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Предлаганата на вниманието на читателите дисертация е опит да 

се даде отговор на един все още неразрешен задоволително в науката 

въпрос, а именно: как са били организирани отношенията между 

имперското правителство и обществената група (или класа), наричана 

от нас “късноримска/ранновизантийска провинциална аристокрация”, 

на територията на Византийската/Източната Римска империя през 

периода V–VІ в. сл. р. Хр. Иначе казано – как е функционирала 

ранновизантийската държава и как е била споделена властта в нея? 

Опитът ни да пишем върху този въпрос се основава на едно от 

най-значителните постижения на научната работа върху историята на 

Византия от периода ІV–VІІ в. – повече не може да бъде поддържана 

старата теза за “упадъка” на късноримската аристокрация като 

обществена група. Това води със себе си и вече общоприетото 

заключение, че политическото развитие на Византия през т.н. “ранен” 

или “късноантичен” период на историята й може да бъда описано като 

движение към все по-голямо като мащаб отстъпване на власт на 

местните аристократични групи (от около 450 г. сл. Хр. оглавявани от 

епископа), обикновено намиращи се в градовете. Днес вече се приема, 

че към средата на VІ в. това отстъпление на императорското 

правителство е добило повече или по-малко завършен вид, като отново 

се подчертава водещата роля на градския епископ в управлението на 

всеки град. Това се потвърждава и от вече извършеното наблюдение, че 

към края на VІ и началото на VІІ в. и в църковната, и в светската 

историография главите на големите църковни центрове (Рим, 

Александрия, Антиохия) определено се очертават като политически 

фигури от първа величина. 
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Следователно, ние разполагаме с факта на наистина 

впечатляващо централизираната система на управление, подчинена на 

императорите, и с едновременно също толкова достоверния факт на 

запазването на една силна икономически и съответно влиятелна 

политически местна аристокрация, която най-накрая е успяла de facto 

да изземе властта от ръцете на императорския двор. По тази причина 

ние можем и трябва да опитаме отново да разберем как точно са били 

организирани отношенията им; с други думи – дали можем, и ако да, 

как можем поне малко по-точно от досега да опишем явлението, 

наричано “ранновизантийски абсолютизъм”? 

При работата си ние тръгнахме от следното наблюдение: дори и 

най-повърхностният преглед на литературата ни показва, че към 

момента в науката е установено следното – влиянието на “местния 

фактор” в политическия и икономически живот на Византия през V–VІ 

в.е било много по-голямо от традиционно допусканото през ХІХ и по-

голямата част от ХХ в. 

Има ли обаче период или място, дори само за средновековната 

епоха в християнския свят и в света на исляма, за които да не е било 

казано или да не може да се каже същото? 

След като такива изводи са били направени за толкова 

различаващи се една от друга социални и политически единици като 

Московското княжество от ХV–ХVІ в.,
1
 Османската държава от ХІV–

ХV в., че и по-късно,
2
 Франция от целия период на т.н. “абсолютна 

                                                           
1
 КОБРИН, В., Власть и собственность в средневековой России, Москва, Наука, 1985. 

2
 МУТАФЧИЕВА, В., По някои спорни въпроси из османската социално-икономическа 

история//МУТАФЧИЕВА, В., Османска социално-икономическа история (Изследвания). София, 

Издателство на БАН, 1993, стр. 435–448. 
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монархия” или “Стар режим” (ХV–ХVІІІ в.),
3
 и след като подобни 

случаи са били използвани за сравнение с Ранна Византия, и то от един 

от най-добрите изследователи на периода,
4
 то тогава – къде е 

особеното, неповторимото, “необщото изражение на лицето”, което 

прави Източната империя от V–VІ в. това, което тя е и което нищо 

друго не е? Щом като тя е “конфедерация от региони” или “федерация 

                                                           
3
 Най-добре представена в малката, но изключително богата на мисли книжка: ФЮРЕ, ФР., Да 

мислим Френската революция. София, Критика и хуманизъм, 1993 (оригиналното издание ни бе 

недостъпно: FURET, FR., Penser la révolution française. Paris, Gallimard, 1978). Наблюдението за в 

много отношения “федералния” политически строй на стара Франция може да бъде срещнато още у 

Токвил: TOCQUEVILLE, A. de, L’ancien règime et la Révolution. Paris, 1859. 
4
 Достатъчно е да посочим отново класическото изследване на БРАУН, П., Власт и убеждение в 

Късната Античност (към християнска империя). Превод Д. ИЛИЕВ. София, ЛИК, 2004. Ето 

няколко образеца. Абсолютната монархия (стр. 23–24): “… Изследванията на късноримското 

право и политическа теория бяха склонни да се съсредоточават почти изключително върху ролята 

на императора. По този начин подобни изследвания рискуваха да вземат за чиста монета 

широкообхватния “институционален егоизъм” – убеждението, че цялата власт и цялата политическа 

инициатива трябва да са в ръцете на императорската персона – който бил характерен за 

императорската длъжност в ІV в., по почти същия начин, както [sic] бил характерен за претенциите 

за абсолютен суверенитет, издигнати от Луи ХІV. И все пак и в единия, и в другия случай 

владетелят не бил абсолютен самодържец. Абсолютната монархия в края на Античността, както и в 

края на ХVІІ в. във Франция, била толкова ефективна, защото служителите й били научили – в 

продължение на много векове в случая на Римската империя – “границите, в които упражняването 

на абсолютна власт било възможно.” Положението с изворите и с частите от тогавашната 

действителност, които те отразяват (стр. 29): “… Дори ако знаехме повече за всеки отделен 

регион, картината ни щеше да остане несиметрична. Словото на онези, които са претендирали, че 

имат дарба да убеждават (даже усилията им да са били безплодни), е останало да говори и на нас в 

оцелелите свидетелства. Онези, които са упражнявали власт, напротив, днес са фактически неми. 

