
СТАНОВИЩЕ 

на проф. дин Лиляна В. Симеонова относно дисертациионния труд на Владислав Ива-

нов Иванов на тема „Орденът на хоспиталиерите на Родос като фактор в балканската 

политика (1300–1421)”, за придобиване на научната и образователна степен „доктор” 

 

 Родос, най-големият остров от архипелага на Додеканезите, е тясно свързан с 

продължителната борба за надмощие между християнския свят и света на исляма в Из-

точното Средиземноморие, в подстъпите към Балканите. В периода 1189/91 г. сел-

джушкият емир на Смирна – Чака успял със своя флот да завладее островите Лесбос, 

Хиос, Самос и Родос. Само четири години след това, по време на Първия кръстоносен 

поход, император Алексий І Комнин успял да отвоюва Родос за Византия. Византийс-

кият период в историята на острова приключил, когато рицарите хоспиталиери го оку-

пирали в 1309 г. През следващите десетилетия рицарите окупирали и други острови от 

архипелага, като навсякъде строяли укрепления. Столицата на ордена с непревземаема-

та крепост – седалище на неговия магистър се намирала на самия Родос. Затова наред с 

официалното си название „Орден на св. Йоан Йерусалимски” хоспиталиерите се сдоби-

ли и с популярното име „Рицарите от Родос”. (В действителност, названието „хоспита-

лиери”, с което те са известни в съвременната историческа наука, им било дадено едва 

в ХІХ в.) Родоските рицари играели важна роля в историята на Леванта, а нерядко – и в 

тази на Балканите чак до прогонването им от острова от султан Сюлейман Великолеп-

ни в 1522 г. 

Владислав Иванов се е заел с нелеката задача да направи цялостно изследване на 

Ордена на хоспиталиерите като фактор в историята на Балканите в рамките на 120 го-

дишен период. Хронологическите граници на изследването му формално съвпадат с 

управлението на двама от най-известните магистри на Ордена – Фулк дьо Виларе 

(1305–1319) и Филибер дьо Наяк (1396–1421), които са оставили трайна следа в исто-

рията. На практика докторантът изследва основните периоди в борбата на хоспиталие-

рите с мюсюлманите, каквато в този отрязък от време е и главната им задача. Темата е 

дисертабилна: тя дава възможност да се направи обзорно изследване върху ордена за 

разглеждания период, като заедно с това се обърне специално внимание на отражение-

то на действията му върху ситуацията на Балканите. 

Трудът се състои от увод, три части, разделени на отделни глави, заключение, 

библиография (извори и изследвания) и пет карти. Изворовият материал е обилен и из-

ключително разнообразен, но това не представлява проблем за докторанта. Той се е 
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справил успешно с възстановката на събитията благодарение на сравнителния анализ 

на писмените извори, били те наративни извори или официални документи. Заслужава 

да се отбележи, че Владислав Иванов е успял да издири, преведе и вкара в научно об-

ръщение и редица оригинални документи, осветляващи дейността на хоспиталиерите. 

Важен момент в работата на дисертанта е и това, че той разглежда дейността на 

родоските рицари в широк исторически контекст, а именно чрез взаимно свързаните 

събития в Западна Европа, Близкия изток, Мала Азия и Балканите. Наред с политичес-

ката е разгледана и идеологическата страна на събитията, кристализирала в сблъсъка на 

идеята за „свещената война” с тази за джихада. След кризата на кръстоносната идея в 

резултат от краха на създадените от нея институции в края на ХІІІ в. настъпва известен 

„ренесанс” на тази идея, която обаче си поставя разнородни цели: от една страна, това е 

повторното завладяване на Константинопол и възстановяването на Латинската импе-

рия, към което са се устремили както Анжуйците, така и Арагонците; от друга страна, 

това е борбата с „неверника”, т.е. с мюсюлманите, които от края на тринайстото столе-

тие са минали в настъпление. Докато военномонашеските ордени в този момент са в 

безпътица и криза, родоските рицари успяват да се организират, като сега вече в центъ-

ра на вниманието им са не само Леванта, но и Балканите. Нещо повече: рицарите от 

Родос успяват да получат и подкрепата на папа Климент V за своите планове, но затова 

пък се натъкват на опозицията на френския крал Филип IV.  

Като цяло, изследването на Владислав Иванов е структурирано около антиос-

манската борба на ордена, в която от един момент нататък се вместват и опитите му да 

си изгради силна континентална база на Балканите. За най-подходящо място за подобна 

база се смятал Пелопонес. Не неуспехът на хоспиталиерите да се установят в континен-

тална Гърция ги накарал отново да се ориентират към основната си цел – войната по 

море с „неверниците”, която включвала участие в антиосмански коалиции и патрули-

ране на южните части на Егейско море. Без съмнение, тяхната дейност изиграла важна 

роля за забавянето на османското завладяване на Балканите. Но има и още нещо: наред 

с участието си във военни действия и политически кроежи, хоспиталиерите от разглеж-

дания период активно търгували със своите съседи, а и с по-далечни страни, като така 

участвали и в техния икономически живот. 

Трудът на Владислав Иванов има съществени приноси в изследването на ролята, 

която родоските рицари са играли както в сложната ситуация в Леванта и на Балканите 

през разглеждания период, така и в по-широкия контекст на папските планове и поли-

тическите амбиции на някои западноевропейски владетели. Цитираната литература по 



 3 

темата на дисертацията е пълна. Единствените ми забележки се отнасят до езика, на 

който е написана дисертацията: той определено има нужда от редакция при една бъде-

ща преработка на труда в монография.  Има и някои малки неточности в изложението: 

напр. дисертантът навсякъде говори за „велик магистър” на ордена в един период, кога-

то неговият ръководител се е наричал само „магистър”. (Титулът „велик магистър” е 

възприет едва в 1489 г. и остава в сила до 1805 г.) 

Авторефератът съответства на съдържанието на дисертационния труд. 

Давам своя положителен вот и призовавам почитаемото научно жури да присъди 

на  докторанта Владислав Иванов Иванов научната и образователна степен „доктор”. 

 

26.9.2011 г.                                                                         Подпис: 

 

 


