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Р Е Ц Е Н З И Я 
на дисертационния труд на Лили Грозданова Грозданова 

„Римските императори срещу готите на Книва: политическа митология, 
исторически документи и възстановима събитийност” 

представен в Катедрата по стара история, тракология и средновековна история 
при Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” 

за присъждане на образователна и научна степен „доктор” 
 

 

Представеният в настоящата процедура дисертационен труд е разработен 

като докторантура на самостоятелна подготовка към Катедрата по стара история, 

тракология и средновековна история при Историческия факултет на Софийския 

университет „Св. Климент Охридски, спонсорирана от Института за докторанти и 

пост-докторанти „Диалог Европа”. Авторът, Лили Грозданова, е магистър по ис-

тория, завършила е магистърската програма „Антична история и тракология” 

към същата катедра с отличен успех с дипломна работа на тема „Долна Мизия и 

Тракия при управлението на император Филип Араб (244-249 г.)”. 

Темата на дисертацията представлява продължение и тематично и хроно-

логическо разширение на споменатата магистърска теза; към управлението на 

Филип Араб са добавени принципатите на Траян Деций, Требониан Гал и Еми-

лий Емилиан с техните съимператори и така хронологическият обхват на изслед-

ването е нараснал на около десет години (244-253 г.). Това десетилетие стои срав-

нително рано, макар и не в самото начало на периода на „войнишките императо-

ри” (235-284 г.), предшествайки максималното развихряне на обхваналия импери-

ята процес на политическа дестабилизация, довел в края на петдесетте години на 

трети век до нейното реално разделяне на три части. Обединителната формула, с 

която е разграничен периодът на изследването, са войните с готския предводител 
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Книва, започнали към края на управлението на Филип Араб, достигнали върха си 

с разгрома и смъртта на Деций в битката при Абритус и приключили с оттегляне-

то на готите на север от Дунава вече по време на управлението на Требониан Гал. 

Впрочем, готските войни през III в. са започнали още в 238 г. с първото отбелязано 

в изворите тяхно нахлуване на римска територия, още в смутната година на ин-

тронизацията на предшественика на Филип Араб, Гордиан III, и ще продължат и 

в следващите десетилетия, чак до разгрома им при Наисус (Ниш) в 269 г. от Клав-

дий II, който получил за решителната си победа прозвището „Готски”. Така че 

нашествията в началото на 50-те години, предвождани от Книва, са на практика 

само един драматичен етап в рамките на този по-продължителен конфликт. 

Впрочем, и Книва, и готите не са основен обект на проучване в настоящата дисер-

тация, а само удобен хронологически репер; изследването е посветено по същест-

во на вътрешните промени в политическата система на Римската империя и в час-

тност – на развитието на императорската власт и нейната проекция в управление-

то на провинциите. 

Сред общите характеристики на изследвания кратък период може да бъде 

отбелязано неговото твърде непълно и в много отношения проблематично отра-

жение в запазените наративни извори. На фона на общо взето недоброто състоя-

ние на изворите за целия период на „войнишките императори”, разглежданото в 

дисертацията на Лили Грозданова десетилетие може да бъде характеризирано ка-

то особено проблематично; към останалите проблеми на изворовата база тук се 

добавя характерно изкривяване на събитията и „демонизиране” на образите на 

управляващите императори, повлияло в значителна степен и модерната истори-

ография: това е формулираната в заглавието „политическа митология”, скритата 

зад която историческа реалност дисертантката прави опит да възстанови във въз-

можната степен (оттам и „възстановимата събитийност”). Използваната за това 

методика изглежда убедителна и вече е апробирана в нашата историография по 
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отношение на друг, малко по-ранен период от историята на Римската империя 

(този на Северите), в публикуваната дисертация на научния ръководител, доц. Д. 

Ботева; в случая може да се отбележи похвална приемственост. Става дума за ин-

тензивното привличане и анализиране на първични извори (епиграфски, нумиз-

матически, юридически и папирологически), предимно от или свързани с балкан-

ските провинции, които поради обясними причини (готските нашествия) се прев-

ръщат за известно време в главна арена на политическите събития в империята. 