Знаем всичко за императорските укази, до голяма степен както са публикувани в Теодосиевия 

кодекс в 438 г. сл. Хр., но почти нищо за всекидневните проблеми на натоварените с тяхното 

прилагане. Откровените писма на Плиний, докато е бил управител на Витиния, до император Траян, 

нямат късноримски еквивалент. Трябва само да прочетем огромната кореспонденция, в която 

кралските служители на Луи XIII и Луи XIV са писали за своите трудности, страхове и 

предлаганите стратегии, когато докладвали на господарите си в двора, за да осъзнаем обхвата на 

забуленото в мълчание пространство, лежащо в сърцевината на нашите сведения.” Положението на 

провинциалния управител (стр. 44–45): “… Управителите живеели в постоянен страх от изолация. 

Да пристигнеш в провинция като Кападокия означавало да навлезеш в област, откъсната от 

Константинопол за поне два месеца в годината от обилни снеговалежи. Градските съветници на 

Кесария притежавали огромни укрепени имения в провинцията на Анатолия. Ако били недоволни, 

те се оттегляли от града, оставяйки управителя да се оправя, както може. Перспективата едно 

непопулярно управление да завари града опразнен от висшите съсловия, оттеглили се в 

провинцията… била възможност, с която съвременниците често се забавлявали в писма и 

поучителни истории. Дори епископът можел да “се разболее” от политика. Изобщо, също като пред 

кралските представители на Луи XIV в далеч по-малките мащаби на кралство Франция, пред всеки 

управител “стояла една отдалечена територия и един вдъхващ трепет изглед за управление.” 
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от градове”,
5
 то как точно е било организирано в нея споделянето на 

властта? 

За да си отговорим на така формулирания въпрос, ние трябваше 

да пристъпим към анализ на запазените до наши дни извори, като 

използваме както литературни (разбирано в най-широкия смисъл на 

думата, доколкото и античната, и средновековната историография е, за 

разлика от днес, дял от литературата, макар и твърде особен и заемащ 

отделно, не особено високо място според тогавашните разбирания), 

така и документални източници. 

Как изглежда “имперската перспектива” в историографията на 

фона на “регионалните”, и как можем да я опишем и разберем по-добре 

– и това е въпрос, за който се оказа, че все още чака своето 

разработване; ние опитахме да му отговорим според силите си. Ако 

искаме да продължим със съставките на този въпрос – можем ли да 

поставим знак за равенство между имперската перспектива и 

императора в Константинопол като институция? Каква е ролята на 

другите политически активни елементи в имперския център, поне 

                                                           
5
 БРАУН, Власт и убеждение, стр. 18: “… От Дунав до Ефрат и от Черно море до толкова 

отдалечени места като горното течение на Нил на юг и Киренайка на запад, на територия, която 

обхваща не по-малко от десет съвременни държави… управляващите класи на една, според 

последните анализи, мощна конфедерация от отделни региони, се гордеели със споделянето на обща 

гръцка култура и от тях се очаквало да демонстрират интензивно лоялността си към теоретично 

неделимата Римска империя.” Виж и написаното на стр. 36, въпреки че определението е отнесено 

към периода на т.н. “Принципат”: “… Тръгваме във ІІ в. сл. Хр. от един гръцки свят, който можел 

приемливо да гледа на себе си като на “федерация от градове.” Виж и точното наблюдение на друг 

голям учен за Римската държава от ІV в. – MILLAR, F., Empire and City, Augustus to Julian: 

Obligations, Excuses and Status, JRS, 73, 1983, p. 76–96; p. 96: “… the growth of the Imperial service and 

of the army meant in the end that the Empire and its constituent cities (к.н. – Борис Шопов) were in direct 

and continuous competition for the same human and financial resources. In that situation the Emperors, 

under pressure both to reward those in their own service and to protect the interests of the cities, were 

pursuing aims which were bound to be mutually contradictory. In this delicate area of conflicting rights, 

duties, claims and immunities, various forms of status, conferred (in principle at least) by the Emperor and 

at least loosely related to roles in the Imperial service, came to represent the key area of dispute.” В цялата 

статия (тя заслужава да бъде прочетена самостоятелно) най-важният за нас елемент е ясното 

признаване на градовете за основни съставни елементи на Римската държава и през 

“ранновизантийския” ІV в., и през І в. (р. 76). 
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според свидетелствата на съвременниците? И най-накрая – можем ли 

да отличим някакви регионални особености в отношенията между 

столицата и големите нестолични центрове, т.е. – можем ли да опитаме 

да установим някакви различни степени на предоставяне на 

самостоятелност, и в кои сфери? 

