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I. СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИЯТА

Дисертацията се състои от увод, встъпителна част, същински корпус

на изследването от 8 глави, заключение, приложения и библиография с

използваните извори и научна литература. Общият обем на дисертацията е

от 829 страници.

II. ЦЕЛИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

IUSTITIA ADVERSUS CORRUPTIONEM. Aequitas adversus ambitum,

peculatum et criminem repetundarum. Virtus adversus avaritiam et

corruptionem morum. Ius adversus iniuriam. Romani adversus barbaros. Sui

adversus alienos. Sui adversus suos…

Справедливостта срещу корупцията. Равнопоставеността срещу

изборната подкупност, присвояването на държавно имущество и

незаконно отнетото от магистрати и принцепси чрез изнудване и

принуда. Доблестта срещу алчността и упадъка на нравите. Правото

срещу беззаконието. Римляни срещу варвари. Свои срещу чужди. Свои

срещу свои...

В пространствата между тези опозиции и отвъд тях, в техните

символни, правни, моралноетични, исторически, идеологически,

летописни, военнополитически, социални и философски проявления

настоящото изследване, без да претендира за изчерпателност и

всеобхватност, търси отговорите на няколко основни въпроса: Какви са

възприятията на римляните за справедливостта, равнопоставеността,

правото, законността, миналото като отправна точка на историята, и дали

корупционните практики и антикорупционните механизми в Рим се

отличават от съвременните? Е ли Вечният град първообраз и архетип на
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всяко съвременно общество, задушавано от корупция, политическо

лицемерие, силови сблъсъци и властови интриги, институционална

измамност и държавна бутафорност, от клиширани популистки лозунги и

маскирани с упоителен политически говор лични и олигархични амбиции?

Как и защо гибелта на Рим се превръща в “архетип на всяко друго

човешко падение и в символ на собствените ни страхове”? Кое

предпоставя края на една цивилизация и запазването на нейния дух чрез

адоптирането му от други култури и цивилизации? Какви са последиците

от размиването на националното самосъзнание, от загубата на паметта

за миналото, от преобръщането на ценностната система и подмяната на

старите добродетели с нови егоцентрични утилитаристични “ценности”,

ориентирани към властта, консумативизма, към културата на luxuria et

ambitio? Как неефективността на правото и неспазването на законите, израз

на общата воля на народа и своеобразен обществен договор, рефлектират

върху институционалната стабилност и съзнанието на обществото,

превръщайки се в предпоставка за бъдещи социални, морални и

политически сривове и кризи: в и извън пределите на една държава?

В аргументите и питанията на настоящата дисертация бяха чути

гласовете на антични римски и старогръцки автори, и съвременни

изследователи, бяха сравнени, тълкувани, анализирани десетки римски

закони против разкоша; закони, инкриминиращи длъжностната и

електорална корупция, и многобройни текстове от варварски закони, в

които са се съхранили римските представи за aequitas и iustitia.

Тези актове и повечето от разгледаните текстове са от областта на

римското публично право, и са твърде малко проучени както в България,

така и в чужбина. По традиция, в българските университети се преподава

римско частно право, въпреки че именно в материята на римското

публично откриваме тези безценни находки, някои от които звучат

изключително адекватно и днес.
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В хода на работа върху дисертацията бяха преведени значителен

брой текстове от латински, свързани пряко или косвено с визираните

четири типа римски закони: leges regiae, leges sumptuariae, leges de pecuniis

repetundis и leges de ambitu; бяха преведени съществен брой текстове от

латински и старогръцки, отразяващи и изясняващи историческия контекст

на предмета на изследване; както и коментари и анализи на съвременни

изследователи. В търсене на текстуалните, смислови и юридически

проявления и трансформации на iustitia и aequitas във варварските закони,

бяха преведени и 60 титули от Edictum Teodorici Regis и Lex Romana

Visigothorum.

ЗАДАЧИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

Целите на изследването бяха реализирани чрез:

1/ превод и анализ на конкретни текстове от пет групи законодателни

актове, всеки със специфичните си характеристики и предназначение -

leges regiae, leges sumptuariae, leges de pecuniis repetundis, leges de ambitu и

leges barbarorum;

2/ реконструиране на връзките им с римските представи за aequitas и

iustitia, и техните антитези;

3/ реконструиране на най-общия модел на римската ценностна

система, на нейното зараждане, еволюция, преобръщане, подмяна, на

трансформацията й в нейната антитеза, в избраните хронологически

граници;

4/ реконструиране на връзката “общностно/национално

самосъзнание - ценностна система - право/правна

система/закони/правосъдие -

институционална/социална/държавнополитическа/военнополитическа

стабилност - исторически континуитет/историческа памет/ запазване на
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националната идентичност” в контекста на римската ценностна система и

на конкретни типове законодателни актове.

ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА ИЗСЛЕДВАНЕ

Обект на изследване в настоящата дисертацията са пет групи закони:

leges regiae, leges sumptuariae, leges de pecuniis repetundis, leges de ambitu и

leges barbarorum, и по-специално Edictum Teodorici Regis и Lex Romana

Visigothorum, както и техният генезис и eволюция в исторически контекст,

конкретните социални и политически събития и процеси, и ценностните

промени, повлияли върху техните проявления. Именно чрез тях се

реконструира и предметът на изследването: римските представи,

концепции, принципи и възприятия за iustitia, ius, aequitas, virtus, и техните

антитези iniuria, inaequitas и corruptio.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКА ОСНОВА НА ДИСЕРТАЦИЯТА

В методологическата основа на изследването са залегнали

общонаучните теоретични формалнологически методи: анализ, синтез,

изграждане на абстрактни модели, моделиране на понятия, движение от

конкретно към абстрактно и от абстрактно към конкретно, системен и

структурнофункционален метод. Правните текстове предполагат и

използването на специалните методи на юридическата наука:

формалноюридически, сравнителноправен, лексикално, граматическо,

логическо и системно тълкуване на правни норми. За целите на

дисертацията са използвани и други методи - социологичен: петте типа

закони и концепциите за aequitas, iustitia и corruptio се анализират и

изследват в тяхната взаимовръзка с други социални явления; анализира се

ефективността и ролята на правото като гарант на справедливостта и



6

отражение на съществуващите корупционни модели; исторически:

еволюцията и проявленията на изследваните феномени се проследяват в

техния исторически контекст, с анализ на събитията и процесите, които

влияят или ги обуславят пряко или косвено. В хода на превод и анализ на

източниците е използван и компаративният метод за изследване на

съответните извори с изграждане на аналогии и връзки между тях.

ХРОНОЛОГИЧЕСКИ ГРАНИЦИ НА ДИСЕРТАЦИЯТА

Хронологическите граници на изследването са пределно широки: IV

в. пр.н.е. - VI в. от новата ера. Те предопределиха и големия му обем, но

тази рамка е неизбежна, доколкото историята на концепциите за aequitas,

iustitia и corruptio, и историческите проявления на олицетворяващите ги

закони, не би била пълна, ако дисертацията бе ограничена в по-тесен

отрязък от време.

ПРИНОСИТЕ на автора биха могли да се разглеждат на няколко нива:

1/ в българската и световна историография и правна наука за пръв

път в едно изследване са изградени връзките между leges regiae, leges

sumptuariae, leges de pecuniis repetundis, leges de ambitu и leges barbarorum,

и по-специално Edictum Theodorici Regis (или Lex Romana Ostrogothorum) и

Lex Romana Visigothorum;

2/ за пръв път тяхната идентификация, дефиниране и анализ са

поставени в контекста на римските представи, концепции, принципи и

възприятия за iustitia, aequitas и virtus;

3/ за пръв път цялостно изследване е посветено на връзката

“общностно/национално самосъзнание - ценностна система -

право/правна система/закони/правосъдие -
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институционална/социална/държавнополитическа/военнополитическа

стабилност - исторически континуитет/историческа памет/ запазване

на националната идентичност” в контекста на конкретни типове

законодателни актове, някои от които са твърде малко изследвани, а други

- изобщо не, доколкото публичното римско право, особено в България,

остава най-често извън полезрението на научния интерес, въпреки неговата

значимост и изключителност;

4/ авторът е опитал да разгърне по-цялостно, задълбочено, и лишено

от субективистични или едноизмерни анализи изследване на

електоралната и длъжностната корупция в Рим, отчитайки

недостатъчния брой пълноценни анализи в тази материя;

5/ различните нива на анализ са потопени в исторически контекст, с

проследяване на конкретни исторически събития, с оценка на ролята и

значението на конкретни исторически личности, с представяне на

отношението и възприятията на съвременниците им - римски и

старогръцки автори, с проследяване на последващия във времето прочит от

историци, филолози, философи, юристи;

6/ чрез преводи от латински и старогръцки текстове авторът се е

постарал да запази автентичното звучене на античните римски възприятия

за aequitas и iustitia, и смисловите нива на групите закони, които са техни

своеобразни проявления;

7/ авторът разработва неизследвани и слабоизследвани в

историографията, философията и правната наука проблеми в контекста на

римското общество, история и право, аргументирайки се с исторически,

правни, философски, прозаични, поетични, антични, средновековни и

съвременни текстове, някои от които са преведени на български за пръв

път с оглед целите на дисертацията;

8/ избраните групи закони leges regiae, leges sumptuariae, leges de

pecuniis repetundis, leges de ambitu и leges barbarorum са предмет на
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ограничен брой специални изследвания, въпреки че са част от по-глобалeн

исторически, моралeн и правносоциалeн феномен, изразяващ се основно в

опити за съхраняване на ценностната система и възприятията за

справедливост, на mos maiorum, на паметта за миналото, националното

самосъзнание и идентичност, чрез законодателни реформи и рестрикции.

Антикорупционното законодателство в Рим също е изследвано

фрагментарно, с акцент върху отделни закони, и в този смисъл авторът се е

опитал да допринесе за една по-пълна негова реконструкция;

9/ за пръв път са изследвани проявленията на aequitas, iustitia и

corruptio, и степента, в която конкретни римски закони с антикорупционна

насоченост са се съхранили в leges barbarorum;

10/ за пръв път са изследвани варварски закони в контекста на

сблъсъка между iustitia и corruptio, Romanitas и “варварството”, и с

поглед към варваризацията на римското право и романизацията на

варварското;

11/ за пръв път са изградени аналогии между конкретни текстове от

Leges Romanae barbarorum и българския Наказателен кодекс;

12/ за пръв път са изведени в толкова синтезиран вид, и вследствие

на превод и текстови анализ на правни паметници, нивата на проявления,

преки или косвени, на aequitas и iustitia в leges barbarorum, включително и

с оглед запазените разпоредби от конкретни антикорупционни римски

закони;

13/ накрая авторът се е опитал да изгради представа за пътя на Рим

като архетипен модел за “живота” на човешките цивилизации от тяхното

детство до тяхната смърт, напомнящ за съвременните общества и за

наложителния “екзорцизъм” на настоящето.
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УВОД

Уводът представя структурата и съдържанието на дисертацията по

глави и раздели; нейните цели, задачи, теоретична и практическа

значимост, хронологическите й граници; обекта, предмета и

методологическата основа на изследването; и приносите на автора.

