнато на кипърската хроника на Леонтий 

Махера, както и на Морейската хроника, особено на нейната арагонска версия. Не е 

пропусната и западната гледна точка към посочените събития в лицето на Маршал 

Бусико и Лудолф фон Зюдхайм, както и османската – с Оледалото на Мехмед 

Нешри. 

Впечатлението ми е, че работата на Владислав Иванов стъпва върху 

впечатляващ брой публикации: някои са посветени на кръстоносното движение 

като цяло, а други – на някои негови съпътстващи прояви или на отделни 

кръстоносни походи (с.320-339). В списъка с литература, представен от дисертанта, 

са упоменати авторите на обобщаващи трудове върху историята на кръстоносните 

походи като Стивън Рънсиман, Жан Ришар, А. Атия, Н. Хаусли, Джонатан Райли-

Смит. Не са подминати и ключовите изследвания по отделните теми на Антъни 

Лътрел (за хоспиталиерите), Доналд Никъл (Византия и Венеция, Епирския 

деспотат, Последните векове на Византия и др.), Мишел Балард (за генуезка 

Романия), Джордж Денис (за управлението на Мануил II в Солун, както и 

изданието на писмата му), Кенет Сетън (Папството и Леванта, каталанците на 

Балканите), Елизабет Захариаду (за малоазийските бейлици) и тн. 

Няма да разглеждам подробно съдържанието на дисертационния труд на 

Владислав Иванов, а ще се спра на основните му приноси. Базирайки се на факта, 

че досега в световната медиевистика липсва самостоятелна научна монография, 

която да разглежда престоя на ордена на Родос между 1306 и 1421 г., поставен в 

контекста на балканската средновековна история, съм съгласна с дисертанта, който  

изтъква като основен свой принос разглеждането на точно този аспект от историята 

на ордена. Като един от плюсовете на тази дисертация мога да посоча също и 

факта, че Вл. Иванов прави заключения и обобщения в края на всяка част, където 

излага основните изводи, до които достига.  



В общото заключение на дисертацията си Владислав Иванов още веднъж 

посочва  достигнатите от него изводи и обобщения, доказвайки факта, че в периода 

1300 – 1421 г. хоспиталиерският орден на Родос се превръща в „органична част от 

политическия живот на Южните Балкани“. Много вярно докторантът заключава, че 

най-голямата историческа роля на ордена за региона е в оказването на перманентна 

съпротива на турската експанзия на Запад и подкрепата за нейните противници. 

Приносите на дисертационния труд най-общо са следните. На базата на 

изворовия материал дисертантът прокарва и защитава тезите си: за преместването 

на Ордена на Родос като признак за пренасочване на кръстоносната цел - от 

възвръщането на Светите земи - към борбата с турската експанзия; - за 

антивизантийската политика на ордена при първоначалния му престой на Родос; - 

за водещата роля на хоспиталиерите при прекратяване на експанзията на 

малоазийските бейлици срещу Балканите; - за „гръцкият“ проект на ордена; - за 

важната роля на хоспиталиерите при преговорите за сключването на църковна уния 

между Папството и Византия; - за ролята на хоспиталиерите като един от важните 

фактори за спасяването на Византийската империя от османско завоевание в края 

на XIV и началото на XV в. 

Сред важните научни приноси на дисертацията могат също така да се 

изтъкнат и първият общ обзор върху проблемите около създаването, развитието и 

влиянието на четирите „Свещени” лиги, създадени от християнските сили през XIV 

в., които за съжаление, не донасят очакваните резултати; - за пръв път подробно 

анализиране на отделните етапи на „гръцкия“ проект на ордена на хоспиталиерите, 

който също не успява да се реализира напълно; - първото пространно разработване 

на проблемите около кръстоносния поход на фра Хуан Фернандес де Ередия; както 

и проучването и анализирането на хоспиталиерската намеса в гражданската война 

във Византия през 1390 г. 

Похвално е също и, че докторантът взима отношение по някои от 

засегнатите исторически проблеми и в дисертацията се прави опит да бъдат 

изяснени отделни спорни моменти с привеждането на нови аргументи, анализ и 



изводи по тях, като например – точната локация на присъединяването на галерите 

на великия магистър фра Филибер дьо Наяк към основните сили на кръстоносния 

поход на унгарския крал Сигизмунд, неговия маршрут, пленничеството на великия 

магистър фра Хуан Фернандес де Ередия и други. 

Бих препоръчала на докторанта в бъдещите му научни дирения да се старае 

да отбягва прекаленото детайлизиране и надробяване на текста, да се стреми към 

един по-съдържателен научен изказ, за да могат да изпъкнат анализът и 

направените заключения. 

Като цяло, дисертационният труд на Владислав Иванов хвърля допълнителна 

светлина върху един твърде важен аспект от историята на хоспиталиерския орден, 

а именно ролята му в Балканскта политика в един преломен за полуострова момент 

XIV – първата половина на XV в. 

Авторефератът съответства на съдържанието на дисертационния труд. 

Въз основа на цялостното ми впечатление от дисертацията, давам своя глас и 

призовавам почитаемото жури да гласува положително за присъждането на 

докторанта Владислав Иванов Иванов на образователната и научна степен 

„доктор”. 
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