
РЕЦЕНЗИЯ

на дисертационния труд на Борис Борисов Шопов на тема „Власт и собственост в ранна Византия 
(438-534 г.): Към въпроса за организацията на отношенията между императорския двор и провинци-
алната аристокрация в Източната Римска империя през V-VІ в. сл. Хр.”за присъждане на научната и 

образователната степен „доктор”

от доц. д-р Александър Николов Николов

Дисертационният труд на Борис Шопов е плод на дългогодишни усилия и перипетии, свърза-
ни, както със субективните трудности на изследването, така и с чисто житейски обстоятелства. Оттук 
и известното несъответствие между заявената тема и резултатът от това изследване. Дисертантът е 
пояснил, разбира се, каква е основната цел на проучването с обширно подзаглавие, но вероятно чисто 
формални критерии не са позволили необходимата промяна в заглавието. Като се абстрахираме от този 
факт, обаче, виждаме пред себе си изследване, което показва ерудицията на автора, модерен подход 
на изследване и интересна хипотеза, която, макар и да събужда известни възражения, несъмнено дава 
повод за размисъл. Може би, ако заглавието бе „Власт и общество в ранна Византия”, притесненията 
около въпросното несъответствие биха били минимизирани. С тази уговорка трябва да отбележим, че 
текстът ни подсеща за труда на Патрик Гиъри “”Phantoms of Remembrance”, където авторът търси не 
само казаното, но и недоизказаното  или премълчаното в текста на своите извори. От тази гледна точка 
дисертацията на Борис Шопов е безспорен успех. Дисертантът се е постарал да представи хипотеза, 
която оспорва доминантната теза за силната централна светска власт в късната Римска империя/ранна 
Византия и да посочи ролята на местните общности, епископската институция като партньор на цен-
тралната власт и дори да заяви в края на изследването, че представянето на Византия като „федерация 
от църковни републики”, макар и доста провокативно, има своите основания. За да достигне до този 
основен извод, авторът анализира няколко внимателно подбрани текста от различни части на империя-
та, но от приблизително един и същ хронологически период. Става дума за съчиненията на Теофилакт 
Симоката, Прокопий Кесарийски, Евагрий Схоластик, писмата на папа Григорий Велики, Чудесата на 
свети Димитър Солунски, Liber Pontificalis и някои други по-бегло засегнати творби. Изследването на 
тези творби е организирано в увод, четири глави, заключение и е подкрепено с внушителна библиогра-
фия, общият обем на дисертацията е 263 страници.

Уводът се спира на контрааргументите срещу разпространеното мнение, че късноримската и 
ранновизантийска провинциална градска аристокрация е съсловие в упадък. Авторът подчертава, спо-
ред мен, убедително, че картината е доста по-сложна и че всъщност това съсловие е доста по-жизнено 
от очакваното и в дадени случаи успява да дублира или да доминира над органите на централната 
власт, дори и в онези части от империята, които не само номинално, но и фактически се управляват от 
имперската администрация. 

Първа глава ни представя задълбочен анализ на текстовете на Теофилакт Симоката и Прокопий 
Кесарийски през призмата на темата за градовете. Изводите на \Борис Шопов позволяват да подредим 
на пръв поглед произволни и случайни от съвременна гледна точка споменавания, описания и акцен-
ти в тази проблематика. Според автора Теофилакт Симоката, а преди него и Прокопий представят 



една „моноцентрична” картина на Ромейската империя, в която Константинопол доминира изцяло над 
останалите части на империята като политически, административен и духовен център. Тази картина 
съответства донякъде на класическата представа за Константинопол като „Нов Рим”, „Цариград” в сла-
вянската традиция или просто „Града”, Polis по аналогия със Стария Рим- главата на света или просто 
Urbs в античната епоха. Константинопол е не само център на императорската власт, но и единственият 
център на християнския свят, който си струва да бъде подробно описан. Всичко останало е просто 
периферия, която заслужава внимание единствено през призмата на политиката на централната власт. 
Независимо от личното си отношение към особите на императорите, за които пишат, двамата автори 
изхождат, според дисертанта, именно от подобна „моноцентрична” картина, която пасва и на общо-
приетата теза за силната централизация в ранна Византия, която обезсилва местните градски елити и 
налага неотклонно своята воля из цялата територия на империята. 

Втора глава разглежда подробно темата за града в „Църковна история” на Евагрий Антиохий-
ски. Тук Борис Шопов открива обаче релацията център-периферия, която той нарича и „бицентрична” 
картина на ранна Византия. Парадоксалното на пръв поглед тук е, че центърът е по-скоро Антиохия, а 
Константинопол е „младши партньор”, своеобразна парадоксална провинция и периферия на |Велика-
та Антиохия, Theoupolis. Прави впечатление и равнопоставеността, с която са представени император 
Маврикий и патриарх Григорий, която е отглас от порасналото самочувствие на провинциалната ари-
стокрация, чийто естествени лидери са именно местните епископи, както на Запад, така и на Изток, 
според извода на дисертанта. Константинопол запазва присъствие само като политическа и военна 
„точка”, но не и като „религиозен” и „идеологически” център, очевидно изместен от Антиохия. И така, 
според дисертанта, в текста на Евагрий откриваме друга Византия, центрирана около Антиохия и рела-
цията Антиохия-Константинопол, в която релация Константинопол играе второстепенна роля. 

