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С Т А Н О В И Щ Е 
 

за дисертация за присъждане на образователна и научна степен „доктор” 
на Владислав Иванов Иванов  

на тема: 
Орденът на хоспиталиерите на Родос като фактор в балканската политика 

(1300-1421) 
от доц. Снежанка Ракова, ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград 

 
Дисертационният труд е построен традиционно – предпочетен е хронологическият 

принцип на изложение, но при това има някои нововъведения към обичайната схема: 

Въведение (с. 4-21), три части с по няколко глави всяка и отделно заключение към тях, и 

накрая общо заключение (с. 305-314). Към нововъведенията причислявам липсата на 

историографски преглед в увода (което между впрочем бих препоръчала да се добави), както 

и отделните заключения към частите, в които са изложени някои по-общи наблюдения и 

наистина имат смисъл. В центъра на изследването е историята на ордена на Хоспиталиерите 

в продължение на 120 г. Това е новаторска за българската историография тема, още повече, 

че в посочения период връзката на родоските хоспиталиери с балканската политика е била 

много активна. Веднага трябва да се каже, че насочването към подобна тема предполага 

много стабилни и дълбоки познания общо за средновековната история и в частност за 

политическото развитие в Източното Средиземноморие. Възелът на политическите 

конфликти в този регион е оформен от появата и пръсъствието на множество реални сили без 

да има превес за нито една от тях в някакъв по-дълъг период от време. Докторантът си дава 

ясна сметка за това и се стреми да представи участието на всяка от тези сили в 

бързопроменящото се тяхно съотношение. Само изброяването на тези политически сили или 

„фактори” вече дава представа за сложността на задачата. Това са традиционните Византия и 

италианските градове Венеция и Генуа, новите - християнска Армения, остатъците от 

латинските франски владения в Пелопонес, кръстоносните държавици в Мала Азия и после 

остатъците от тях, представени от маломерни владения като Кипър, някои острови и самия 

Родос, периодически появяващите се военни контингенти от испанските земи; ислямските 

сили – селджуки, мамелюци, набиращите сили османски държавици и дори монголите. Що 

се отнася до ордена на Хоспиталиерите, то доминиращата политическа сила, в чиято сянка 

той действа, е Папството – но и то има своите проблеми през разглеждания 120 г. период. 

Всъщност в големия регион на Източно-егейския басейн се оформя едно подразделение на 

по-малки регионални зони на конфликти и съперничества – островните държави Кипър и 

Родос, Малоазийското крайбрежие (представено от турските бейлици), континентална 

Гърция (Морея с многобройните малки държавни формирования). Ясно е, че дори 

съставянето на една приблизителна картина на събитията и процесите изисква голямо 
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внимание към най-различни извори. Тук докторантът се е справил успешно като е проучил 

най-разнообразни писмени свидетелства с превес на Папската документация и собствено 

йоанитските документи, но и с баланс на сведенията от различните авторски истории от 

византийски, османски, латински и пр. произход. Така имаме едно изследвана, основаващо 

се изключително на писмени свидетелства от най-разнороден характер. 

В стремежа си да изясни всички тези многобройни фактори – започвайки изобщо от 

мястото на Източното Средиземноморие в историята на средновековния свят (по модела на 

Бродел) авторът е пропуснал да разкаже за самата история на ордена на хоспиталиерите – 

появата му, и, което е особено важно - за организацията и структурата му в смисъл на 

йерархия и вътрешно устройство, зоните на неговото присъствие и дейност в Западна Европа 

и в Леванта. И най-важното – да се подчертае многонационалният и разнороден характер на 

този орден (което би обяснило някои моменти от изложението, в които се говори за „езици” 

и „домове”) и поземлените му притежания в Европа и на Изток. Така би станало ясно защо 

има проблем с преместването от Кипър на Родос и ще се изяснят цяла серия термини и 

понятия (приории, велики магистри и пр.) Малко встрани от хода на изложението остават 

важни моменти от историята на военно-монашеските ордени на католическата църква, които 

са в основата на разбирането на положението и деянията им. Тук именно бих посочила 

процесът срещу тамплиерите от 1306-1310 г., вследствие на който рицарите на Хоспитала 

заемат тяхното място или по-точно, стават единствените представители на този вид папски 

институции и дори придобиват някои от предишните имоти на техните съперници - 

тамплиерите. Така всъщност началото на изследването 1306 г. може да се обвърже със 

собствено хоспиталиерските проблеми след процеса срещу тамплиерите, освен, разбира се, с 

преместването им на о. Родос. В хода на тези мисли, бих препоръчала отново на докторант В. 

