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 Ордените на Йоанитите или Хоспиталиерите, както и на Тамплиерите 

са между най-атрактивните военномонашески организации в бележитата 

епоха на Кръстоносните походи. И макар Йоанитите да не споделят 

трагичната съдба на Тамплиерите, създала цял жанр в художествената 

литература и псевдонаучните писания, ролята им в Кръстоносните походи е 

от изключителна значимост за ограничаване и забавяне на ислямската 

инвазия в християнския свят. Днес, когато международният тероризъм отново 

придобива религиозни характеристики прави темата напълно актуална, 

доколкото идейно-политическото противопоставяне често пъти се представя 

като религиозно-морална несъвместимост между западната цивилизация и 

исляма. 

 От дългата история на военномонашеския орден авторът е свел периода 

на своето изследване между 1306/1310 до 1421 г., или от преместването на 

Йоанитите на о. Родос до смъртта на великия магистър фра Филбер дьо Наяк, 

което време отговаря на активното участие на Йоанитите в балканската 

политика. Искам веднага да отбележа, че в тази част на изложението ми 

липсва един кратък исторически очерк за ордена на Хоспиталиерите извън 

посочените хронологически репери, което трябва да се предвиди при 

бъдещото публикуване на този труд. Това би допълнило аксесоарите на 
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дисертацията където са посочени изрои и методология, структура, 

библиография, списък на съкращения, но не и поглед към цялостната история 

на ордена. 

 Всъщност онова, което променя статуквото на латинските общности в 

Светите земи, в това число и на Хоспиталиерите, е падането на Акра в 1291 г. 

По обясними причини горещата зона на конфликта християнство – ислям, 

както го нарича автора, се изтегля от Близкия Изток към Кипър, Югоизточния 

Егей и Западномалоазиското крайбрежие, за да се настани от ХІV в. трайно в 

континенталната зона на Балканите. Именно този преход и редислокация в 

основната мисия на ордена не е бивала предмет на специално проучване.  

 В това направление трябва да се потърси и един от първите приноси на 

докторанта в избора на темата. Разбира се, като цяло проблемът за 

Кръстоносните походи и етапите на затихване на това мащабно движение са 

описани твърде подробно в специализираната литература. По тази причина 

авторът е трябвало да се справи с една значителна по обем и разнородна по 

езици библиография, в която са включени документални и наративни 

латински, късновизантийски и османски извори. Основно внимание е 

отделено на архивите на ордена в Националната библиотека на Малта, както 

и обемното издание на хоспиталиерски документи в „Капитулария” на льо 

Рул. С не по-малко значение са и отчасти проучените документи в 

архивохранилищата на авиньонските папи, Испания, Франция, Венеция и 

Генуа. 

 Като структура на своята работа авторът е избрал дележа на части – в 

случая три с 14 глави, като всяка част завършва със заключение, обобщени в 

общото заключение на дисертацията, където са направени главните изводи от 

твърде подробното изложение. Намирам за подходящо прилагането на карти, 
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които нагледно илюстрират геополитическите характеристики на изследвания 

проблем. 

 Няма да се спирам пунктуално на всяка от трите части на дисертацията, 

които изобилстват с подробни описания, детайли и терминологически 

уточнения. Ще се опитам да проследя основните насоки на изследването, 

което представя мисията на Йоанитите, както те я разбират, в борбата им с 

ислямските нашественици в региона на Леванта. 

 Още в началото на изложението авторът ясно изразява своето 

становище за постигнатите по-често слаби резултати в борбата срещу 

мюсюлманите поради противоречията и разнопосочните интереси на 

християнските сили. Дори опита на папа Николай ІV да наложи ембарго 

върху търговията на мамелюците и с това да ги постави в неблагоприятна за 

тях изолация, не среща разбиране от всички. Охладнелият ентусиазъм на 

Запада за освобождаване на Светите земи проличава и от факта, че призивът 

на папата за „генерален поход” в деня на св. Йоан Кръстител – 24 юни 1293 г. 

в крайна сметка не се осъществява. В политиката и поведението на 

съперничещите си републики Венеция и Генуа винаги са доминирали 

комерсиалните им интереси, а не християнската солидарност. Същото става и 

по отношение престижното за всяко кръстоносно начинание водачествдо на 

походите. След експедицията на крал Луи ІХ Свети през 1248 и 1254 г. вече 

нито един западен владетел не оглавява поход към Светите места. 

Заинтересованите сили от Запада са загрижени повече за възстановяването на 

Латинската империя, отколкото прогонването на мюсюлманите от Гроба 

Господен. Това всъщност прави Шарл І Анжу подписвайки договор с 

ексимператора Бодуен ІІ дьо Куртине за отвоюване на уж отнетото му 

наследство на Босфора. За известен период от време Анжуйската династия 

става основен политически фактор на Балканите, мобилизира значителни 
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военнополитически ресурс но не, за да възстанови латинската власт в Светите 

земи, а да ликвидира православна Византия. В резултат на тези противоречия 

в християнския свят в периода 1291-1306 г.Леванта е изцяло доминиран от 

силите на исляма. Същевременно в края на ХІІІ и през ХІV в. значително се 

увеличава броя на номадските заселници в Мала Азия, които ликвидират 

напълно византийската власт в Анатолия. 

 Изтеглянето на Хоспиталиерите от Светите земи в Кипър и оттам на 

о.Родос е един от приносите на докторанта в разработването на темата. 

