
                         

                          М Н Е Н И Е

на проф.д.и.н. РУМЕН ТЕОФИЛОВ ИВАНОВ

от Националния археологически институт с музей 

при Българската академия на науките

Относно дисертацията на

ЛИЛИ ГРОЗДАНОВА ГРОЗДАНОВА

На тема „Римските императори срещу готите на Книва: 

политическа митология, исторически документи и възстановима 

събитийност”

За присъждането на образователната и научната степен „доктор” 

по история

         Докторската работа на г-ца Лили Грозданова включва четири 

части (глави), като всяка има и подчасти, библиография и три 

приложения. Общият обем е почти 300 страници.

         Темата на докторантката Лили Грозданова е интересна и 

малко „особена”. Става дума за един много кратък период – само 

десетина години, касаещи средата на третото столетие. Това е 

обаче едно много съдбоносно време за Долна Мизия и Тракия.  За 

написването на дисертацията се изисква една сериозна 

подготовка – познаване на историческата действителност, 

правилно тълкуване на изворите, точен анализ на епиграфския 

материал и особено на нумизматичния такъв. За последното 

смятам, че научният ръководител е изиграл важна положителна 

роля. Изисква се завидна обща култура и лингвистична 



подготовка. Несъмнено за натрупването на количествени и 

качествени познания е помогнала и нейната работа в странство, 

което води към достъп до много нова литература и вероятно 

полезен контакт с колеги.

На базата на този сложен и многообразен материал 

дисертантката  се е опитала да даде преоценка на живота и 

управлението на Филип Араб, Деций, Требониан Гал и техните 

съимператори, както и на Емилий Емилиан. Тук дори не става 

дума само за годините 244-253, а за времето на Войнишките 

императори в тази  част на Империята в цялост. Важна е и 

новата налагаща се теза, че готските инвазии са всъщност три 

на брой, а не две (в годините 248-251). Обоснована е нова 

датировка на мандата на губернатора на провинция Тракия Sex. 

Furnius Publianus в период, който включва годината 244 (вместо 

традиционно наложилото се датиране 247-249). Може да се 

каже, че такова пространно изследване се прави за първи път в  

областта на старата история у нас.

По-долу ще си позволя да дам някои напътствия на дисертанта, които,   

ако иска, тя може да приеме или не. Тук става дума за археологически 

допълнения, направени на базата на проучвания през последните 

години.

С.126-127.  Описват се походите и сраженията между римляни и готи 

преди решителната битка край Абритус. Л. Грозданова е на мнение, 

че Деций претърпява поражение край Августа Траяна/Берое (Стара 

Загора), позовавайки се на Iord., Get. 102. Проучванията в Стара 

Загора, и най-вече върху сектори от крепостната стена и пред нея,

дават следните изводи на този етап: констатирани са сериозни 



разрушения по време на опустошителните инвазии на костобоките в 

170 г., както и на готите в 376-378 г. Деструкции за времето 250-251 г. 

не са установени, колкото и да изглежда нелогично (по тези проблеми 

вж. K. Kaltschev. Das Befestigungssystem von Augusta Traiana-Beroe

(heute Stara Zagora) im 2.-6. Jh.u.Z.- Archaeologia Bulgarica, II, No.3, 

Sofia 1998:88-107; Р.Иванов. Августа Траяна (Augusta Traiana).-

In: (Р.Иванов, ред.) Римски и ранновизантийски градове в 

България (Roman and Early Byzantine Cities in Bulgaria), София 

2002: 218-230 и особено 222).

По мое мнение Лили Грозданова трябваше да посети музея в 

Абритус/Разград и да се срещне с колегите Галена Радославова 

(Чобанова) (археолог) и особено с Георги Дзанев (нумизмат). 

Напоследък те направиха сериозни обхождания и проучвания в 

Разградска област и достигнаха до много ценни резултати 

относно мястото на лагеруване на римската войска и 

направленията на паническо бягство на останалите живи 

римляни. Става дума за района около село Дряновец и още 4-5 

близки села и местности. Освен монетни находки, укрити

набързо при безразборното отстъпление, по тези места са 

намерени фрагменти от оръжие, ризници и метални колчета за 

палатки, несъмнено от временния лагер. 

Сигурно щеше да получи допълнителна информация в процеса 

на общуване (а вероятно и достъп), до една тяхна студия под 

печат за битката при Абритус: 

Г. Радославова, Г. Дзанев, Н. Николов. Битката при Абритус 

през 251 година: писмени извори, археологически и 

нумизматични паметници.- In: (В.Йотов, ред.) Въоръжението 



през античността и Средновековието. Международен 

симпозиум Варна, май 2009. Варна 2012.