Тъй като отговорът на всеки от горните въпроси може да бъде 

побран в отделна книга, по нашите възможности бе да опитаме да 

очертаем възможно най-точно какви са изразените в писмен вид 

представи за отношенията център-периферия, и да ги съпоставим с 

наличните документални свидетелства, доколкото това е осъществимо, 

в общоимперски мащаб. 

Най-напред, ние бяхме на мнение, че не можем, а и не бива да се 

заемаме с изчерпателното и точно описание на административното и 

политическото устройство на Източната Римска империя за периода от 

395 до 565, или пък до 602 (по Джоунс), или 610 г. (по Острогорски), и 

то по следната причина: това вече е било правено, и то много повече от 

няколко пъти, както като описания на централното и провинциалното 

управление,
6
 така и като представяния на практическото 

функциониране на същото и на местно, и на общоимперско ниво на 

основата най-вече на запазените законодателни текстове.
7
 

                                                           
6
 Детайлните проучвания са изключително много на брой, като при тях водещо място заемат 

немската и френската историография. Достатъчно е да посочим едно от последните обобщаващи 

изследвания, дело на може би най-добрия познавач на сложното развитие на късноримската 

администрация на централно и на провинциално равнище: DELMAIRE, R., Les institutions du bas-

empire romain de Constantin à Justinien. Paris, Éditions du Cerf–Éditions du CNRS, 1995. За начина на 

работа на късноримската държава виж и WETZLER, Chr., Rechtsstaat und Absolutismus. Überlegungen 

zur Verfassung des spätantiken Kaiserreichs anhand von CJ 1. 14. 8. (Freiburger Rechtsgeschichtliche 

Abhandlungen. Neue Folge. Bd. 27). Berlin, Duncker & Humblot, 1997. Тъй като изследването ни бе 

недостъпно, консултирахме рецензията: GIZEWSKI, Chr., HZ, 268, 1999, S. 448–451. 
7
 На местно равнище: БОРОДИН, О., Равеннский экзархат. Византийцы в Италии. СПб, Алетейя, 

2001; КУРБАТОВ, Г., Антиохия в ІV в. н. э. Ленинград, Наука, 1962; Régionalisme et indépendance 

dans l’Empire Byzantin au VII siècle. L’exemple de l’Exarchat et de la Pentapole d’Italie//Istituto storico 

italiano per Alto Medioevo. Studi storici. Fasc. 75–76. Roma, 1969; ФИХМАН, И. Ф., Оксиринх – город 
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Друг възможен подход би бил сравняването на имперското 

законодателство със запазения масив от частноправови документи, 

като тук влиза анализ и на понятията за собственост, използвани от 

законодателя и прилагани на конкретно равнище, но и тази работа вече 

е била извършена и за двата региона, за които разполагаме с 

неофициални документални източници: Египет и Равенския екзархат 

(към тях трябва да добавим и по-малките, но интересни групи 

документи на папирус от Петра и Несана). 

Изводите от нея са еднозначни – през ранновизантийския период 

се наблюдава не само запазване на аристокрацията като най-

влиятелната местна група, която държи в свои ръце директно или 

индиректно голям дял от обработваемата земя и други видове 

собственост, но и нейното засилване; фактически, може да се говори за 

аристократизиране на държавното управление по места и за обсебване 

на властта от знатната прослойка.
8
 

                                                                                                                                                                             

папирусов. Москва, Наука, 1976; BROWN, T. S., Gentlemen and Officers. Imperial Administration and 

Aristocratic Power in Byzantine Italy, A.D. 554–800. London, British School at Rome, 1984 (книгата ни 

бе недостъпна); SARRIS, P., Economy and Society in the Age of Justinian. Cambridge/New York, 

Cambridge University Press, 2006; ZUCKERMAN, C., Du village à l’empire: autour du registre fiscal 

d’Aphrodito (525/526). Paris, Association des Amis du Centre d’Histoire et Civilisation de Byzance, 2004 

(и това изследване ни бе недостъпно). На общоимперско равнище най-доброто засега проучване си 

остава KELLY, Chr., Ruling the Later Roman Empire. Cambridge, Mass./London, Harvard University 

Press, 2004. То ни бе недостъпно; виж рецензията на CALDWELL, Cr., Sehepunkte, 6 (2006), №10, 

www.sehepunkte.de/2006/10/7580.html. 
8
 За Италия виж вече цитираното, за съжаление недостъпно ни изследване на BROWN, Gentlemen 

and Officers, и сходните изводи на БОРОДИН, Равеннский экзархат, стр. 335–338: “… 

Собственность светская очень часто сочеталась с сосредоточением в тех же руках политической 

власти… Одни и те же лица… соединяли в своих руках военную, гражданскую, судебную, частично 

церковную власть в определенном регионе. В то же время в византийских владениях значительно 

большим политическим весом обладала церковь, сделавшаяся в конце концов не меньшей силой, 

чем светская власть. Это различие привело, однако, к сходным социальным последствиям – 

появлению ранних форм вассалитета: в лангобардской зоне при посредстве коммендации ариманов 

к крупнейшим представителям знати, в византийской – через возникновение категории familiares 

ecclesiae. И в том и в другом случае основой вассалитета оставались отношения собственности: 

пожалования у лангобардов, льготные аренды в Византийской Италии… Однако с того момента, 

когда в экзархате произошло слияние прав распоряжения землей (преимущественно – на основе 

льготной аренды у церквей) и военно-чиновничьих властных функций, на exercitus Ravennatis [sic!] 

