
РЕЦЕНЗИЯ
на проф. Василка Тъпкова-Заимова

Относно: Дисертационния труд на Лили Грозданова Грозданова,
докторант на свободна докторантура, за присъждане 

на образователната  и научна степен „ доктор”, шифър 05.02.01,
на тема: „Римските императори срещу готите на Книва: политическа

митология, исторически документи и възстановима събитийност”.

   Представеният дисертационен труд съдържа: Предговор; част 1: Въведение в 
проблематиката на изследваната тема; част ІІ:  Управлението на Филип Араб 
(244-249);  част  ІІІ.  Управлението  на  Траян  Деций  (249-251);  част  ІV. 
Управлението на Требониан Гал (251 - 253); Заключение и три Приложения – 
общо 283 стр. Всички части имат по няколко отделени параграфа, на които ще 
обърна внимание на съответните места. 
   Започвам с Предговора. Намирам, че самата тема, както е поставена, е много 
уместна,  защото  е  продължение  на  предходния  труд  на  Лили  Грозданова 
„Долна Мизия и Тракия при управлението на император Филип Араб  ( 244-
249)”, който е и нейна магистърска теза и така с новото  изложение  се получава 
една по-пълна картина  за състоянието  на Римската империя и при следващите 
управници,  именно  Траян  Деций  (249-251),  Требониан  (251-253)  и  Емилий 
Емилиан (253).  С други думи, така са разгледани  допълнителни моменти от 
периода на късната Римска империя, като напр. ролята на християнството във 
вътрешен  план  и  активизирането  на  външните  врагове  на  империята,  като 
Сасанидите по границите на източните провинции и като карпите по Дунавския 
лимес, най-сетне  и алеманите по Рейн. 
   Авторката  се  спира  традиционно  най-напред  на  изворовата  база,  като 
подчертава, че основната характеристика на писмените извори тук се състои в 
тяхната противоречивост, докато нумизматичните и епиграфски извори дават 
възможност за по-убедителни заключения. В тази връзка се очертават, според 
Грозданова,  три  микро-теми,  подредени  съобразно  с  управлението  на 
споменатите  императори  Филип  Араб,  Траян  Деций  и  Требониан  Гал. 
Същевременно тя изтъква, че между сблъсъците в римо-готските отношения се 
очертава един период, в който водачеството на готите е в ръцете на вожда им 
Книва и то по-конкретно това става във времето между 248 и 251, когато са 
зарегистрирани няколко по-сериозни стълкновения между имперските войски и 
готските нашественици. Но както подчертава тя, готите на Книва не са обект 
специално на нейното изследване, тяхното присъствие е по-скоро фактор, който 
има значение за същността на императорската власт в посочения период – те 
стават една външа сила, която играе значителна роля в промените на Римската 
държавна система. 
   Към казаното до тук бих добавила, че към  част І, която в автореферата  е 
съвсем  кратка,  има  известно  повторение  на  изложението  от  предговора,  а 