Встъпителна част: ЗАЛЕЗЪТ НА СПРАВЕДЛИВОСТТА И ГИБЕЛТА НА

РИМ

Хронологично изложението е в обърнат ред: “Залезът на

справедливостта и гибелта на Рим” е встъпителната част, от която

тръгват питанията и отговорите, и която служи като отправна точка за по-

нататъшния корпус на изследването. Една от многобройните й цели е да

открои очертанията на погубения римски свят, вграден в европейското

съзнание като архетипен модел за смъртта и трансформациите на

човешките цивилизации, преминали и преминаващи през неизбежни

възторзи и падения преди да угаснат на историческата сцена.

Осевите линии, около които гравитира текстът, са противостоянията

между aequitas, virtus и iustitia, от една страна, и luxuria, ambitus и avaritia,

от друга, потопени и анализирани в неизменния исторически контекст;

битките между двата символни фронта и последиците от техния

исторически сблъсък, предпоставили залеза на свръхдържавата Рим.

Аргументацията се движи на няколко нива и търси механизмите, чрез

които кризата в ценностната система на едно общество, изразена в:

отказа от морални корективи и подмяната на моралните ценности с

утилитаристични амбиции и възприятия; в отказа или по-скоро

предизвикания колапс на историческа памет, подменена от тенденциозна

историческа “амнезия”; в corruptio morum; в неефективността на правото и
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невърховенството на закона, в неспазването му, въпреки че е израз на

общото съгласие по въпросите на общото благо и общото бъдеще; “в

унищожението на законите и правосъдието”, генерират разпад на

националното самосъзнание и преобръщане на римското светоусещане за

справедливост. Те обаче пораждат и обратни процеси, устремени към

предотвратяване израждането на държавата, морала и правото в нея, и част

от техните проявления са законодателните опити за борба против разкоша

(leges sumptuariae), заедно с антикорупционните закони - leges de (pecuniis)

repetundis и leges de ambitu. В тази въвеждаща част се поставя началото на

дискурса за процесите, съпътстващи разпада на римската ценностна

система, разпада на общностното самосъзнание, корумпирането на

правната система и неефективността на най-мощния по дефиниция

институционален и социален регулативен механизъм - правото. Каузалната

историческа, моралноправна и социална зависимост, която ще бъде

многократно формулирана, и е зададена като основа за по-нататъшния

анализ, е между обезсилването и заобикалянето на законите, и

обезсмислянето или отказа от aequitas и iustitia.

Сред използваните извори в аргументацията на тази част са

вплетени: De officiis с теорията за справедливостта на Цицерон и

всеизвестната му присъда: “няма по-отвратителен порок от алчността -

особено от страна на първенците и управляващите държавата"; речта

му Pro Sestio с горчивоироничните отклонения: “сега по-скоро би

трябвало да се учудваме, ако видим гражданин честен и непоколебим,

отколкото боязлив и грижещ се за себе си, а не за отечеството”;

трактатът De re publica с лаконичното: “Републиката е достояние на

народа” и принципното: “А какво друго е държавата, ако не правова

общност от граждани?”; Institutiones на Гай със “Законът е това, което

народът нарежда и постановява!” и Улпиан със: “Справедливостта е

вечната и неизменна воля да се въздава всекиму своето!”; Annales на
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Тацит, напомнящ защо провинциите са изгубили доверието си в

управлението, и как войните между властимащи и алчността на

магистратите, съпътстват немощта на законите, нарушавани чрез насилие,

интриги и подкупи; Августиновите питания в De civitate Dei, сравнявани с

Цицероновите тези, и двете обобщими в няколко реда: без справедливост

няма re publica... нито общо съгласие, нито право, ценности, история или

народ.

Отчитайки границата между пожелателнопринципното “би трябвало

да е” и “e”, авторът прави опит да конструира модел на разпад на

държавата от социално, онтологически, институционално градимия “общ

правопорядък”, с неговите институти и закони, като пожелателно

принципно въплъщение на справедливостта, и олицетворение на хуманни

принципи и ценностни парадигми, до бездържавието като размиване и

трансформация на националното самосъзнание, на правовия ред и

националната ценностна система, през погледа на римското светоусещане.

I. CIVITAS ROMA - ИСТОРИЧЕСКА “РАБОТИЛНИЦА” ЗА FAS, MOS И IUS/-

TITIA. РИМСКИЯТ ЗАКОН КАТО RATIO SUMMA. AEQUITAS. IUS. IUSTITIA

Глава първа е логично начало на започнатото изследване и нейните

основни търсения са насочени към представяне на същностните

характеристики и проявления на закона като ratio summа, на еволюцията на

римското право в исторически контекст, на причините за оцеляването му

след края на неговите създатели. В тази глава се изяснява защо и за кого е

толкова важна ефективността на ius Romanum като един от ключовите

елементи във връзката: “общностно/национално самосъзнание - ценностна

система - право/правна система/закони/правосъдие -

институционална/социална/държавнополитическа/военнополитическа

стабилност - исторически континуитет/историческа памет/ запазване на
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националната идентичност”. Търсят се проявленията на формиращото му

влияние върху големите правни системи, върху голяма част от правилата и

концепциите на международното право, върху мисленето за еволюцията на

едно общество и неговата история.