стали действовать те же социальные факторы, что и на войско-сословие других областей 

http://www.sehepunkte.de/2006/10/7580.html
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Иначе казано – днес може да се заяви с пълна увереност следното 

– ако искаме да представим в едно изречение социалната и политическа 

еволюция на Ранна Византия, ние можем да го направим така: в 

социално отношение в нея се наблюдава появата на нова, “имперска” 

аристокрация, която към края на VІ в. контролира изцяло властта по 

места; в политическо отношение държавата запазва своя централизиран 

характер, доколкото императорът и подчинените му учреждения 

удържат монопола върху законодателството и събирането на данъците, 

които на свой ред осигуряват средствата за функционирането на двора, 

администрацията и армията. 

Как обаче съчетаваме това наблюдение с твърдо установеното 

понастоящем отстъпление на императорското правителство, което към 

568–569 г., поверявайки избора на провинциалните управители на 

“първите хора”, признава, че повече не е в състояние да налага волята 

си в политическо отношение? 

                                                                                                                                                                             

Византийской Италии. Для его представителей приобрели важность исключительно итальянские, а 

не имперские интересы.” Изводите на SARRIS, Economy and Society, p. 229–230, за Египет, но и за 

Източната империя като цяло: “… This consolidation of aristocratic power was at least as marked a 

feature of social conditions in the western provinces of the late Roman world as in the eastern… The 

westward focus of Hunnic military expansion and the détente in Roman–Persian relations that characterised 

the fifth century had enabled the Eastern Empire to survive this period substantially intact. Nevertheless, 

the expansion of aristocratic estates and the consolidation of magnate power at the grassroots of society had 

continued apace. As warfare with Sasanian Persia revived in the early sixth century, and, accordingly, as 

fiscal pressures on the East Roman state mounted, so too did the activities of aristocrats and landowners 

become a cause of growing concern to the imperial authorities. Superpower warfare demanded that the 

state shore up its fiscal foundations. It was this imperative that brought Justinian into conflict with members 

of the aristocracy and which provides the crucial social and economic background to his reform 

programme. Due to demographic and political factors, not least the emperor’s structural dependence for the 

governance of the empire on the assistance of magnate geouchoi, Justinian’s attempted reassertion of 

imperial control over the fiscal and administrative structures of provincial government failed… the failure 

of reform facilitated a major entrenchment of aristocratic power both at court and in the provinces of the 

empire. This was to have major implications for the cohesion and stability of the East Roman state and the 

effectiveness of its administration. For Egypt, for example, the Chronicle of John of Nikiu describes a 

world where central imperial authority was gradually receding from sight, leading to ever more 

destabilising effects… the entrenchment of aristocratic power may well have helped to poison attitudes 

towards the Roman state on the part of a significant proportion of the peasantry, the urban poor, and other, 

more humble members of society. As we have seen, from the perspective of these groups, the private 
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Тоест, вече няма смисъл да се заемаме с доказването на 

ненамалялата сила и влияние на ранновизантийската аристокрация, 

нито с обосноваването на твърдението, че още към началото на ІV в. 

християнската църква е вече една предимно аристократична 

корпорация, контролирана по места от градските знатни, които 

всъщност държат властта в свои ръце – това е било направено от други. 

Настъпил е моментът да се опитаме да проумеем по-точно от досега 

как са били уредени и на теория, и на практика отношенията на тази 

обществена група с имперското правителство. 

Как изобщо можем да опишем подобна държава с днешния език 

на политиката? Какви източници трябва да използваме и по какъв 

начин да ги четем? Какво всъщност трябва да разбираме, когато 

употребяваме фразата “Източната Римска империя през V–VІ век?” 

На тези въпроси досега не е бил даден отговор, поне доколкото се 

простират нашите познания. 

Как да постъпим в този случай? 

Ние преценихме, че ще съсредоточим вниманието си върху 

Източната империя през периода от около 450 до (условно казано) 602 

г. Причина за това решение е както съществувалият тогава относително 

стабилен начин на управление, който може да бъде проследен в 

източниците (императорът постоянно резидира в Константинопол и 

поне на теория осъществява контрол над дейността на държавните 

учреждения и дава насоки на политиката), така и фактът, че след 438 г. 

(официалното издаване на т.н. Теодосиев кодекс) и особено след 534 г. 

(Юстиниановата кодификация) разполагаме с достатъчно на брой 

                                                                                                                                                                             

authority of the great landowner and the public authority of the Roman state had, by the late sixth century, 

become essentially indistinguishable.” 
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документални източници, отразяващи гледната точка на имперското 

правителство. 

Вместо да започнем с анализа на тези законодателни текстове 

обаче, ние решихме да започнем работата си с проучване на 

представите на образованите византийци от ранния период за 

понятията “политика” и “държава”, или, ако искаме да го формулираме 

още по-точно, с изследване на това как те са си представяли своята 

държава. Защо точно това? 