Логичен е изводът му, че при наличието на ясна визия за съществуването на 

ордена като противодействие на исляма, заемането на о.Родос е 

стратегически от изключителна важност. Видимото противоречие, че това 

място се отнема от християнска Византия, за да се противостои на 

активизиралите се турски емирати по западномалоазийското крайбрежие не 

е предизвикано от комерсиални намерения. Югоизточния Егей се оказва за 

момента единствената възможна позиция, която могат да заемат 

Хоспиталиерите срещу основните си противници, позиция, която Византия 

вече така и не могла да задържи. Проследявайки последвалите събития 

докторантът убедително доказва, че стратегическото присъствие на 

Йоанитите в Додеканезите с център Родос е основният фактор за задържането 

на турската експанзия в региона и на Балканите с поне едно столетие. Освен 

това, противоречията между Арагон и Анжуйската династия след 

„Сицилианската вечерня” и отстраняването на Тамплиерите след процеса 

срещу Жак дьо Моле представя ордена на Хоспиталиерите като единствената 

реална сила в Леванта, която не участва в междуособните интриги и 

продължава борбата срещу исляма. 

 Изследването на г-н Иванов навлиза в същината на проблематиката 

след окончателното установяване на Йоанитите на о.Родос, когато и 
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пространствено се доближават до териториалните проблеми на Балканите. 

Правилен е изводът му, че родоската локация на ордена преориентира цялото 

кръстоносно движение от освобождаване на Светите земи към борба с 

турците, здраво укрепили се вече в Мала Азия. Проблемът е не във 

възвръщане на старите позиции в Палестина и Сирия, колкото в борбата за 

ограничаване на турската експанзия поне до Проливите. Последвалите 

„Свещени лиги” не успяват да консолидират разнопосочните интереси на 

християнските съюзници и да постигнат значими резултати срещу турците. 

Един от основните фактори в тези лиги несъмнено са Хоспиталиерите, които 

често пъти осигуряват не само необходимата военна логистика, но и основния 

военен потенциал на съюзниците. Въпреки положените усилия и от Авиньон 

„Свещената лига” от 1332-1336 и другата от 1343-1351 г.не донасят 

очакваните резултати. Разбира се, трябва да отчете и крайно 

неблагоприятното въздействие на чумната епидемия от средата на ХІV в. 

която нанася колосални поражения върху Западна Европа и региона на 

Леванта. 

 Завладяването на Галиполи от османците през 1354 г. и превръщането 

на Югоизточна Тракия в изходна база за завоюване на Балканите поставя 

християнските сили в крайно затруднена ситуация. Византия е не само 

маргинална сила, но и опасен развъдник на междуособни династически 

конфликти, които още повече усложняват положението на залязващата 

империя.  

 Поражението на християнската коалиция при Черномен на 26.ІХ.1371 

г.поставя началото на края на балканските християнски държави. Опитът на 

Хоспиталиерите да създадат своя континентална база в Гърция среща 

пълното неразбиране на остатъчните латински сили както и враждебността на 

местното православно гръцко население. 
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 Катастрофата при Никопол през 1396 г. прави османската доминация на 

Балканите безспорна. До поражението на Баязид Илдаръм при Ангора през 

1402 г. Хоспиталиерите си сътрудничат с изолираният Морейски деспотат но 

крайно ограничените ресурси на Византия не променят баланса на силите. 

 Приемам основните изводи на докторанта отразени в подробното 

заключение на дисертацията. Несъмнено е, че разглеждането на проблема за 

участието на Йоанитите в политиката на Балканите става в един 

изключително сложен политически момент. Окончателната загуба на позиции 

в Светите земи прехвърля терена на съпротива на Балканите във време, 

когато турските „морски” бейлици се опитват да отхвърлят латинската 

таласократия в Леванта. Така нареченият от докторанта „гръцки проект” не 

успява да се реализира в предвидения вид и това намалява шансовете за 

съпротива срещу турците. 

 В заключение ще посоча някои от по-важните приноси на докторанта. 

 1.Намерено е точното мястото на Ордена в контекста на балканската 

политика и по-конкретно в акваторията на Югоизточния Егей 

 2.Отразено е малко познатото съдействие на Хоспиталиерите в опитите 

на Късна Византия да търси съюзници на Запад. 

 3.Анализирана е ролята на ордена за ограничаване на османската 

експанзия на Балканите. 

 4.Логично е изведена причината за неуспеха на антиосманските 

експедиции улеснени от противоречията на християнските сили. 

 Бих препоръчал на докторанта в бъдещите му проучвания да се стреми 

към по-конспективен и съдържателен изказ. Да отбягва прекомерните 

детайли и да препраща към съответната литература, за да не се разводнява 

текста и да се губи нишката на анализа. Съвременен Кипър не е част от 

Гърция, а суверенна държава с неустановен статут на северната част, където е 
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непризнатата Севернокипърска турска република. Неподходящо е 

използването като синоним на Хоспиталиери - Хоспитал. Съкръщението на 

„свети” като „св.” когато не е в началото на изречението се изписва с малка 

буква, освен ако не е име на храм, манастир или някаква институция. 

 Въз основа на цялостното ми впечатление от дисертацията препоръчвам 

на почитаемото жури да гласува положително за присъждането на 

образователната и научна степен ДОКТОР на господин Владислав Иванов 

Иванов, редовен докторант към катедрата по Стара и средновековна история 

при Историческия факултет на Софийския университет. 
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