Частта “Aequitas. Ius. Iustitia” на първа глава e фокусирана върху

еволюцията и смисловите измерения на концепциите за справедливост

(aequitas и iustitia), и ролята на ius Romanum като техен законодателен

израз и гарант. Iustitia е дефинирана е чрез връзките й с основанията на

правото като принцип на справедливата възмездност “да се отдава всекиму

своето” (suum cuique tribuere), със свободата (libertas), с гражданското и

лично достойнство (dignitas), с общностната полза (communis utilitas) и с

общото благо (bonum commune). Тук са потърсени персонификациите на

тези морални и правни принципи в римския пантеон чрез образите на

богините Libertas, Iustitia и Dignitas, и са изведени римските представи за

държавата като правова общност от граждани, и надчовешката, божествена

същност на истинния закон, чийто архетипен модел е творение или ейдос

на божествената справедливост. Тук намират място и аналогиите със

съвремените възприятия за свободата, и ретроспекциите, свързани с

еволюцията на това понятие.

II. IUSTITIA И НАЧАЛАТА НА РИМ

Втора глава извежда онези положения в легендарните leges regiae,

които са обвързани с представите за iustitia, и които са своеобразна основа

за бъдещото им развитие. Въпреки че не са включени в заглавието на

дисертацията, царските закони са абсолютно необходима предпоставка за

следващите части от дисертацията, без които тя би била непълна и лишена

от историческа логика. Текстът хронологически преминава през leges

regiae, приписвани на Ромул, Нума Помпилий,Тул Хостилий, Анк Марций,
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Луций Тарквиний Приск и Сервий Тулий, за да достигне до зараждането и

еволюцията на правото на обжалване (ius provocationis) като проявление

на правосъдната iustitia. В тази глава се анализират теориите “за” и

“против” самата идея за съществуването на leges regiae и законодателните

правомощия на рекса. Проследени са вариациите на хипотезата за

“конспиративното” пренаписване на ранната римска история, чиито най-

крайни привърженици използват дори изворите за Ромул, Нума Помпилий

и Сервий Тулий като доказателства за своята позиция, защитаваща

псевдоисторическото законодателство на Рим в тази ранна епоха.

Анализите на автора проследяват колебанията на тезите от убедеността, че

традицията избирателно е натоварила всеки от тях с трите основни

“стълба” на законотворчеството - първият като установител на

политическите институции, вторият на сакралното право, третият на

гражданските свободи; през възприемането на leges regiae не като

пълноценни закони, а по-скоро като сакрални правила, които понтифиците

извличали от конкретни индивидуални случаи; до пълното опровержение

на хипотезите за не-битието на царските закони.

Главата е разделена на няколко подчасти, следващи логиката на

историята. Първата е посветена на Ромул. Следващите 5: на

“Законодателя” Нума Помпилий; на законодателните опити, приписвани

на Тул Хостилий, Анк Марций, Луций Тарквиний Приск, Сервий Тулий;

на Lex Valeria de provocatione (509 г. пр.н.е) и еволюцията на правото на

обжалване (ius provocationis).

III. NOS AD IUSTITIAM ESSE NATOS!”. VIRTUS, HONESTAS И DIGNITAS.

ПРИМЕРИ ЗА ДОБРОДЕТЕЛНА БЕДНОСТ СРЕД РИМСКИТЕ ПЪРВЕНЦИ

Трета глава подготвя аргументацията и доказателстваната част за

шеста и седма, представяйки най-известните примери за “добродетелна
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бедност” и осъждане на разкоша от страна на римските първенци,

изграждайки аналогии с ценностните възприятия и мотиви, довели до

появата на законите против разкоша. В нея се дооформя обликът на

римската ценностна система с цяла поредица от римски добродетели -

virtus, dignitas, temperantia, modestia, frugalitas, verecundia, honestas, decus и

moderatio, които са неотделим елемент както от римския идеал за достоен

римлянин, така и от римските концепции за aequitas и iustitia. Текстът се

движи от нивото на дефиниране “достойнството да си римлянин” (“Civis

Romanus sum!”) към нивото на конкретни исторически личности, останали

в историята със своята virtus, honestas и dignitas: Гай Фабриций Лусцин;

орящият на нивата си диктатор Луций Квинкций Цинцинат; “беднякът”

Маний Дентат, повел победоносно римските легиони срещу Пир, и

отказал прескъпите дарове на самнитите с: “Refertote et mementote me nec

acie vinci nec pecunia corrumpi posse!” (“Предайте и запомнете, че аз нито

мога да бъда победен в битка, нито да бъда подкупен с пари!”), и Eмилий

Павел.

IV. АНАТОМИЯ НА РИМСКАТА VIRTUS

В четвърта глава “Анатомия на римската virtus” се изграждат

римските представи за историята като творение и следствие от

добродетели и ценности, водещи сред които са virtus, iustitia, libertas,

honestas и nobilitas; nobilitas като категория, нямаща нищо общо със

социалните йерархии или с произхода, а с отношението към живота и

смъртта, с друг поглед към тях, с други възприятия и убеждения, сред

които най-великото е “свобода... “а не робство”. Така се дефинират и

очертават връзките между ценностната система, националното

самосъзнание, морала, правото и историята на римското общество, което е

и една от задачите на дисертацията. Фокусът на анализите се движи към
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промените в значението на концепцията за virtus след II в. пр.н.е., която е

елемент от моралните и политически традиции в Рим, такива, каквито са

отразени в текстовете на големите римски автори.

Образът на доблестта (virtus) като ковач на фортуна се изгражда с

участието на Апий Клавдий Цек, Салустий с Bellum Catilinae, Марк Порций

Катон с Origines, Авъл Гелий с Noctes Atticae, Цицерон с Tusculanae

Disputationes, Овидий с Ars armatoria, Ений с Annales, Тит Плавт с

Amphitruo, Epidicus, Truculentus и Miles Gloriosus; Публий Теренций Афер с

Eunuchus, Ксенофонт с Cyropaedia, Сенека с Epistulae morales ad Lucilium,

Салустий с De Catilinae coniuratio, Плутарх с Cicero и Caesar, Апиан с

Ῥωμαϊκά (Historia Romana).