Тук веднага може да се възрази, че независимо от разликата 

между старите и нови представи за държавата, и в днешните, както и в 

някогашните държави, много по-важно е как е разрешен практически 

въпросът за властта, контролът върху която (както е известно) може да 

бъде обосноваван по различни начини. 

Горното твърдение е по принцип вярно, но се нуждае от едно 

уточнение. Обосновката на политическия строй, както и описанието на 

практическото му функциониране, обикновено имат писмен вид. Всеки 

писмен източник (независимо от вида текст, от материалния му 

носител и от това чия гледна точка отразява – официален или частен 

документ, законодателен акт, повествователно съчинение…) ни дава 

непълни, частични сведения за някогашната действителност. Именно 

по тази причина ние сме длъжни, преди да пристъпим към опита за 

нейното разбиране, да схванем как изобщо са си представяли дадената 

действителност или поне съществени части от нея тогавашните 

византийци – тъй като всичките си сведения за миналото ние 

получаваме само от написаното от тях и не можем да ги получим от 

друго място. 
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Следователно, наративните текстове (преди всичко 

историографията) са точно толкова важни за разбирането на начина, по 

който е устроена и функционира гореспоменатата държава, колкото и 

документалните източници – те всъщност представляват фон, на който 

изпъква информацията от документалните свидетелства. Защо? 

Защото в подобни текстове (освен всичките им други функции) 

тогавашното общество изобразява себе си такова, каквото желае да 

бъде видяно (което, разбира се, не бива да бъде тълкувано от гледната 

точка на някакъв вулгарен социологизъм; съставянето на такива 

произведения е твърде сложна операция, в която значение имат както 

традицията и “политическата поръчка”, така и най-вече личността на 

автора в цялата съвкупност на неговите образованост, ум, вкус, 

наклонности и непрости отношения със заобикалящия го свят). 

И тъй като обществото изобразява себе си по един повече или по-

малко приемлив начин, съответстващ на неговите критерии за 

справедливо и добро, историците са длъжни, държейки в ума си 

същите критерии, да видят какво е напрежението между идеала и 

действителността. Точно по този начин са били извършени някои от 

най-важните открития в научната история на Средновековието.
9
 

Именно по тази причина днешната историческа наука твърдо се 

ориентира към използване на сведенията от извори от всякакъв вид, за 

да успее да постигне по-точно разбиране на човешките действия в 

                                                           
9
 Тук бихме искали да посочим само един случай: работата на османистите, които доказаха, че през 

ХІV и ХV в. Османската държава се опира колкото на мюсюлманите и исляма, толкова и на 

християнските си поданици; че в същия период нейната политика в Югоизточна Европа е по-скоро 

консервативна, често не засяга съществено предосманските институции и в много случаи ги 

интегрира напълно успешно. Достатъчно е да посочим класическото изследване: ИНАЛДЖЪК, Х., 

От Стефан Душан до Османската империя. Християни-спахии в Румелия през ХV в. и произходът 

им, превод Е. РАДУШЕВ//ИНАЛДЖЪК, Х., Епохата на султан Мехмед ІІ Завоевателя. Превод Е. 

РАДУШЕВ, М. КАЛИЦИН. София, Amicitia, 2000, стр. 185–249. 
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миналото, основано на колкото може по-детайлно очертаване на 

политическите (в случая на политическата история от традиционния 

смисъл, която ни интересува) представи и идеи.
10

 

Единственият пропуск на досегашната работа в това 

направление, поне в случая на Византия от периода V–VІ в., е следният 

– нито един автор не е бил изследван в цялост, т.е. като запазените му 

произведения в целия им обем, от гледна точка на неговите 

индивидуални представи за това какво представлява Източната Римска 

държава. 

Проучвани са били представите за императора, за политическите 

режими, за народа (както за простолюдието като цяло, така и за 

организираните му проявления като димите), за църквата и 

духовенството, за “варварските” народи и т.н., но не и онова, което 

който и да е писател разбира и което ние поставяме под днешните думи 

“политика” и “държава”, т.е. – преди всичко неговото разбиране или 

“виждане” на държавата, под чиято власт е живял. 

Следователно, напълно е възможно да съпоставим литературния 

портрет, който прави на себе си ранновизантийското общество, с 

реалността на документалните свидетелства. Преди да сторим това 

обаче, ние решихме, че трябва да очертаем въпросния автопортрет 

възможно най-точно – което, както се оказа, практически не е било 

извършвано никога. 

                                                           
10

 Виж например последния Cambridge Companion to Ancient Greek Political Thought: SALKEVER, 

ST. (ed.), Cambridge Companion to Ancient Greek Political Thought. Cambridge/New York, Cambridge 

University Press, 2009. Книгата не ни беше достъпна, тъй че можахме да прочетем само рецензията: 

BOYLE, BR., BMCR, 2010.10.18 (http://bmcr.brynmawr.edu/2010/2010-10-18.html). В нея се посочва, 

че освен традиционните източници като политическите трактати на Платон и Аристотел, авторите 

са включили и прозата (включително историографията), и драматургията, и лириката. 

http://bmcr.brynmawr.edu/2010/2010-10-18.html
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Първите три глави от изследването са посветени на съответните 

представи предимно на двама писатели от периода – Теофилакт 

Симоката и Евагрий Схоластик. Този избор може да предизвика 

недоумение, доколкото и двамата са живяли и работили в самия край 

на ранновизантийската епоха, а само Евагрий покрива в своята 

Църковна история времето, изведено в заглавието на дисертацията. 

