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 Дисертационният труд на Антоан Димитров Тонев разглежда проблематика, която 

в последните десетилетия буди все по-широк интерес в медиевистичната общност. Тя, 

естествено, се вписва и в големите дебати относно корените на средновековното общество 

в Европа и Средиземноморието, в дискусията за континюитета и хиатуса при прехода от 

Античност към Средновековие, към въпросите за "варварската" етничност, нейното 

възникване или конструиране от страна на късноантичните автори. В този контекст 

появата на "варварските" федерати на територията на Късната Римска империя, тяхната 

интеграция в имперските структури и възникването на техните regna на територията на 

Римския Запад, се оказват ключови процеси за разбирането на повдигнатите въпроси. 

Докторантът се е спрял на изясняването на тези проблеми посредством метода на case 

study, тъй като правилно е преценил, че тоталното изчерпване на проблематиката, е 

задача, която надхвърля целите и задачите на една докторска дисертация. Ето защо, по 

мое мнение напълно обосновано, той разглежда само онези случаи, които биха ни 

представили различни варианти на развитието на прехода от федератски структури към 

ранносредновековна държавност в пространствата на Римския и Постримския Запад.  

 В структурно отношение дисертацията е разделена на увод, три глави и 

заключение, а също и с научен апарат и приложения, общо в обем от 601 стр. Макар и да 



не разглежда абсолютно всички случаи на трансформация на федератски структури в 

ранносредновековни regna, Антоан Тонев е бил максимално изчерпателен по отношение 

на отделните казуси, които е включил в своето изследване.  

 Уводът е направен, по мое мнение, по много добър, професионален начин, тъй като 

ни дава максимално ясна представа за целите и задачите на дисертацията, нейната 

хронологическа и географска рамка, методологията на автора и също така синтезиран и 

много добре обмислен преглед на изворовата и историографската база на изследването. 

Още тук личи умението на дисертанта да се ориентира в сложна, вече изследвана 

проблематика, да посочи и онова, което би могло да бъде съществен принос при анализа 

на разглежданата тема.  

Първа глава е озаглавена "Федератският статут и зараждането на средновековната 

държавност". Това е главата с най-сериозни теоретични екскурси, която има за цел да 

обясни общата рамка на развитие на явлението "федерати", корените му още в 

класическата епоха на римската държавност, неговата еволюция и отношението му към 

феномени като "клиентски" държави, намиращи се в буферната зона на Римската 

република и по-късно Римската империя. Очертано е точното място на "федератите" в 

Римската държава до III в., което позволява да се разгърне много по-ясно и обхватно и 

темата за еволюцията на федератския институт в Късната империя, промяната в 

механизмите за привличане и контрол над федератите, постепенното им срастване с 

провинциалните структури на Римския Запад и еволюцията на тези "хибридни" структури 

в самостоятелни форми на ранносредновековна държавност в рамките на разпадащата се 

имперска тъкан. Специално внимание е отделено на федератите в Източната Римска 

империя, където процесите на трансформация на късноантичното общество не водят до 

разпадане на държавността, а до нейното плавно преустройство, в което източноримските 

федерати също така имат своята роля. Важни и ценни са разсъжденията на докторанта 

върху термините gentes et regna, които показват не само познаване на този научен проблем 

и дебат в съвременната медиевистика, но и наличието на убедителна позиция на самия 

автор в областта на тази проблематика.  

 Втора глава, озаглавена "Готските случаи", разглежда подробно еволюцията на 

федератския статут и на ранната държавност у двете големи половини на "готския народ", 

- визиготите и остроготите, познати и  с популярните названия вестготи и остготи. 



Авторът напълно правилно се спира най-напред върху най-ранните общи етапи от 

развитието на готската общност и нейните контакти с Рим, а впоследствие в детайли 

разглежда историята на Визиготското и Остроготското кралство, анализира проблема за 

"римското наследство", за готската идентичност, пречупена през него, в рамките на двете 

кралства и посочва, че процесите на пълна хомогенизация на поданиците на двете 

кралства, протичат доста бавно, което в крайна сметка води и до техния крах, под ударите 

на Византия и на арабското нашествие. Умението на Антоан Тонев да се ползва от 

сравнителния метод, му е позволило да изгради пълнокръвна картина на развитието на 

тези два паралелни случая и ясно да очертае приликите и разликите между тези две 

сродни regna. 

 

 Трета глава " Вандалският и Франкският случай" е посветена на два, на пръв 

поглед, противоположни случая сред варварските regna. Впрочем Антоан Тонев се е спрял 

малко по-подробно на Вандалското кралство, тъй като, то, поради своята краткотрайност, 

обикновено се разглежда като по-маргинален случай, докато историята на франките по 

обясними причини е била изследвана в дълбочина, многократно и в особено големи 

детайли още от епохата на Просвещението, та чак до наши дни. Въпреки това, 

докторантът, според мене, е успял да долови и очертае основните тенденции, които 

сближават двата случая, независимо от големите разлики между тях. Особено ценни ми се 

струват приносите на Антоан Тонев в изясняването на различните интерпретации на 

римското наследство при вандалите и франките и изследването на тяхната "многопластова 

етническа идентичност", за да си послужим с терминологията на автора.  

 

 Заключението на дисертацията съдържа в много стегнат вид основните изводи на 

автора, които ни представят една пълнокръвна картина на постепенната интеграция на 

"варварския" свят с Късната империя, относително плавния преход на държавността в 

териториите на Римския Запад, макар и нелишен от отделни конфликти и сътресения. 

Федератският институт се оказва едно от средствата, чрез които се осъществява този 

относително плавен преход, който позволява на "варварските" gentes да заемат своето 

място в някогашните имперски територии и да създадат, заедно с местното население, 

повече или по-малко жизнеспособни политически, икономически и социални структури, 



които в една или друга форма поставят началото на феномена, познат ни като 

средновековна латинска Европа.  

 Авторефератът на дисертацията отразява напълно точно и адекватно, както 

нейното съдържание, така и очевидните приноси на автора, който е съумял да се 

ориентира в сложна проблематика на общата медиевистика и да изработи оригинална своя 

концепция по разгледаните въпроси. Като научен ръководител искам да подчертая, че 

Антоан Тонев работеше систематично, съвестно, с голямо умение и отговорност, което 

направи нашата съвместна работа, не само лека, но и много приятна. Неговата 

специализация в Естония, а също и участието му в няколко важни научни форума в 

чужбина, допринесоха за прецизирането на някои негови и наши общи възгледи относно 

тезата и методологията при постигането на поставените научни цели. Смятам, че така 

предложеният текст напълно отговаря на изискванията за присъждане на научната и 

образователна степен "доктор", гласувам с "да" и призовавам уважаемата комисия да 

гласува положително за присъждането на тази степен на Антоан Димитров Тонев 
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