Смисловите нива на virtus се градят постепенно чрез връзките й със

смъртта и страданието, и презрението към тях (“mortis dolorisque

contemptio”), “сценично” се олицетворяват от образа на решения да умре

достойно Цицерон, който се оставя да бъде убит като победения, но

непобедим гладиатор на арената; както и от образа на Маний

Дентат,“когото никой не можел да победи нито с меч, нито със злато”

(“quem nemo ferro potuit superare nec auro”), пресъздаден от Ений.

Последното смислово ниво, което е и върхът на понятието за virtus, е

представата за живота и историята като гладиаторска битка, “munus sine

missione”, свят без милост, на чиято арена най-важното е “да не

изпуснеш меча си, нито да молиш за пощада: длъжен си да умреш

изправен и непобедим”, запазил своята virtus.

Част от тази глава е и анализът на полемиката за величието на Рим и

неговите основания, чието начало е поставено от Полибий, подето от

Цицерон, Ливий, Салустий, Флор, Елий Аристид, Аврелий Августин,

Йорданес, след дълга пауза през Средновековието и от автори като Флавио

Биондо, Макиавели, Босюе, Монтескьо, Сент Евремон, Уолтър Мойл,

Нибур, Момзен, а в наше време и от Рихард Хайнце и Франц Алтхайм.
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Потърсени са изворите, предпоставките, основанията за величието на Рим

в римските национални качества; в Цицероновата virtus като най-

автентичния източник на римския дух, защото: “Non est querendum in hac

civitate, quae propter virtutem omnibus nationibus imperat, virtutem plurimum

posse”. /“Никой не трябва да се оплаква, че virtus е най-могъща в тази

държава, която именно заради virtus властва над другите народи”. Затова

и забравата на миналото и трагизмът на бъдещето са следствие не от зла

съдба или фортуна мащеха, а от гибелта на римската virtus; от

съзнателната подмяна на ценности и възприятия към паметта за

националното; от избледняването и погубването на старата нравственост.

В частта от дисертацията “Римската Fortuna като история и орис,

обвързана с virtus. Пътят на Рим към апогея и разгрома” се доразвиват

питанията за съдбата и величието на Рим, обвързани с virtus. От

представата за фортуна като съдба, и особено като съдбата на Рим,

изложението преминава през фатализма на Полибий, през старогръцките

трагедици и особено Еврипид, през “романофилията” на Плутарх в

Quaestiones Romanae, Vitae parallelae и De Fortuna romanorum, през

хладния рационализъм на съвременни автори, напомнящи, че идеите за

auctoritas, dignitas и libertas, за fides към хора и religio към богове,

концепцията за imperium на ниво domi и militia, са доминирали етичното и

политическо мислене в годините на ранната Римска република.

В полемиката и изграждането на Fortuna Populi Romani - синтез от

история, ценности и дух на един народ, участват Полибий с тезата му за

Tuche като следствие от римските достойнства; Ливий, който отдава

всички победи и падения на самия народ, на степента, в която е съхранил

своята virtus и pietas; Цицерон, убеден, че съдбата е творение на човека и

неговия избор, а историята е съвкупност от съзнателни избори и пътища;

Тацит, свързващ fortuna и disciplina; и Флор, който я обединява с virtus.
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Глава пета: ФЕНОМЕНЪТ: LEGES SUMPTUARIAE ИЛИ ИДЕОЛОГИЯ НА

ПОДМЕНЕНИТЕ ЦЕННОСТИ. “MEMINISSE ROMANAE VIRTUTIS!”

Глава пета дефинира феномена “закони против разкоша” и

“картографира” тяхното разпространение - географско и хронологическо,

разглеждайки законодателните им особености в Древна Гърция, в Китай

още от династията Цин, Япония от периода Токугава, в Европа между 1300

и 1700 г., и по-специално в Англия при Едуард ІІ (1284-1327), Едуард ІІІ

(1327-1377), Хенри VII (1485-1509), Хенри VІІІ и кралица Елизабет І (1558-

1603); в Италия - XIII - XVI в., във Франция на Луи XIII и дори в

Ацтекската империя от XV в.

От общия феномен закони против разкоша анализът преминава към

спецификите на римските leges sumptuariae. Авторът не само е изградил

определение за същността на този тип законодателни актове, но и е

отграничил категориите правни субекти, към които те са прицелени;

анализирал е мотивите, целите, процесите, които стоят зад тяхната поява и

приемане, причините за изпадането им в desuetudo, за тяхното заобикаляне

и неспазване, разглеждайки ги като законодателни средства за гарантиране

и защита на определен тип ценности и възприятия в римското общество.

VI. РИМСКИТЕ LEGES SUMPTUARIAE: ИДЕАЛИЗАЦИЯ НА ДОСТОЙНОТО

МИНАЛО ИЛИ КОЛЕКТИВЕН “ЕЙСКЕПИЗЪМ” ОТ “НОВОТО ВРЕМЕ” В ОПИТ ЗА

СПАСЕНИЕ НА ИСТОРИЧЕСКАТА ПАМЕТ, НАЦИОНАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ И

АНТИЧНИТЕ ДОБРОДЕТЕЛИ

Глава шеста разгръща същинския анализ на римските leges

sumptuariae, извежда дефиниция за тях като уникално явление в правната и

културната история на римското общество, едно от най-силните

проявления на връзката между морала, историята и правото, и знак за
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достигане на онази граница в историческото развитие на Рим, от която

новите желания, претенции и нужди (свързани с променения стандарт на

живот и териториалните експанзии) спират да бъдат стимули за

цивилизационно развитие и се превръщат в предвестници на

деморализацията и духовния упадък.