Иванов необходимостта от едно историографско изложение във Въведението, в което да ни 

запознае с историята на проучванията на военно-монашеските ордени и по-специално 

такива, които се занимават с характера и устройството им, и в частност с Хоспиталиерите – 

рицарите на св. Йоан Йерусалимски. Така ще можем по-ясно да оценим приноса на Антъни 

Лътрел в тази проблематика, който докторантът познава и признава, но също така и други 

автори от последните години като напр. Ален Демюрже, който наскоро издаде обобщаваща 

книга - Chevaliers du Christ. Les ordres religieux-militaires au Moyen Age, Paris, 2002 (Рицарите 

на Христа, в руски превод, СПб., 2008). Това е моята препоръка относно Въведението.  

Първата част има за цел да ни въведе в сложните перипетии на установяването ан 

хоспиталиерите на Родос. Тук е постигната пълнота и оглеждане от всички възможни страни 

на поставения проблем. Това което ни липсва, е изясняването на следните въпроси: 

организацията на ордена и съдържание на неговите статути. Така биха станали по-ясни 

понятията: велик магистър, приор (вж. с. 76 „приор на Англия”), викарий (с. 73), драпиер (с. 
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55), арменска прецептория (с. 112), генерален капитул, домове и командорства. Трудно се 

схваща, че всъщност процесът срещу тамплиерите, който започва във Франция е важното 

събитие. Заключението е в общ план и представя пълната кратина, част от която вече сме 

видели. Остават неизяснени термини като „passagium particulare”, което е предварителен 

кръстоносен поход, както Райли-Смит го определя, говорейки за „разнообразие и вариаци в 

кръстоносното движение” от ХІV в. Между впрочем този пропуск е поправен в 

автореферата. Следва подробно и изчерпателно изложение на многостранната и 

многопластова картина на многобройните конфликти в района на източното 

Средиземноморие, с което докторант В. Иванов се е справил успешно, успявайки да улови 

най-важните моменти и да изведе на преден план както идеите, които битуват в 

католическия свят, така и ролята на рицарите-хоспиталиери за осъществуването им в 

реалността.  

Може би би било добре общото заключение да се направи в един по-общ план, в 

който да се изложат мисли за състоянието на кръстоносната идея в този период и различните 

методи, с които действат хоспиталиерите за осъществяването й. Така в изложението 

последователно виждаме – кръстоносен поход, в който участват хоспиталиерите, „Свещена 

лига”, овладяване, опазване и защита на авангарден пост – Смирна, откупка и вземане под 

наем на земи – Коринт, съюз с Византия, подкрепа на общия кръстоносен поход на унгарския 

крал Сигизмунд в 1396 г. При разглеждането на последното събитие – похода от 1396 г. 

виждам едни от важните приноси на докторанта – а именно в изясняването на последващите 

моменти от тази екстпедиция, включително и действията на маршал Бусико из района на 

Егея, които продължават до 1404 г. Сложността и вариативността, изменчивостта на 

политическите пристрастия на йоанитите/хоспиталиери е неизбежна – всички без 

изключение сили в региона са се държали по този начин. В определен момент дори 

надделява финансовата страна на политиката и тогава наистина става дума само за пари и за 

брой въоръжени кораби. Правилно е заключението, че основната роля на йоанитите се крие 

във възпрепятстването на турския флот да преминава лесно към Балканите. Всъщност тук 

мога да спомена, че може би известна част от фактологията, която е дадена за сръбските 

владения и тези на другите балкански господари, би могла да ни бъде спестена. Позволявам 

си да направя някои технически препоръки: пояснение на поставените в курсив термини 

(което да стане или накрая в словник, или в бележки под линия ), за да се избегнат 

многобройните вметнати в текста авторови бележки; уточняване на понятията, свързани с 

устройството на ордена (които вече посочих), но и отнасящи се за самия него (напр. да се 

изяснят няколкото синонима, с които се назовава). 
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В заключение: смятам, че докторската работа, представена за защита, отговаря на 

изискванията и има определените необходими качества, за да бъде защитена успешно. 

Поради това, бих искала да препоръчам на уважаемото жури присъждането на научно-

образователната степен „доктор” на Владислав Иванов, за което давам положителния си вот. 

 

 

София, 20 септември 2011                                         доц. Сн. Ракова 

 

 

 

 

 

 

 

 