Така конципираната тема изглежда напълно дисертабилна. Ограниченият 

във времето период на изследването е дал възможност то да навлезе в дълбочина и 

да анализира в детайли многобройни конкретни проблеми и на изворовата база, 

и на историческите събития, и в крайна сметка да бъдат направени съществени и 

приносни заключения по многобройни и по-частни, и по-общи аспекти на исто-

рията на периода. 

Дисертацията обхваща 257 страници текст и още 35 страници текстови и 

графични приложения и е разделена в структурно отношение на предговор, чети-

ри части с вътрешна структура, заключение и списък на използваната литература. 

В краткия предговор (стр. 9-13) са формулирани основните параметри на дисер-

тацията, включително обосновката на периода, обхвата и целите на изследването, 

използваните методи. В един подробен списък на стр. 11 са представени конкрет-

ни спорни, неясни и нерешени проблеми, групирани по императори, които са 

обект на анализ в дисертацията и чрез разрешаването на които се търси възмож-

ната реконструкция на премълчаната или изкривена в изворите историческа 

действителност. 

Първата част (стр. 14-33) е озаглавена „Въведение” и съдържа два раздела – 

кратко общо въведение в проблематиката на изследвания период (и по-общо на 

периода на „войнишките императори”) и също кратък и общ преглед по катего-

рии на основните исторически извори, въз основа на които се осъществява проуч-



4 
 

ването – наративни, нумизматически, епиграфски, папирусни, археологически, 

юридически. Модерната историография, макар и спомената на стр. 33, не е анали-

зирана систематично във въведението. 

Следващите три части (II – IV), заемащи основната част от обема на дисер-

тацията (общо 186 страници), са посветени в хронологическа последователност на 

управлението на Филип Араб (244-249 г.), на Траян Деций (249-251 г.) и на Требо-

ниан Гал (251-253 г.); в отделен параграф в четвъртата част е разгледано и краткото 

управление на Емилий Емилиан през 253 г. Тези три части са структурирани ед-

нотипно, като всяка се състои от два дяла – първият посветен на общите истори-

чески проблеми на съответния период, а втория – на частните проблеми на Бал-

канските провинции (основно Долна Мизия и Тракия). В края на всеки от тези 

раздели е поместено съответно обобщение, в което са сумирани основните резул-

тати от подробните анализи на изворовия материал в предшестващите парагра-

фи. И отделно, в края на всеки от трите раздела, е поместен по един обобщаващ 

параграф, озаглавен „Опит за реконструиране на историческата действителност”; 

тук са представени резултатите от опита управлението на съответния император 

да бъде изчистено от наслоените в наративните извори изкривявания и да се пре-

оцени на базата на установените в анализа на първичните извори обективни данни 

за събитията от периода.  

Така за управлението на Филип Араб са постигнати изводи, заключения и 

предположения, които съществено променят обичайната в значителна част от мо-

дерната историография (и основаваща се на щампата в наративните извори) 

представа за „лошия” владетел. Напротив, Грозданова стига до обобщения извод, 

че Филип е водил „осъзната , адекватна и комплексна политика” и че в ред случаи 

тази политика е постигнала макар и временни положителни резултати (умирот-

воряването на източната граница, отблъскването на нашествието на карпите). Дос-

тигнати са и ред оригинални заключения, например по отношение маршрута на 
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Филип през Балканския полуостров при завръщането му от източните провинции 

в Рим в началото на управлението му, хронологията на мандата на провинциал-

ния управител на Тракия Фурний Публиан, ролята на сина и съимператор Филип 

млади и на императрицата Отацилия Севера в събитията на Балканите и по-общо 

в управлението на империята и ред други. 

Обобщението за краткото и завършило трагично управление на Траян Де-

ций го представя като инициативен император, предприел мащабни и перспек-

тивни реформи, насочени към трайно стабилизиране на империята. Тук дисер-

тантката не е в противоречие с представите в съвременната историография, но 

внася един съществен нюанс: докато други оценяват политиката на императора 

като предизвикана от и реакция на влиянието на външни фактори, Грозданова от-

дава приоритет на инициативата и ясния поглед върху ситуацията на самия Де-

ций, който е реализирал мащабен опит за справяне с основните опасности за им-

перията, за съжаление провален от преждевременната му и трагична смърт. 