В анализа са включени като извори: Авъл Гелий с коментара му в

Noctes Atticae за най-важните sumptuariae leges – Lex Fannia, Lex Licinia,

Lex Antia, Lex Iulia, Lex Aemilia и Lex Cornelia; Аристотел и Тукидид с

коментарите си за неравенството в собствеността и аскетизма на

лакедемонците; Ливий с “ропота” си срещу онези “два порока, враждебни

един на друг, които еднакво подкопават държавата - алчносттта

(avaritia) и разкоша (luxuria)”; Луций Юний Колумела с De re rustica,

Плиний с Naturalis Historia, Валерий Максим с Factorum et dictorum

memorabilium libri novem; Паладий Рутилий Емилиан с Opus agriculturae;

Варон с Rerum rusticarum de agri cultura; Плутарх с Vitae parallelae; Публий

Вергилий Марон с Аеneis; Цицерон с De amicitia, In Verrem, De legibus, De

oratore, De senectute, De officiis, Epistulae ad Atticum, Epistulae ad Familiares;

Овидий с Fasti, Квинт Ений с Annales, Светоний с De Grammaticis, Nero и

Divus Claudius; Марциал с Epigrammaton Libri de Spectaculis; Тацит с

Annales; Макробий със Saturnalia, Салустий с Historiarum Fragmenta; Флор

с Epitome Rerum Romanarum; Сенека с Epistulae morales ad Lucilium.

Изследването върху римските закони против разкоша започва с най-

ранните разпоредби, включени в Lex Duodecim tabularum, и коментирани

от Цицерон в De legibus, и продължава с разделите от тази глава, в които

самостоятелно се разглеждат, анализират и коментират конкретни закони,

подредени по техния ред на приемане, а именно: Lex Licinia Sextia (367 г.

пр.н.е.); Законът на Клавдий за корабите на сенаторите (Lex Claudia de

nave senatorum/Plebiscitum Claudianum) от 218 г. пр.н.е.; Lex Metilia de

fullonibus (217 г. пр.н.е.); Lex Oppia (215 г. пр.н.е.); Законът на Цинций за
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подаръците и възнагражденията (Lex Cincia de donis et muneribus) от 204 г.

пр.н.е.; Lex Orchia sumptuaria от 181 г. пр. н. е.; Lex Fannia - 161 г. пр.н.е.;

Lex Didia - 143 г. пр.н.е.; Lex Sempronia agraria - 133 г. пр.н.е.; Lex Licinia -

131 г. пр.н.е.; Lex Cornelia - 81 г. пр.н. е.; Lex Aemilia - 78 г. пр.н.е.; Lex

Antia (?); Lex Iulia sumptuaria на Цезар - 46 г. пр.н.е. и Lex Iulia sumptuaria

на Август от 18 г. пр.н.е.

VII. КОРУПЦИЯ, КОРУПЦИОННИ ПРАКТИКИ И АНТИКОРУПЦИОННО

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В РИМ

Предпоследната глава е разделена на две части, съобразно

изследваните форми на корупционните практики в Рим: 1. Римското лице

на електоралната корупция (ambitus) или “Nihil novi sub sole” и 2.

Второто лице на “multiformum malum” - длъжностната корупция.

В първия раздел са разгледани девет римски закона, пряко свързани с

инкриминаране и санкциониране на изборната корупция, а именно: Lex

Poetelia de ambitu от 358 г. пр.н.е.; Lex Cornelia Baebia de Ambitu от 181 г.

пр.н.е.; Lex (Cornelia Fulvia) de ambitu от 159 г. пр.н.е.; Lex Acilia Calpurnia

от 67 г. пр.н.е.; Lex Tullia от 63 г. пр.н.е.; Lex Licinia (De Sodaliciis) от 55 г.

пр.н.е.; Lex Pompeia от 52 г. пр.н.е.; Lex Iulia de ambitu от 18 г. пр.н.е. и Lex

Iulia de Ambitu от 8 г. пр.н.е.

Авторът формулира понятието ambitus, дефинира корупционните

практики в изборния процес, обяснява механизмите, чрез които

предизборната “кампания”  се превръща в пазарна размяна с определени

престации, а изборът изгубва своя смисъл, доколкото е предварително

купен и предопределен. Разгледани са и начините за въздействие и контрол

върху римските магистрати именно в контекста на антикорупционното

законодателство и на римското право.
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Във втората част на седма глава е изградена дефиницията за

длъжностната корупция в нейните три проявления: peculatus (присвояване

на държавно имущество), pecuniae residuae (неправомерно разхищаване на

държавни средства, получени с конкретна цел, но изразходвани за лично

облагодетелстване) и crimen repetundarum (корупционно изнудване).

Отделни подчасти са фокусирани върху: peculatus, pecuniae residuae и

crimen repetundarum; съдебната корупция и Lex Duodecim Tabularum (451-

450 г. пр.н.е.); Lex Calpurnia de repetundis от 149 г. пр.н.е.; Lex Sempronia

iudicaria от 123 г. пр.н.е.; Lex Acilia de iudiciis repetundarum от 123 г.

пр.н.е.; Lex Servilia Glaucia от 100  г. пр.н.е.; Lex Cornelia от 81 г. пр.н.е. и

Lex Iulia de repetundis от 59 г. пр.н.е.

