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Авторът на настоящата дисертация си е поставил нелеката задача да разгледа и анализира със-
тоянието на Ромейската империя в периода на Късната античност от гледна точка на съотношението 
център-периферия и как те се възприемат в съчиненията на използваните автори. Доколкото изворите, 
които представя и разглежда дисертантът, са преимуществено от VI век, то и акцентът на дисертацията 
пада върху втората половина на този век, или времето между управлението на Юстиниан Велики и 
Маврикий.

Дисертацията се състои от увод, четири глави, заключение, списък на съкращенията и биб-
лиография, общо 263 страници, от които 252 страници съставлява чистият текст. Дългият увод е до 
голяма степен историографски по своя характер, като отделя внимание още на източниците, на редица 
методологически въпроси, на целите и задачите на изследването. Първа глава разглежда представите за 
държавата от гледна точка на центъра Константинопол. Представени са съчиненията на двама известни 
историци от този период – Прокопий Кесарийски и Теофилакт Симоката. Любимият похват на дисер-
танта, използван и в следващите глави, е да направи своеобразен статистически анализ на споменава-
нето на различните градски центрове според няколко основни критерия. Разгледано е съотношението 
между отделните градове като църковни центрове и като центрове на политическа и военна активност. 
Втората глава продължава в същия дух, но вече от гледна точка на периферията, със специален акцент 
върху Църковната история на Евагрий Схоластик. Особено внимание е обърнато на отношенията 
между Константинопол и важните градски и църковни центрове на изток, в Сирия и Северна Месопо-
тамия. Трета глава продължава с гледната точка на периферията, но вече с по-широк набор от автори 
от различни точки на империята – Рим, Атина, Солун и Сирия. Особено място в дисертацията заема 
четвърта глава, посветена на анализа на част от писмата на папа Григорий Велики, които разкриват 
донякъде механизма на водене на политика от Италия, по това време вече периферия на Ромейската 
държава, но важен регион за Средиземноморието и Западна Европа. Видими са и признаците на обосо-
бяването и отделянето на Италия, което ще стане факт след по-малко от два века.

Дисертационният труд има своите достойнства и приноси. Авторът демонстрира добро позна-
ване на изворите и умела работа със старогръцките и латински текстове. Интерес предизвиква добре 
защитената от дисертанта концепция за моноцентричния и биоцентричния характер на Ромейската 



държава според вижданията на отделните автори. От друга страна, едва ли би трябвало да ни учудва, 
че автор, който пише от определен периферен център, ще покрие с информация най-вече своя регион, 
както и отношенията му със столичния град. Затова не бива да сме изненадани, ако Евагрий и Теодорет 
се занимават със Сирия и Константинопол, Йоан Солунски – със Солун, а римските папи – с Италия. 
Определено приносен характер има Четвърта глава, доколкото този материал е до голяма степен 
непознат в български условия. Изключително интересна и добре обоснована е дефиницията за импе-
рията от късния VI век като „федерация от църковни републики”, като тази теза е подкрепена и с при-
ложение, посветено на ролята на епископите и episcopalis audientia в Юстиниановото законодателство. 
Приятно впечатление ми направи – като на човек, който се е занимавал достатъчно с късноантичния 
неоплатонизъм – включването на Марин от Неапол и създаденото от него житиеописание на известния 
късноезически философ Прокъл.

Разбира се, не мога да не спомена и редица критични бележки. Все ми се струва, че авторът на 
настоящата дисертация е можел да включи по-широк кръг от изследвания, с които да допълни своята 
библиография. По отделните въпроси, засегнати в дисертацията, е създадена много литература, пре-
димно стойностна, в последните десетилетия. При споменаването на Синезий от Кирена в бележка 12, 
например, авторът цитира поостаряло недостъпно за него издание при наличието на толкова по-нови и 
относително достъпни. Очевидно дисертантът не познава добре и състоянието на неоплатоническите 
школи в Късната античност, иначе не би се учудвал защо Марин подминава в биографията на Прокъл 
Александрия с културните й центрове – по това време атинската неоплатоническа школа, свързвана 
най-вече с Прокъл, се отнася неприязнено към александрийската. Учудват и някои твърдения. Аз не 
бих казал, че нито един автор от V и VI век не е изследван в цялост, както твърди дисертантът на стра-
ници 22 и 23. На страница 229 пък се заявява, че за разлика от историческите съчинения, писмата на 
папа Григорий са отражение на действително случил се факт. Трудно ми е да разбера това заявление 
– нима историческите съчинения не работят с действително случили се факти? Ако те са третирани 
специфично у отделните автори, според конюнктурата и мирогледа им, то това важи и за папските пис-
ма. Като цяло дисертацията е написана на добър български език, с много малко правописни и техниче-
ски грешки. Дългите бележки с прилежно изброяване на споменатите от Теофилакт Симоката градове 
обаче биха могли, по мое скромно мнение, да бъдат обособени в приложение, защото затормозяват 
текста.

Въпреки посочените критики аз оценявам високо този труд. Споменатите пропуски не отричат 
факта на едно добро изследване на ранновизантийската държавност през погледа на съвременните ав-
тори, както и на засилващата се роля на Църквата в тази епоха. Добре е демонстрирана обвързаността 
на епископите с местните елити и важността на едните и другите за функционирането на обществото. 
Затова и препоръчвам този дисертационен труд да бъде оценен по достойнство и да се присъди на не-
говия автор научната и образователна степен „доктор”.
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