Причините да се спрем точно на тях са следните – първо, те ни дават 

сведения за едно и също царуване (това на Маврикий) и го правят, 

разделени от сравнително кратка дистанция във времето; второ, те са 

един от много малкото случаи, при които за един и същ период 

разполагаме с голяма по обем сбирка документи с неправителствен 

произход, съставени от институция, която е достатъчно влиятелна, за 

да може да води своя политика, и която поддържа постоянни връзки с 

императорския двор – писмата на Григорий Велики (понтификат 590–

604 г.). Това обстоятелство е почти без прецедент за ранната история на 

Византия. Колкото и да са внушителни по обем сбирките със закони, 

издадени по нареждане на императорите през 438 и 534 г., както и 

събраните по-късно Новели на Юстиниан, те ни дават гледната точка 

на централната власт и (което е най-важното в случая) не могат да 

бъдат съпоставени с нищо, подобно на писмата на Григорий Велики 

(причината е, че други подобни документални сбирки на латински или 

на гръцки език не са оцелели). 

Текстовете на Теофилакт и Евагрий ние разглеждаме на фона на 

други съчинения, които споделят тяхната перспектива. В случая със 

Симоката това са произведенията на Прокопий Кесарийски. Те са най-

подходящи, защото авторът им пише като съвременник за царуването 

на Юстиниан от позицията на столицата. 
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Църковната история на Евагрий бе съпоставена с няколко глави 

на римския Liber Pontificalis, с първата книга от Чудесата на св. 

Димитрий Солунски и с още две агиографски произведения: Прокъл, 

или за щастието от Марин от Неапол и глава 26 от Philotheos Historia 

на Теодорет Кирски, посветена на Симеон Стълпник Стария. 

Все още слабото ни познаване на сирийския език ни спря от 

желанието да използваме съчиненията на Йоан Ефески
11

 и писмата на 

Север Антиохийски, които дават отлична представа за мястото на 

антиохийската катедра и на града като социална и политическа група в 

съвременната му византийска държава (както Григорий Велики ни 

осведомява за същото относно Рим в края на VІ в.).
12

 Писмата от т.н. 

Collectio Avellana, за разлика от кореспонденцията на Север или на 

Григорий Велики, са специално подбирани, за да осветят отношенията 

между Константинопол и Римската църква, и по тази причина не могат 

да ни послужат толкова добре като материал за сравнение с имперското 

законодателство – в тях липсва ежедневната реалност на 

управлението.
13

 

Тук е необходимо отново да подчертаем, че хронологическите 

граници на работата ни (438–534 г.) бяха възприети предимно за 

удобство, доколкото ни дават сигурните дати на обнародването на 

Теодосиевия кодекс и на Юстиниановата кодификация. Практически, 

при царуването си Маврикий (582–602 г.) работи в политическата и 

институционна среда, създадена от Юстиниан (на свой ред опирал се 

                                                           
11

 Класическото изследване на ДЬЯКОНОВ ни бе недостъпно: ДЬЯКОНОВ, А. П., Иоанн Ефесский 

и его церковно-исторические труды. СПб, 1908. 
12

 За Север виж GREGORY, T. E., Severos, The Oxford Dictionary of Byzantium, 3, р. 1884–1885, с 

посочената литература. 
13

 За Collectio Avellana виж BALDWIN, B., Collectio Avellana, The Oxford Dictionary of Byzantium, 1, 

480–481, с посочената литература. 
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на постиженията на Анастасий); същото се отнася и за неговите 

непосредствени предшественици и съвременници (Юстин ІІ и 

Тиберий).
14

 

 

Дисертационният труд е поместен в обем от 263 страници и се 

състои от увод, четири глави, заключение и библиография. 

В Увода (стр. 3–28) ние поставихме въпроса, опит за отговор на 

който е и текстът на изследването. Бяха очертани резултатите от 

досегашната научна работа в областта на проучването на 

провинциалната аристокрация и нейната политическа и икономическа 

роля в Късната Римска империя, като бе подчертано заключението, че 

тя не е обществена класа в “упадък”, а напротив. Друго заключение на 

съвременната наука, което бе посочено като основа, на която стъпихме, 

бе – от средата на V в. до края на VІ местната аристокрация обсебва все 

повече власт за сметка на централното правителство. Оттук насетне 

ние посочихме конкретните измерения на проблема, който е подложен 

на разглеждане, и уточнихме начина си на работа с изворите. 