VIII. LEGES BARBARORUM И ОЦЕЛЯВАНЕТО НА РИМСКИТЕ AEQUITAS И

IUSTITIA СЛЕД КРАЯ НА РИМ

В последната заключителна глава се изследва сблъсъкът и

последвалите влияния между Romanitas и варварството, потопени в

исторически, морален, културен и най-вече правен контекст. Целта е да се

докаже дали, как и защо оцеляват римските възприятия и концепции за

aequitas и iustitia във варварските закони, и по-специално в Edictum

Theodorici Regis (Lex Romana Ostrogothorum) и Lex Romana Visigothorum, и

до каква степен антикорупционните римски закони запазват действието си

след края на Западната Римска империя. По-голямата част от главата е с

преводи и текстови анализи на конкретни титули от тези правни

паметници, а в заключението са изведени нивата, на които те са съхранени.

Авторът е използвал изданията: Lex Romana Visigothorum. Ad LXXVI

librorum manu scriptorum fidem recognovit, septem eius antiquis epitomis, quae

praeter duas adhuc ineditae sunt, titulorum explanatione auxit, annotatione,

appendicibus, prolegomenis. Instruxit Gustavus Haenel. Lipsiensis, Editio post
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sichardum prima. Lipsiae. Sumptibus et typis B. G. Teubneri, MDCCCXLVIIII,

и Edictum Teorodici Regis. Bluhme, F. Monumenta Germaniae Historica, Leges

in Folio (LL), Tomus V. Hannover, 1875. Сред другите извори, без които

тази глава щеше да бъде непълна и безгласна, са: Салвиан Марсилски и

неговата De gubernatione Dei, в която описва края на Рим, обвързвайки го с

крайната корумпираност, продажност, безчестие и произвол на римските

магистрати; Codex Theodosianus, Codex Iustinianus, Зонара, Лактанций,

Амиан Марцелин, Херодиан, Аврелий Виктор, Historia Augusta, Зосим,

Прокопий и Евтропий с Breviarium historiae Romanae, cum metaphrasi

Graeca Paeanii. Accedit Rufus Fetsus. Addidit Henricus Verheyk. Lugduni

batavorum, apud Samuelem et Ioannem Luchtmans, Academiae Typographos,

MDCCLXII (1762).

В заключението към тази глава са формулирани проявленията, преки

или косвени на aequitas и iustitia, включително и в запазените разпоредби

от някои конкретни антикорупционни римски закони, както от областта на

публичното, така и на частното право.

В един по-общ план преводът и задълбоченият анализ на

изследваните варварски закони позволява да се откроят и синтезират

текстовете, в които са залегнали интересуващите ни принципи,

формулировки, понятия и идеи за закон и престъпление, право и

нарушение, санкция и освобождаване от отговорност, длъжностна и

електорална корупция, справедливост и равенство.

IX. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В Заключението на дисертацията са изведени нивата на анализ в нея:

историческо - проследяване на конкретни исторически събития, с оценка

на ролята и значението на конкретни личности, с представяне на позициите

и възприятията на съвременниците им - римски и старогръцки автори,
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както и с последващия във времето “прочит” от историци, филолози,

философи, юристи; езиково: преводи на оригинални антични текстове, за

да се запази тяхната автентичност, съпътствани от преводи на модерни

изследвания; правно - анализи и преводи на извори, коментиращи и

отразяващи римски закони, както и на откъси от самите закони, допълнени

от текстови, лингвистични, исторически коментари; социокултурно -

изследване на leges barbarorum в контекста на сблъсъка между iustitia и

corruptio, Romanitas и варварството, взаимпроникването между “чужди” и

“свои”, варваризацията на римското право и романизацията на

варварското; онтологично - изграждане на погубения римски свят като

архетипен модел за еволюцията и смъртта на човешките цивилизации,

преминали през неизбежни триумфи и падения преди да угаснат на

историческата сцена; символно - интерпретиране на битките между двата

символни фронта на iustitia и corruptio, aequitas и avaritia, и последиците

от историческия им сблъсък, предпоставили залеза на свръхдържавата

Рим.

Дефинирани са многобройните проявления на израждащата се

римска ценностна система, овладяна от corruptio morum: 1. отказът от

морални корективи и заместването им с техните утилитаристични

антитези, диктуващи постулатите на една нова социална философия, която

“претегля” избори, цели и поведение съобразно тяхната полза за

подстъпите към властта; 2. отказът от историческа памет, подменена от

тенденциозна историческа “амнезия”; 3. унищожаването на законите и

правосъдието чрез корумпирането на съдии и съдебни защитници,

обвиняеми и обвинители, магистрати и принцепси; 4. разпадът на

социалното пространство като реална и мисловна територия на civitas

Roma, ускорено от обезсилването на правната система чрез забравата или

по-скоро отказа от скрепяващите елементи на общностното съгласие –

aequitas и iustitia, охраняващи чрез правосъдието човешките права, и
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разбирани като “общата и неизменна воля да се въздава всекиму своето”

(“constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuere”); 5. ускореният

разпад на “националното” самосъзнание и преобръщането на римското

светоусещане за справедливост и добродетел, за Romanitas; 6.

деформирането на римския политически процес и на римската

политическа култура, изразяващо се в изкривяване на електоралното

поведение чрез ambitus, което е отново израз на дефицит в римската

ценностна система.

