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НОВ ТРУД ПО ВИЗАНТИЙСКА ИСТОРИЯ 
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Читателската публика у нас е лишена от 
досег с византийската културна и полити-
ческа история. И този факт като че ли е 
още едно доказателство за констатираната 
от редица изследователи самотност на 
византинистиката в комплекса от хумани-
тарни науки, където работят само профе-
сионалисти и почти никога аматьори. 
Разбира се, тази недостатъчност от книги 
на византийска тематика се отнася за 
научни или популярни разработки на 
български език, ориентирани вън от тес-
ния кръг на специалистите. В това отно
шение новият труд на акад. Д. Ангелов е 
едно приятно изключение. 

Необходимо е да припомня, че настоя-
щата книга на автора бе предшествувана 
от популярного сред специалиста и сту
дента тритомно издание „История на Ви
зантия", което отдавна е изчерпано. Но
вият труд не е огледално подобие на три-
томника и необходимостта от издаването 
му се мотивира от съществените преработ-
ки на материала, неговата нова организа
ция и акцента, конто представят възниква-
нето, развитието и гибелта на хилядолет-
ната империя от един по-различен ъгъл, 
съобразен с последните изследвания в 
областта на византологията. 

Старото издание притежава обем от 
838 с. срещу 471 с. на новото, което показ-
ва известна редукция на материала. Без 
да се пренебрегва необходимият за по
добен труд хронологически подход, на-
стоящото издание е конструирано предим-
но тематично. Четирите основни периода 
в историческото битие на византийското 
общество — 395—650, 650—867, 867—1204 
и 1204—1453 г., отразяват само линей-
ното развитие, без което историята на 
Византийската империя губи четивност. 
Новото в посоченото издание е общата 
характеристика, която придружава всеки 
от съответните периоди. Чрез тези обоб

щения читателят навлиза в проблематика-
та и особеностите на епохата, след което 
проследява събитията от гражданската 
история. Освен това трудът притежава 
54 илюстрации, 42 от конто са цветни; 
включени са и две карти. Дадената в края 
хронологическа таблица с имената и го-
дините на управление на императорите и 
константинополските патриарси е полезно 
справочно улеснение, познато и от други 
подобии систематизирани общи курсове. 

В отлика от старото издание, където 
справочният апарат бе даден под линия, 
в настоящото изворите и библиографията, 
освежени и допълнени с нови публикации, 
са изведени в края на книгата по раздели. 
Това е по-сполучливо решение, което ос-
вобождава текста от претрупаност и му 
придава повече прегледност. 

В новото издание липсват въведението 
във византинистиката, именният и пред-
метният показалец. Необходимостта от 
тези допълнения е очевидна и отпадането 
им вероятно е направено от съображения 
за обем. 

Една от съществените тези на предло
жения труд е сполучливият опит на авто
ра да проследи в динамика процесите на 
континуитета. Изложената идея за прием-
ствеността като една от най-характерните 
черти на византийската държавно-правна 
идеология е мотивирано подкрепена с 
доказателства и документални източници. 
Във връзка с това се изтъква и едно харак
терно за византийското общество противо
речие между античното мисловно насле
дие, по същество езическо, и християн-
ската религия, доминираща след края на 
IV в. в духовния живот на империята. 
Заслужено внимание се отделя и на едно 
от най-значимите явления в ранновизан-
тийската история — периода на контами
нация и грецизация в хода на бурните 
промени през VII в. Използувайки като 
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естествена хронологична граница араб-
ските нападения от Изток и славянската 
колонизация на Балканския полуостров, 
акад. Д. Ангелов определи двата основни 
периода в историята на Византия: ранния 
— от средата на VII в., и средновизан-
тийския — от VII—IX в. до края на дър-
жавното съществувание. В комплекса на 
особеностите на класическа Византия вни-
мателно са дефинирани характерното рим-
ско държавно начало и свързаната с него 
идея за универсализма. Същевременно се 
изтъква силното въздействие в областта 
на културата, идеологията и религиозния 
живот от страна на елинистическия Изток, 
който остава постоянна парадигма в ду-
ховния живот на ромеитс. 

Нов момент в труда на акад. Д. Ан
гелов е темата „Византия и .другите". 
Преобладаващо място, както може да се 
очаква, е отделено на византийско-бъл-
гарските отношения и това е естествеио, 
като се има предвид, че българската дър-
жава е един от важните фактори на бал-
канската политика. Проследени са най-
важните етапи на сближение и противо-
поставяне във връзка с образуването на 
държавата, покръстването, борбите за хе-
гемония по времето на цар Симеон, войните 
за държавна и политическа независимост 
при последните преславски царе, положе-
нието на българския народ по време на 
византийского владичество, възобновата 
на държавата при Асеневци и взаимоотно-
шенията по време на османската експан-
зия на Балканите. В същия аспект съоб-
разно с особеностите на византийската 
международна политика са разгледани от-
ношенията с персийската монархия, Араб-
ския халифат, Германската империя, Пап-
ството, както и кръстоноспите походи. 

В нова светлина с оглед на съвременните 
разработки в областта на медиевистиката 
са разгледани проблемите на социалната 
поляризация във византийского общество, 
детерминирана от политически и културни 
взаимовлияния. Въвеждането на термина 
„етнополитически" в по-голяма степей пред-

ставя действителното съдържание на кул-
турно-религиозните борби във Византия, 
означавани най-често като „христологичес-
ки спорове и разпри". Последното е вярно, 
но то изчерпва само една страна от пробле
ма, макар и доминираща като тенденция. 

Авторът отбелязва и наличието на 
силно изразен „ромейски патриотизъм", 
обусловен от процесите на обособяване и 
противопоставяне на външни сили, целящи 
унищожението на византийската държав-
но-политическа общност. Характерно е, 
че ромейският патриотизъм се появява не 
само като реакция срещу иноверците на 
Изтока — перси, араби и турци, но и по 
отношение на християнския Запад, чиито 
претенции за главенство в църковно-рели-
гиозните дела съдействуват за обособява-
нето на византийската православна общ
ност с преобладаващо влияние на гръцкия 
елемент. 

Проблемите на социалната, икономичес-
ката и културната история са изложени 
пропорционално с акцент върху култур-
ните процеси. Това е твърде важно за 
изучаване на всяка цивилизация, в която 
процесите и явленията протичат едновре-
менно и без видимо разграничаване. От 
съображения за прегледност културата 
се разглежда в отдел ни глави в кореспон-
денция с предходното изложение. 

Авторът е възприел наративен стил, 
който води читателя по места и събития с 
чувството, че присъствува на тях. Това съз-
дава усещане за съпричастност, което е 
рядкост за традиционного излагане на 
фактологически материал. Към такива 
изводи навежда и формулировката на 
заглавието — „Византия. Възход и залез 
на една империя", напълно съответствуващо 
на духа н идеята на труда. Пред читателя 
се разгръща картината на исторического 
съществувание на една надхилядолетна 
империя, оставила трайни дири в кул
турната история на човечеството. Им
перия, на която българите дължат много 
за изграждаието си като общество и народ 
в семейството на християнска Европа. 
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