именно относно общото положение през годините 244-253. Интересно би било 
да се потърси обяснение защо в Historia Augusta са изчезнали биографиите на 
Филип,  Деций  и  Требониан.  Но  смятам,  че,  общо взето,  приемливо  е 
обяснението  на  авторката  за  кризата  през  ІІІ  век,  като  са   проследени 
различните  мнения  на  множеството  автори,  които  са  се  занимавали  с  тези 
въпроси, и е направено обобщение, което отговаря този път на схващането на 
самата авторка и което тя изразява по следния начин: „Самото понятие „криза” 
прави ...охарактеризирането на периода кризисен без допълнтелни разяснения 
на  параметрите,  влагани  в  самото  понятие...”.  Тук  тя  добавя,  че  това  е 
„състояние,  в  което  политическите,  военни  и  икономически  процеси 
изпреварват  темповете  на  развитие  на  самата  държавна  система.  За  да 
представи тези си заключения,  тя е изследвала подробно сведения,  които се 
намират  у  известни  антични  автори,  като  Дексип,  Киприан,  споменатата 
Historia Аugusta, Аврелий  Виктор,  Epitome  de  Caesaribus, Лактанций,  и  по-
късните  Евсевий,  Амиан  Марцелин,  Анонимен  Хронограф,  Павел  Орозий, 
Зосим и дори Йорданес, който е от VІ в., а също и Йоан Антиохийски, който 
живее в края на VІІ и началото на VІІІ в., та се стига до Йоан Зонара, който 
живее  чак през  ХІІ  в.  Лично  аз  одобрявам  този  подход,  защото  отразява 
разнообразните отношения, които се предават от един автор на друг. Малко съм 
по-критична към компилациите на късния Зонара,  но – общо взето – това е 
начин  за  добиване  на  по-подробна  информация,  макар  и  на  по-голямо 
разстояние  от  време.  Намирам  тук  също  за  недостатъчна  и  не  съвсем  ясна 
информацията на стр.22 от Сивилините книги (Oracula Sibyllina не е ж. р. ед.ч., 
а ср.р. мн.ч.), за които  особено напоследък има значителни изследвания, освен 
цитирания от нея D. Potter. Важен е напр. Pаul Alexander, а има и публикации от 
български автори, между които съм и аз. Но когато стигне до глава 2, където 
разнищва съдържанието на множеството налични извори за смъртта на Филип 
Араб и  дава  своето  виждане  за  съответната  стойност,  както  на  наративните 
извори,  които  вече  споменах,  така  и  на  нумизматичните,  епиграфските, 
папирусните,  на  археологическите  и  на  юридическите,  погледът  й  към 
информацията от Сивилините книги, си има своето значение, което понякога е 
особено  ценно  за  опознаване  на  военните  събития,  твърде  многобройни  в 
общите контакти между римските легиони и посочените вече съседни на тях 
племена.  Авторката  набляга  с  основание  на  откритите  монетни  съкровища, 
които  спомагат  за  изясняване  на  конкретния  ход  на  тези  събития  и  на 
маршрутите на редица готски движения. По същия начин не малко надгробни 
плочи  разширяват  познанията  ни  за  състава  на  легионите.  Същото  важи  за 
определени  почетни  надписи,  които  показват  в  по-широк  план  конкретната 
дейност  на  даден  владетел.  Това  не  е  нещо  ново,  но  добре  е  направила 
авторката, че е разширила изворовия си материал с този вид извори. Същото се 
отнася, дори в по-общ  план, за юридическите паметници. Според мен тук най-
важен е Codex Justinianus, но Лили Грозданова използва и Codex Gregorianus.Тя 
уместно е наблегнала и на тълкуванията на отделни съвременни автори, главно 
юристи,  като  по  този  начин  определя  тогавашнте  правни отношения  между 
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римските и ранно-византийски общественици, чиято дума е била от значение за 
политическото  положение  в  даден  период  при  управлението  на  римската 
империя в разглежданите около девет години. Накрая нека припомня, че не са 
пропуснати някои изследвания на археолози, които допълват изложената дотук 
картина. 
   Втората част е посветена на император Филип Араб (244-249), както гласи 
заглавието,  въпреки  че  са  разгледани  събитията  и  около  ролята  на  Филип 
Млади, та дори отчасти и на жената на Филип баща - Отацилия. Тук, в първата 
глава, озаглавена „Възстановима действителност в светлината на комплексните 
изворови данни”, е изложено отново управлението на Филип Араб, както и това 
на сина му, в пет подтеми въз основа на различните видовете извори, за които 
говорихме  по-горе  и  които  авторката  продължава  да  изследва  внимателно. 
Всъщност тя не за пръв път пише по този период. Нейната магистърска теза 
беше посветена на „ Долна Мизия и Тракия при управлението на император 
Филип Араб (244-249).” Повтарям,  че  този подход е  добър,  т.е.  когато един 
автор  се  задълбочава  върху  една  тема,  която  дава  възможност  да  бъде 
разширявана.
   Продължавам прочее в тази насока. Тук е обърнато по-подробно внимание на 
