
СТАНОВИЩЕ

За дисертационния труд на Борис Борисов Шопов на тема „Власт и собственост в ранна 
Византия (438-534 г.)

 За Ранна Византия е писано много, като това има своето извороведско и историографско обясне-
ние. Това е време, необичайно богато, в сравнение със следващите периоди, на извори от вякакъв, пре-
димно писмен характер. Самият спор дали това е по същество Византия или е късна Римска империя, 
универсалната идеология и обширната територия, която превръща развитието на много европейски и 
неевропейски региони в част от нея, големият интерес към централизираната и абсолютистична (както 
традиционно се смята) империя, устояла на „Великото преселение“ – това са само част от обстоятел-
ствата, които засилват интереса към този исторически феномен. Дисертантът е проявил голяма степен 
на научна дързост да се заеме с подобен период, в изследването на който са опитали перата се толкова 
известни византолози, политолози или въобще хуманитарни мислители.  Обстоятелството, че той е ус-
пял да намери научна ниша, за да изгради собствена концепция, говори за неговата ерудиция и за  това, 
че историческите концепции не са вечни, а сякаш създадени, за да бъдат отново и отново подлагани на 
съмнение. 

 Повечето специалисти, признавам и аз в това число, гледат на ранна Византия като на абсо-
лютна монархия, в която доминира волята на императора, налагана чрез разклонения чиновнически 
и съдебен апарат, улесняван от добрата за тогава комуникационна среда чрез наследена от Римската 
империя пътна мрежа. Внимателният прочит на основните наративни, еристолярни и други писмени 
извори от епохата позволява на Борис Шопов да ни представи доста различна картина. В трудовете на 
своите автори той не открива цялостен поглед върху обширната империя във вида,  който се вмества 
в традиционната представа. Вместо това пред нас се разкрива картината на една практически децен-
трализирана структура, в която провинцията и предимно големите градове чрез местната аристокра-
ция и особено епископат държат локалната власт в свои ръце. За тях императорската власт е по-скоро 
далечен партньор, отколкото върховен повелител. Дисертантът отива още по-далече, като твърди, че 
това всъщност е една империя от федеративен тип, в която основните провинциални центрове на власт 
съвпадат с центровете на пентархията, плюс няколко още големи провинциални градове. В тази нео-
бичайна спрямо историографската традиция структура изпъква голямата роля на епископите, които 
според дисертанта, са реални носители  освен на църковна, още и на политическа власт. Г-н Шопов е 
демонстирал широка историческа култура, като е сравнил тази структура с други империи, смятани за 
символи на централизма и констатира, че в това няма нищо необичайно. Аз бих добавил, че няма друг 
начин за функциониране на една доиндустриална политическа структура, която не разполага с модер-
ни средства за комуникация, освен делегиране на част от властовите правомощия на провинцията. 

 Тази обща концепция на г-н Шопов за ранна Византия е оригинална, заслужава висока оценка, 
показва голяма ерудиция и нетрадиционен подход към цялостния текст на анализираните автори и не-
съмнено е смислово ядро на неговата дисертация.  Оттук нататък обаче започват въпросите.

 На първо място, според мен, дисертацията е трябвало да има друг облик, ако се съди поне по 
заглавието. Във вида, в който е предадена, тя е посветена на структурата на власта в ранна Византия, 



отразена в литературни извори и в част от епистолографията.  При това не става въпрос за реално 
функциониране на властовите механизми, а повече за представата за тях в разглежданите извори. Тук 
веднага възниква въпросът за обема на използваните извори и за техния характер, ако, разбира се, има 
желание и стремеж темата да се обхване в нейната цялост. Защото  едно е представа за нещо, друго е 
реално му функциониране. Очевидно е също така, че за втората част от заглавието – собственост – не е 
казано на практика нищо. Следователно, поне за мен е очевидно, че съдържанието на дисертацията не 
отговаря в пълна степен на утвърденото заглавие.  Мисля, също така, че дисертанътът е осъзнал тази 
слабост на труда си, защото някъде на края му е допуснал, че обхвата на изворите може да бъде далеч 
по-голям. Всъщност той е осъзнал, че ако подходи с избраната методика и обхване заглавието в пълна 
степен, дисертацията би се разпаднала на многотомна поредица от монографии. Вероятно нямаше да 
кажа това, ако в последно време не се натъквам на дисертации, които частично и дори никак не отгова-
рят на заглавието си. Тогава какъв е смисъла то да се обсъжда и утвърждава?

 Казаното до тук не поставя под съмнение изследователската подготовка и умения на дисертан-
та. Заявявам ясно и категорично, че те са на високо ниво. На същото ниво е и изказа: г-н Шопов има 
точен и артистичен език, умее да води читателя в дебрите на своите извори и съждения, поради което 
дисертацията се чете лесно и с удоволствие. Моите възражения разкриват по-скоро механизма, по кой-
то е работено в продължение  на „протяжното време“, откогато той е бил редовен докторант. За мен не 
е трудно да го разкрия: започва се с намерение за тотален подход към темата и после се осъзнава, че 
нито силите, нито времето ще стигнат за реализацията на подобен мегапроект.  Поради тази причина, 
като не се съмнявам в научния потенциал на дисертанта, аз ще се въздържа от гласуване. Надявам се 
това да не попречи на г-н Шопов да получи научната и образователна степен „достор“.

София, 3 юли 2013 г.     Изготвил становището:
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