Първите три глави на предложения на вниманието на читателя 

труд са посветени на това, как съответно в ранновизантийската 

литература са били виждани (или описвани, или представяни, или 

                                                           
14

 Виж мнението на един от може би най-добрите към момента познавачи на периода: WHITBY, M., 

The Successors of Justinian//The Cambridge Ancient History. Vol. XIV. Late Antiquity: Empire and 

Successors, AD 425–600. Ed. by CAMERON, AV., BR. WARD-PERKINS, M. WHITBY. Cambridge, 

Cambridge University Press, 2000, p. 111: “… Justinian has been described as the last Roman emperor to 

occupy the throne, but his immediate successors in their different ways strove to uphold Roman authority 

along the important frontiers and to preserve efficient administration internally. Difficult decisions were 

repeatedly required, and Justin II, Tiberius and Maurice took these when necessary, with a reasonable 

measure of success. Phocas, however, lacked the authority, and perhaps also the ability and inclination, to 

sustain these efforts… In spite of the transient victories of the 620s, Heraclius failed the test; the year 602, 

adopted by Jones, is an appropriate terminus for the Roman empire in the east.” 
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“конструирани”, според модерната словоупотреба) нещата, които ние 

днес наричаме “ранновизантийска държава” и “политика.” 

Първа глава (стр. 29–94) представлява проучване на представите 

за държавата (по-точно, за Източноримската държава) на двама автори 

от периода – Теофилакт Симоката и Прокопий Кесарийски. Анализът 

на произведенията им (Всеобща история на Теофилакт и целият corpus 

Procopianum) е предшестван от кратък очерк върху научните 

изследвания, посветени на византийската историография (а и на 

литературата) като израз на политическите представи и разбирания на 

тогавашното общество. 

Проучването е извършено на основата на сравняване на степента 

и на съдържанието на детайла, предоставян ни от авторите за 

градовете. Защо градовете? Защото – и това е една от основните 

трудности при проучването както на античната, така и на 

средновековната историография – ние не можем да сме сигурни, че при 

работата с кой да е текст не налагаме своите критерии за важно и 

неважно върху автор, който има съвсем различни от днешните 

представи. И именно тук се оказва, че информацията за различните 

градове, споменати в едно или друго произведение, е изключително 

важна – държейки сметка за преписаното от всеки автор от неговите 

собствени източници и за това как той работи самостоятелно, ние 

всъщност виждаме как всеки интересуващ ни писател прилага поне 

един от собствените си критерии за значимост – та нали и при 

Прокопий, и при Евагрий, и при Теофилакт Симоката само за 

определени градове четем, че в тях е имало мощи на светци, че в тях са 

се извършили чудеса? Следователно, описанията на градовете, при 

изследването на които държим сметка за всички подробности, 
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споменати от даден автор, са чудесна отправна точка за разбиране на 

това как късноантичните автори са си представяли държавата. 

Изследването на вече споменатите Теофилакт Симоката и 

Прокопий Кесарийски ни доведе до заключението, че при тях Византия 

от периода VІ-началото на VІІ в. се свежда до Константинопол – 

особеност, която ние описахме като “моноцентрична” представа за 

държавата. Единствено за столичния град те дават (макар и в различни 

части на написаното от тях, съответно на специфичните задачи, които 

са си поставили като автори) сведения за мощи на светци, за други 

реликви и за свързани с тях чудеса. При това, и двамата – както вече 

уточнихме – са се водили от особеностите на работата си – Теофилакт е 

писал от позицията на панегирист на Ираклий, който е трябвало да 

обоснове по някакъв начин падането на Маврикий от престола (и 

затова чудесата или – както е в случая – липсата им – вършат отлична 

работа); Прокопий е писал Тайната история като критик на 

Юстиниан, а Строежите – като негов панегирист. При това във 

втората част на главата подложихме на анализ сведенията и на 

Симоката, и на Прокопий, и стигнахме до извода за съзнателното 

подбиране и подреждане на информацията, която те ни дават за всички 

градове. 

Във втора глава (стр. 95–160) прегледахме по същия начин 

Църковната история на Евагрий Схоластик и установихме наличието 

на същата особеност и при него – и той изравнява Византия с един 

град, само че в неговия случай (както и в случая на останалите 

„регионални” писатели) градът е Антиохия, като Константинопол е 

представен само като военно и политическо присъствие (императорът 

Маврикий е показан в изцяло положителна светлина, което в много 
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голяма степен се дължи на факта, че Евагрий е бил писател под 

покровителството на същия Маврикий, от когото е получил и почетна 

титла). Колкото и да е значително споменатото военно и политическо 

присъствие обаче, столицата е абсолютно лишена от всякакъв 

свръхестествен или метафизичен елемент – за нея не са споменати 

чудеса, мощи на светци или реликви, които да ги извършват, нито пък 

живи светци (какъвто е случаят със Симеон Стълпник Младия, 

съвременник на Евагрий, когото авторът е познавал лично). Така 

очертаната „агиографска хегемония” на Антиохия е допълнена от 

присъствието на патриарха Григорий (чийто юридически съветник 

Евагрий е бил) в абсолютно всички военни и политически събития, при 

това – наравно с императора. 

В трета глава (161–211 стр.) ние сравнихме изобразяването на 

Римската държава от Евагрий и Теофилакт със същото в още четири 

„периферни” текста – Liber Pontificalis, Miracula Sancti Demetrii, 

Животът на Прокъл и глава 26 от Philotheos Historia на Теодорет 

Кирски, посветена на Симеон Стълпник Стария. И тук сравняването на 

начина на изображение на византийската държава ни доведе до същата 

констатация – тя е изравнена с един град (не Константинопол), а 

столицата играе видимо периферна роля (степента на детайла и 

акцентът са различни във всеки отделен случай). 