Все пак край Разград за първи път в епохата на Принципата падат 

двама императори на бойното поле.

За да се обогати нумизматичният материал, с който тя работи 

много добре, може да се включат следните работи.

Трябва да се има предвид обнародваната вече студия: 

Г.Радославова, Г.Дзанев. Абритус (Abritus).- In: (Р.Иванов, 

ред.) Римски и ранновизантийски селища в България (Roman

and Early Bizantine Settlements in Bulgaria). Том ІІ, София 

2003:110-148. 

Особено главата на Георги Дзанев „Монетното обръщение в 

Абритус и неговия район”, 137-141.

Много важна се явява статията на Г.Дзанев. Монетното 

обръщение в Разградския регион през античността и 

Средновековието (ІV в.пр.Хр. – ХІV в.).-  In: (И.Иванов, 

М.Босева, Н.Николова, съст.) Изследвания в памет на 

академик Анание Явашов. София 2007: 67-82.

Тук трябва да споменем:

- Находка от с.Дряновец – около 30  ауреуса на Гордиан ІІІ, 

Деций, и съпругата му Херения Етрусцила;

- Отново от с.Дряновец – 540 денари и антониниани  от времето 

на Септимий Север да Траян Деций и и Херения Етрусцила, 

както и синовете ум Херений Етруск и Хостилиан (вж.още 

Тодор Герасимов. Колективни находки от монети през 

1951, 1952, 1953 и 1954 година.- ИАИ, ХХ, 1955:604, 606).



- Находка от с. Осенец – монети от Траян Деций, Херения 

Етрусцила, , Херений Етруск и Хостилиан.

- Село Езерче, Разградско – 248 денари и антониниани от 

Веспасиан до Деций Траян и Херения Етрусцила 

(Й.Юрукова. Монетните находки, открити в България 

през 1982 г.- Археология, ХХVІІ, № 2, 1985:60).

- Село Липник – над 600 денари и антониниани от Траян до 

Траян Деций.

- Малка находка от Липник – Клодий Албин до Деций.

- Малка находка от Абритус – 48 антониниана от управлението 

на Гордиан ІІІ, Филип І, Траян Деций, Херения Етрусцила и 

Херений Етруск.

- Край с.Раковски – разпиляна находка – Гордиан ІІІ, Деций, 

Херения Етрусцила и Херений.

- Също така монетни находки и от самия Абритус

През 1980 г. бе открита милиарна колона на около километър 

източно от покрайнините на Разград. Все пак трябваше първо 

да се цитира статията на откривателя, а не само чуждите автори 

след това. Защото тук не става дума за един обикновен надпис. 

С този епиграфски паметник се реши окончателно къде е 

мястото на Абритус, което до този момент се оспорваше от 

много учени и се предлагаха и други места ( Т.Иванов. 

Милиарна колона с името на Абритус.- Археология, № 3, 

1981:48-54). 

Относно библиографията в края на дисертацията забелязвам 

голям дисбаланс в цитираните научни трудове на български и 

чужди автори, където преимуществото в полза на вторите е 



категорично. Ако наистина е така, то нещата са доста 

песимистични в това отношение. Може би Лили Грозданова 

трябва повече да потърси и археологическа литература, защото 

с останалата е напълно в час (историческа, извороведческа, 

епиграфска, нумизматична и т.н.) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

СМЯТАМ, ЧЕ ПРЕДЛОЖЕНАТА ДИСЕРТАЦИЯ НА 

ДОКТОРАНТА ЛИЛИ ГРОЗДАНОВА ГРОЗДАНОВА (към 

Катедрата по Стара история, тракология и средновековна 

история на Историческия факултет в СУ) ИМА НУЖНИТЕ 

НАУЧНИ ДОСТОЙНСТВА И ПРИНОСИ. ТОВА МИ ДАВА 

ПЪЛНО ОСНОВАНИЕ ДА ПРЕДЛОЖА АВТОРЪТ ДА 

ПОЛУЧИ  НАУЧНАТА И ОБРАЗОВАТЕЛНА  СТЕПЕН 

„ДОКТОР ПО ИСТОРИЯ”. 

София, 20 ноември 2011 г.                                    С уважение:

                                                                                   (Р.Т. Иванов)                                                                              