Трета глава задълбочава именно този ракурс, като се спира на още четири „периферни”, по 
терминологията на Борис Шопов, текста. Това са Liber Pontificalis, Чудесата на свети Димитър Солун-
ски, Животът на Прокъл и част от Боголюбивата история на Теодорет Кирски, посветена на свети Си-
меон Стълпник Стария. Анализираните текстове отново ни показват „бицентрична” картина, в която 
Константинопол присъства неизменно като „младши партньор”, но централното място в изложението 
заемат съответно Рим, Солун или дори квазиезическата Атина. Този променен баланс в релацията 
води и до географски и политически акценти, които наблягат върху определени региони и събития за 
сметка на други, които или са упоменати мимоходом или изобщо отсъстват, въпреки нашата съвремен-
на представа за тяхната стойност в историческия процес. Друг извод, който Борис Шопов застъпва в 
своята дисертация, на базата на текстовия анализ е липсата на ясно разграничение между светското и 
църковното начало по принцип и то не само във Византия, но и в средновековна християнска Европа 
като цяло. Лично аз смятам, че разграничението все пак съществува, но смесването произтича често 
пъти и от чисто прагматични съображения, свързани с механизмите на управление, конкретни ситу-
ации (например слаба имперска власт, която трябва да бъде компенсирана на чрез самоорганизация 
на римското население по места, около всепризнатия лидер-епископа, който бива натоварен с чисто 
административни и дори военни функции и очаквания). Естествено промените в релацията Imperium-
Sacerdotium, които на Запад са напълно очевидни, в източната част на все още единната империя (поне 
в номиналния смисъл) будят желание за дискусия. Наистина на изток отсъстват варварските regna, 
които се намират в сложни взаимоотношения, както с Константинопол, така и с римското население в 
западните провинции, попаднало под пряката власт на тези reges. Но Изтокът също често пъти е оста-



вян на милостта на събитията, поради невъзможността на централната власт да го защити ефективно. 
Именно различните катастрофални събития в разглеждания период- нашествия, епидемии, природни 
бедствия, още повече засилват ролята и влиянието на местните елити и усещането за автономия в най-
широкия смисъл по отношение на дистанцирания имперски столичен град. Тази промяна в центъра и 
фокуса на обществения живот, ясно личи от така подбраните текстове и според мене нейното подчер-
таване е една от най-силните страни на текста на дисертанта.

Четвърта глава се спира на корпуса от писма на папа Григорий Велики, като опит да се потърси 
потвърждение на тезите на дисертанта и в текстове с по-утилитарно, не така пропагандно и по-прагма-
тично, административно значение. Данните от писмата на папата са сравнени и с текстове от Корпуса 
на Юстиниан, свързани с правата и задълженията на епископите. Според Борис Шопов данните от 
анализираните текстове показват същата дистанцираност и отчужденост от основния имперски цен-
тър, определен „римо” или „италоцентризъм” и формални отношения с представителя на централната 
власт в Италия- екзарха на Равена, който дори стимулира отчасти равенския епископ в неговата опо-
зиция спрямо Светия престол. 

Заключението на Борис Шопов показва убедеността на автора в неговата теза, изразена по 
следния начин” Към края на VІ в. от християнското летоброене, държавата, която ние наричаме „Ви-
зантийска империя”, представлява федерация от църковни републики-главните църковни центрове в 
т.н.Пентархия”. Така категорично заявена тази теза, ни напомня за представата за Ранната Римска им-
перия като „федерация от градове”, която присъства в съвременната историография. Разбира се, Борис 
Шопов прави необходимата уговорка, че става дума за хипотеза и че потвърждаването на тази хипотеза 
вероятно изисква допълнителни усилия и анализ на допълнителни източници от разглеждания период, 
които биха опровергали или потвърдили този доста смел анонс. Тази уговорка е напълно навременна 
и дава нов поглед върху текста на дисертацията, който има амбицията да събуди нашето съгласие или 
несъгласие, но като цяло успява да провокира нашето мислене- вероятно това е най-важната функция 
на всеки научен текст. 

Основната слабост на дисертацията е несъответствието между предварително заявената тема и 
получения резултат. Това е сериозен проблем, но в случая аз отдавам това несъответствие на пропуски, 
предимно от административно естество, които няма как да бъдат коригирани, тъй като са се случили 
в доста отдалечен период. Разбира се, някои от тезите на Борис Шопов провокират реакция, тъй като 
изглеждат доста крайни, а аз лично имам известни възражения и върху подбора на анализираните тек-
стове, но дисертантът сам е посочил естеството на подобен тип възражения, които биха могли да бъдат 
отправени.

Позитивната част от рецензията е свързана с безспорната ерудиция на Борис Шопов, задълбо-
чения текстуален анализ, за който той има и необходимата подготовка и провокативната теза, която би 
могла да събуди сериозна дискусия по повдигнатите въпроси. Авторефератът също така отговаря на 
предложеното съдържание на дисертацията. Вземайки предвид тези аргументи, призовавам почитае-
мото жури да присъди научната и образователна титла „доктор” на Борис Борисов Шопов. 

09.07.2013 г.                                         Рецензент:

Гр. София                                                              (доц. д-р Александър Николов)


