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С Т А Н О В И Щ Е

за

дисертационния труд на Доротея Валентинова Михова

на тема:

КОНЦЕПЦИИТЕ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТ (IUSTITIA) И РАВЕНСТВО (AEQUITAS) , И

ПОНЯТИЕТО „КОРУПЦИЯ” (CORRUPTIO) В РИМСКОТО ПРАВО (IV В. ПР. Н.Е. – VІ

В.): LEGES SUMPTUARIAE; LEGES DE PECUNIIS REPETUNDIS; LEGES DE AMBITU;

LEGES BARBARORUM.

Дисертационният труд на Доротея Валентинова може да бъде

определен без никакво колебание като интердисциплинарен, тъй като

зададената тема изисква проучването не само на материя, свързана

непосредствено с публичното римско право, но и множество съпътстващи

проблеми от областта на римската и ранносредновековната история на

Западна Европа, философията, морала и етиката. За щастие докторантката е

не само юрист по своето образование, но и възпитаник на НГДЕК „Св.

Константин-Кирил Философ”, с подчертани интереси в областта на древните

езици, античната и ранносредновековната история и философията, което ясно

личи, както от текста на дисертацията, така и от нейната досегашна научна,

литературна и публицистична дейност. Това е позволило на Доротея

Валентинова да се заеме с детайлното проучване на еволюцията на

концепции и понятия като iustitia и aequitas, които играят ключова роля в

обществено-политическото развитие на Римската държава, и същевременно

позволяват да се формулира и визия за тeхния антипод - корупцията
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(corruptio), която е разяждала и разяжда човешкото общество от античността

до наши дни.

Мащабността на изследвания проблем предопределя и мащабните

размери на изследването (829 страници), с огромна библиография, която

обхваща и редица съпътстващи проблеми. Обемът на работата набъбна и с

оглед на обстоятелството, че тя е превела и коментирала редица текстове от

разнообразната изворова база, много от които се появяват за първи път на

български език. Темата е структурирана в  увод, встъпителна част, осем

глави, приложения и библиография.

Едва ли е необходимо отново да се проследява в детайли структурата

на работата на Доротея Валентинова, която вече беше изяснена в рецензиите

и становищата. Важно е да се отбележи, че поради своето естество, тя

прекрачва мислената граница между Античността и Средновековието,

показвайки само колко условни са тези хронологични граници, поставени за

улеснение, но понякога и за затруднение на изследователите, и за радост на

бюрократите.

Хронологическите рамки са свързани именно с идеята да се проследят

понятията и тяхната еволюция в конкретни закони и групи от закони,

представляващи съществена част от римската правна традиция, и

същевременно да се види и тяхното влияние върху част от т.нар. вулгарно

римско право, отразено в групата на  „варварските закони” за римляните. Те

представляват съществена част от Leges Barbarorum, и играят важна роля в

оформянето на профила на новите ранносредновековни общества, които се

развиват върху териториите на Римския Запад през V в. , особено след

знаменателната дата 476 г. , когато  римската власт в западните провинции

става напълно номинална.
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Естеството на работата е довело до привличането на огромен брой

извори, извън чисто правния материал, които трябва да очертаят социалните,

философските и дори психологически рамки в античното общество, както по

времето на формирането на изследваните понятия в републиканската епоха,

така и в епохата на Късната античност, когато усещането за загуба на

древните ценности и морал е доминиращо сред римския обществен и

интелектуален елит. Дали и доколко късният Рим е общество в криза, разбира

се, може да се спори, но безспорно е усещането за упадък, носталгията по

златните древни времена, което е преплетено с упоритото преповтаряне на

норми, свързани с борбата срещу корупцията в късните правни колекции,

предшестващи Corpus juris civilis, сумирал целия правен опит на римската

държавност. Впрочем този монументален кодекс започва да се използва в

Западна Европа едва в Същинското Средновековие, а дотогава в бившия

Римски Запад господстват синтезни правни норми, които обединяват в себе

си римските и варварските традиции.

Доколкото на мен ми е известно, така избраната тема се разработва за

първи път в българската, а също и в световната медиевистика и романистика.

Това още повече подкрепя идеята за новаторския подход на автора. Особено

ценна ми се струва идеята, че правните норми, законите като феномен,

трябва да бъдат интерпретирани винаги в цялостния контекст на едно

общество, във връзката им с ценностни системи и възприятия, с които са

взаимно свързани и взаимно обуславящи се, а не взети сами за себе си. Друг

важен компонент в дисертацията е сравнителният анализ на различни типове

„закони против разкоша”, приемани в различни епохи и общества, в които се

открояват редица сходства, показващи базисни принципи, върху които се

градят човешките взаимоотношения, независимо от хронотопните,

културните и политическите различия, които биха могли да бъдат изтъкнати.
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Към това бих искал да прибавя и детайлното изясняване на един

изключително важен проблем - този за наличието на висока степен на

етнополитическо, „протонационално” съзнание, и реконструирането на

връзките между това съзнание у римляните, тяхната ценностна система и

историческа памет, и правната система и мисъл в Древния Рим.

Тук трябва да отбележим не на последно място и обстоятелството, че

дисертационният труд беше реализиран в рамките на проекта „Диалог

Европа”, и трябваше да бъде защитен в рамките на две, вместо на

предвидените по закон три години. Въпреки това, дисертантката успя да се

справи, по мое мнение, блестящо с разработваната тема, и да спази, както

изискванията, предвидени в закона, така и регламентите, произтичащи от

ангажиментите й в програмата за върхови постижения на Институт „Диалог

Европа” към Софийския университет. Затова допринесе и нейната кратка, но

плодотворна специализация в Белградския университет, чиито библиотека и

специалисти в областта на римското право, античната и средновековната

история затвърдиха успешното приключване на работата по дисертацията в

края на 2011 г.

Авторефератът на дисертацията отговаря напълно на нейното

съдържание. Като изказвам отново своето убеждение, че дисертационният

труд на Доротея Валентинова е един безспорен успех за дисертанта,

призовавам почитаемата комисия да присъди на автора образователната и

научна степен „доктор”.

10 юни 2012 г.

Гр. София Доц. д-р Александър Николов