Деветте глави от настоящата дисертация са разгледани като опит да

се пресъздаде пътят на Рим от философията на “националната” гордост

“Civis Romanus sum!” до “философията” на безнадежността, изведена от

immortales Romani: Ливий, записващ сбъдващото се: “... два порока,

враждебни един на друг - алчността и разкошът, погълнали като чума

всички велики държави, сега разрушават и Рим”; Цицерон, предзиращ

погубеното бъдеще: “Не изминаха и сто и десет години, откакто Луций

Пизон предложи закон срещу подкупите, какъвто до този момент не бе

приеман. Впоследствие бяха издадени толкова много други закони, и всеки

следващ бе още по-строг от предишния, и толкова много хора бяха

предадени на съд, толкова бяха осъдени... толкова ужасно бе ограбването и

разорението на съюзниците след унищожението на законите и

правосъдието, че ние можем да сме силни единствено предвид слабостите

на другите, а не благодарение на собствената си доблест!”; Сенека със

своите метафори: “…доверието от миналото бе отдавна забравено, и

човешката хитрост достигна върховете на всяко изкуство”, в коeто

ambitus, “това многоглаво зло”, се съюзи с “безграничната жажда за

власт…”.

Повечето теории за упадъка на Римската империя и окончателния й

край гравитират около политически, икономически, военни, социални и
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демографски сривове, институционални кризи, исторически неизбежни

процеси и събития, съпроводени както с външни инвазии, така и с удари,

провокирани отвътре. Може би най-първото ниво, от което започва

прогресиращата и все по-задълбочаващата се криза, е разпадът на

римското самосъзнание, преобличането на изконните римски ценности в

други, съвършено различни “добродетели” и представи за идентичност,

история, принадлежност към една култура, към миналото на предците, към

тяхната virtus, iustitia и dignitas.

В пантеона на римските божества са се настанили ambitio, imperium,

avaritia и corruptio. Римляните усещат фаталните промени в мотивиралата

ги векове наред Romanitas още от самото им възникване, и реагират чрез

философски текстове и исторически реминисценции за достойното

минало, чрез съдебни речи в процесите за корупция, чрез политически и

законодателни мерки, и специални закони от сферата на публичното право

- leges sumptuariae, leges de pecuniis repetundis и leges de ambitu.

Новата пандемия обаче е по-силна от Киприановата чума и взема в

жертвоприношение на идолите си цялата Западна Римска империя. В

постепенно възникващия хаос корупцията, гражданските войни, гладът,

болестите, нашествията на варвари, предателствата по върховете на

властта, подмяната на вярата с чужда, бедността, данъчните тежести,

незащитеността по границите, издевателствата на магистрати,

неработещата правосъдна система и подкупността на управители, съдии,

сенатори и длъжностни лица изправят свои срещу свои.

“Свои” предатели и врагове са предали римската virtus и dignitas.

Външни противници са проникнали в римския свят и са го превзели

отвътре. Сринали са боговете му, унищожили са храмовете му и са

доизкривили възприятията му за римското. Romanitas е вече нещо друго.

Но римският дух оцелява чрез правото си, а и не само чрез него, и успява

да проникне сред онези, които са предпоставили края на Civitas Eterna -
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варварите. Aequitas и iustitia се съхраняват като правни и морални

принципи и във варварските закони, и те отново са в опозиция на iniuria,

corruptio, ambitus и peculatus. В сила остават и едни от най-силните

антикорупционни актове на Рим. Въпреки това, възможността за

възприемането на чуждата културна и социална среда, за акултурация,

която почти винаги е небалансирана и се изражда в доминация на по-

силната култура, а впоследствие и в асимилация, не намалява опозицията и

същностните различия между римския свят и варварския. Двете култури

остават яростно и упорито противостоящи и отделени, независимо от

адоптирането на римското право. В това противостояние римският свят се

доизражда откъм добродетели и размива като самосъзнание, докато

варварският се опитва да съхрани част от своите, по начин, типичен за

римската pietas към mos maiorum и към отминалата римска virtus.

Историята на римската virtus и iustitia, съдбата на Вечния град,

“грехопадението” от aеquitas и pietas на героичното, идеализирано минало

- през corruptio и avaritia - до Одоакър, носи посланията не само на

архетипен модел за “живота” на човешките цивилизации от тяхното

детство до тяхната смърт, но и напомня за съвременните общества,

залагащи на консумативизма и неравенството, доколкото те произвеждат

капитал.

В Рим разпадът на ценностите, моралният упадък и подмяната на

virtus с avaritia, са провокирали пропукване на държавните устои, дефицит

на законност и гражданско достойнство, изразяващи се в неспазването на

законите и нарушения на правата, които те са призвани да гарантират.

Последният социално негативен феномен предполага отказ от обществения

договор, въплътен в правните норми. Кризата в моралните ценности

неизбежно е предизвикала деградация на общественото съзнание,

доминиране на частния над обществения интерес, отказ от bonum commune

communitatis и превръщането на личния lucrum в summum bonum.
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“Екзорцизмът” на настоящето вероятно е възможен чрез опознаване

анатомията на миналото и осъзнаване на изживяните пороци. Но само до

един момент. Ако бъде премината границата на “грехопадението” в

материалното, в театъра на историята няма да останат “наблюдатели” и

“участници” с памет за истинските роли и за смисъла на човешкото.
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X. ПРИЛОЖЕНИЯ

В частта приложения авторът е извел четири таблици, представящи в

хронологичен ред:

Таблица 1. Римските sumptuariae leges в периода V в. пр.н.е. - I в.

Таблица 2. Римските leges de ambitu в периода V - I в. пр.н.е.

Таблица 3. Римските leges de pecuniis repetundis в периода V - I в.

пр.н.е.

Таблица 4. Най-значимите leges barbarorum в хронологичен ред.
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