В петата част, посветена на управлението на Требониан Гал, на неговите съ-

императори Херений и Волузиан и на наследилия го за кратко време през 253 г. 

Емилий Емилиан, също се достига до приносни и надграждащи мненията в съ-

ществуващата литература заключения. Образът на Требониан също е демонизи-

ран в изворите, което изглежда е несъстоятелно. В частност постигнатата догово-

реност с готския предводител Книва е оценена, на фона на понесения край Абри-

тус разгром, върлуващата чумна епидемия и назряващия нов конфликт със Саса-

нидите на изток, като необходима и приемлива мярка, целяща да осигури извест-

на сигурност на империята. 

В обобщаващото заключение (стр. 221-225) е потърсено общото в управле-

нието на Филип Араб, Траян Деций, Требониан Гал и Емилий Емилиан, разглеж-

дани като „логически обединен етап в развитието на процесите, характеризиращи 

втората половина на III в.” Потърсени са общите тенденции в развитието през то-
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зи период, в реакциите на централната власт спрямо тежките изпитания, на които 

е подложена Римската империя, във фигурите и историческата роля на сменилите 

се на императорския престол персонажи. Тук става дума и за ролята на армията, 

и за функциите на императорското семейство, и за утвърдилата се тенденция за 

множественост на императорската власт чрез издигане на съимператори, и за пов-

торяемостта на ситуациите във външнополитическата сфера. Отново е подчертано 

и значението на Дунавската граница и балканските провинции в историческите 

събития от периода. 

Списъкът на използваната литература включва, освен античните и средно-

вековни автори, 421 модерни заглавия, свидетелстващи за широката библиограф-

ска осведоменост на докторантката, която очевидно познава добре и използва це-

лесъобразно съществуващата немалка литература върху периода. Цитирането на 

литературата в текста на дисертацията е прецизно; същото може да се каже и за 

приведените епиграфски и изворни текстове. 

В приложение са приведени папирусни и юридически текстове и карти на 

епиграфските паметници и активните монетарници по императори; няколко кар-

ти с местонамирането на монетни находки от периода са поместени в текстовата 

част. Авторефератът отразява адекватно съдържанието на дисертацията и е съста-

вен съобразно изискванията; приложената в него автосправка отразява действи-

телни научни приноси на дисертационния труд. 

Като цяло дисертацията на Лили Грозданова прави много добро впечатле-

ние. Докторантката очевидно задълбочено е навлязла в проблемите на изследва-

ния период, познава прекрасно различните категории извори и умело борави с 

тях, познава, но и се отнася критично към мненията в съществуващата литература 

и смело изгражда собствени хипотези и концепции. Избраната в дисертацията 

методика на работа, при която комплексният анализ на различните по характер 

типове извори води до преоценка на съществуващи в изворите и литературата 
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трафаретни мнения и оценки на фигурите и управлението на проучваните римс-

ки императори, може да бъде оценена само положително; нейното качествено и 

успешно прилагане в дисертацията заслужава висока оценка.  

И в настоящата дисертация, както във всяка работа на млад учен, могат да се 

открият някои слабости и несъвършенства. Прави впечатление например известна 

неравностойност в подбора на анализираните епиграфски и нумизматически па-

метници – за Требониан е привлечен и анализиран материал от цялата империя, 

а за Филип и Деций – само от балканските провинции. Тук-там (много рядко!) се 

срещат и технически грешки; така на стр. 27 VII в. е станал XVII в. На фона на пре-

цизното в оформлението и детайлите и правещо добро впечатление общо техни-

ческо състояние на ръкописа подобни дребни неточности очевидно не могат да 

повлияят и в най-малка степен на оценката на дисертацията. 

Като цяло дисертационният труд съдържа съществени научни резултати и 

постижения, представлява оригинален принос в науката и показва убедително, че 

докторантката притежава задълбочени теоретични знания в областта на антична-

та история и способности за самостоятелни научни изследвания. 

В заключение давам положителна оценка на представената дисертация и 

препоръчвам на Лили Грозданова Грозданова да бъде присъдена образователната 

и научна степен „доктор”. 

 

 

София, 28 декември 2011 г. 

 

Рецензент:  

доц. д-р Петър Делев 