Анализът на сведенията, предоставяни от наративните 

източници, ни позволява да заявим, че както наративната 

историография (без значение дали се отнася за pragmatikos tropos в 

класически стил или за някоя хроника), така и други, обикновено 

считани за рязко отделени от нея жанрове (агиографията), съдържат 

толкова сериозен “политически пласт”, че той трябва да бъде предмет 
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на отделно изследване. То бе извършено и резултатът от него е 

следният: първо, в Ранна Византия не съществува единна представа за 

политиката и за държавата (т.е., всеки, дори и най-примитивно 

мислещият и пишещ автор, има нещо, което го отличава от останалите 

в тази сфера); второ, като източници за тези представи задължително 

трябва да бъдат използвани и историческите, и агиографските 

съчинения; трето, и най-важно, образованите среди на 

източноримското общество от V–VІ в. напълно съзнателно свеждат 

империята до един или два градски центъра и пренебрегват останалите 

й части, като също толкова преднамерено изтъкват важността на своя 

град. Отделно, при всички анализирани от нас писатели се наблюдава 

липсата на ясно разграничаване между светския и църковен (имайки 

предвид факта, че същото се наблюдава и при нехристиянските им 

опоненти, може би е по-точно да говорим за “несветски”) елементи, 

което придава голяма част от спецификата на понятията за “политика” 

и “държава”, както са ги разбирали хората от V–VІ в. Особено при 

Евагрий Схоластик и при Йоан Солунски местният епископ е толкова 

важна фигура, че (както ще се види) измества императора от първото 

му място в това, което и двамата споменати литерати виждат като 

“държава.” Тази без съмнение силно избирателна картина (по-точно е 

даже да пишем за “картини”) прави изключително трудно отговарянето 

на въпроса – доколко точно наративните текстове отразяват 

действителността? 

В четвъртата глава (стр. 212–248) опитахме да дадем отговор на 

този въпрос. За целта съпоставихме сведенията и най-вече начина на 

“виждане” на държавата, фиксирани в наративните източници, с 

единствения (както вече изтъкнахме) достъпен ни в оригинал корпус 
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документи, съставен от съвременник на Евагрий Схоластик и 

Теофилакт – първите две книги от писмата на римския епископ 

Григорий Велики (590–604 г.). Данните им бяха сравнени с имперското 

законодателство, запазено в Юстиниановата кодификация. При 

работата си с него ние разгледахме съвсем накратко, единствено като 

фон за сравнение с писмата на Григорий Велики, законовите текстове в 

материята за правата и задълженията на епископа, запазени като 

разпореждания на правителството от началото на ІV до средата на VІ в. 

Изводът от извършената в четвъртата глава работа бе следният – 

ежедневното функциониране на късноримската държава в едно от 

нейните владения (Италия) в немалка степен съответства на 

литературната картина, която намираме в анализираните в 

предшестващите глави произведения. Римският епископ си сътрудничи 

със светската администрация по въпросите на събирането на данъци и 

подкрепя и насърчава усилията й да поддържа някакъв ред; той също 

така подпомага военните усилия, като църквата субсидира армията, 

подпомага с разузнавателни данни командирите и участва в отбраната 

на укрепените места. Отделно, постоянно се подчертава лоялността 

към Константинопол и се разчита на императорския двор като на 

защитник от варварите. От друга страна обаче, в своите отношения с 

администрацията, с останалите епископи, както и с лангобардските 

владетели (а и с останалите) Григорий действа напълно самостоятелно, 

като даже може да поддържа политика, различна от препоръчваната от 

Константинопол, поне що се отнася до предпазването на Рим и 

областта му от военни действия. Най-накрая, и за Григорий Велики 

империята представлява „бицентрична” политическа структура – в 

центъра на неговите грижи е Италия и Рим, като другият полюс, който 
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се явява най-често в писмата, е градът на Босфора. Извън тях ние 

виждаме много по-повърхностно представяне на останалите региони и 

градове. 

Крайното заключение (стр. 249–252), макар и може би донякъде 

неочаквано, ще улесни, надяваме се, бъдещото проучване на историята 

на Византия от периода V–VІ в. 

То е следното – към края на VІ в. от християнското летоброене 

държавата, която ние наричаме „Византийска империя”, представлява 

федерация от църковни републики – главните църковни центрове в т.н. 

„Пентархия.” 

Справка за приносните моменти в изследването 

- за първи път в науката е изследвана в цялост традицията на 

възприемането на държавата и политиката през даден период от 

развитието на ранновизантийската историография 

- резултатите от проучването на историографията са съпоставени с 

данните на агиографията и е доказано, че поне част от последната 

изпълнява и ред важни за тогавашното общество политически 

функции 

- за първи път в науката е напавен опит да се разглеждат цялостно 

отразените в текстуалните източници на наративната 

историография представи за характера на късноримската 

държава, като е направен важен извод (универсалността му 

подлежи на допълнителна проверка), който е общовалиден поне 

за периода от края на VІ и началото на VII век 

- за първи път в науката писмата на Григорий Велики като 

документи са съпоставени с данните на съвременната им 
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наративна историография и на законодателството, за да бъде по-

добре разбран византийският им контекст 
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