това, което авторката нарича проблемни моменти и исторически парадокси. Тя 
изтъква,  че  в  множеството  изследвания,  които  познаваме,  има  известни 
различия,  например  по  основния  въпрос  има  ли  Филип  Араб  участие  в 
убийството на предшественика си Гордиан ІІІ, или само е издал заповед за това. 
Като обща постановка тя смята, че сведенията в изворите са доста различни и 
оттам  -  цялата  постановка  става  нееднаква.  Именно  обвинението,  което  се 
намира главно в Нistoria Augusta (а също и у Евтропий) е дало основание да се 
изгражда  отрицателният  образ  на  Филип  Араб.  Авторката  е  на  мнение,  ча 
трябва допълнително да се преразгледат в тази насока и различните извори, за 
да  се  стигне до по-голяма прецизност в  преценката  на  общото политическо 
положение в империята през разглеждания период. Това прави тя във втората 
глава, която е озаглавена „ Балканските провинции Долна Мизия и Тракия при 
управлението на Филип Араб и неговия син Филип Млади”. Наблегнато е на 
необходимостта,  в  която  се  е  намирал  Филип  Араб  да  брани  главно 
Долнодунавския  лимес,  което  той  осъществява  успешно.  Защото  готските 
нападения зачестяват през годините 248-251 в Долна Мизия и Тракия и стават 
все  по-опасни  за  самото  съществуване  на  империята  –  това  е  мнението  на 
авторката,  което  ми  се  струва  малко  пресилено.  Но  положението  е  било 
действително все по-напрегнато за тези региони и именно по тази причина там 
става честото редуване на престола на няколко военни лица, които са издигани 
от войската - това са главно споменатите вече Деций, Требониан Гал и Емилий 
Емилиан.  И  тук  е  дадена  по-подробна  информация,  която  Лили Грозданова 
черпи  -  поради  недостатъчните  наративни  извори  -  от   съдържанието  на 
юридически, нумизматични, епиграфски, паметници - споменахме ги впрочем 
по-горе при изброяването на основната изворова база. Според нея, за периода 
244-249  г.  юридическите  документи  говорят,  общо  взето,  за  адекватно  и 
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осъзнато  управление.  Що  се  отнася  до  монетосеченето,  тя  смята  -  пак  с 
основание - че монетите също са в състояние да дадат представа за нуждите и 
на войската, и на цивилното население. Тази нейна теза е вече защитена и в 
предходния й труд - магистърската й теза. Що се отнася до засилените готски 
нападения  по  Долнодунавските  земи,  посочени  са  главно  писмени  извори, 
които са многобройни, но за датирането на убийството на Филип Араб и на 
сина му, както по-късно и на Деций, тя черпи сведения също, както от някои 
папируси, така и главно от многобройните монетни находки. Взима предвид 
последното  споменаване  на  двамата  Филиповци  под  дата  22  семтември 249 
година.  Същевременно показва,  че  Деций е  споменат  като император  на  16 
октомври  249  г.  и  на  27  ноември  249  г.  Прието  е  мнението  и  на  други 
изследователи, че последният е убит през юни 251 г. И тук данните са главно от 
датировки,  произхождащи  от  монети  и  по-малко  от  други  споменавания  в 
папируси. Между другото авторката не пропуска да спомене, че християнската 
вяра на Филип е причина за различното отношение към него от една страна на 
тогавашни автори християни, а от друга - на езичници. Това е една страна от 
нейното изследване,  която намирам за  важна -  можеше дори да  се  разшири 
повече.
   В същата тази част на труда прави впечатление доста подробното изложение 
за  монетосеченето  в  Долна  Мизия  с  оглед,  пак  повтарям,  на  историческата 
информация.  Показани са  монети от  Томи,  Калатис,  Марцианопол.  Те  са  от 
времето  на  двамата  Филиповци  и  на  Отацилия,  жената  на  Филип  Араб. 
Подреждането  на  образите  главно  от  времето  на  Филип-баща,  както  и 
титулатурата им и позоваването на Отацилия, дават основание на авторката да 
подчертае  техните  взаимоотношения.  Това  е  допълнително  обяснение  към 
факта,  че  носителите  на  властта  в  този  период  са  я  упражнявали  в  обща 
хармония помежду им. И още тук искам да препратя към приложенията, които 
дава Грозданова и които съдържат много добра представа за монетосеченето, 
Важно приложение са и картите.
   Третата  глава  на  трета  носи  заглавието  „Опит  за  реконструиране  на 
историческата картина в периода от средата на септември 249 до юни 251 г.” 
Тук  ни  се  поднася  отново  един  обобщен  анализ  за  положението  по  Долни 
Дунав  и  как  се  стига  до  назначението  на  Деций  от  централната  власт  като 
управител на  Мизия  и  Панония  (Деций е  родом от  Панония).  Той е  избран 
отново от  местната  войска за  император и  взима за  cognomen  името Траян. 
Хвърлен е и поглед върху ролята на Етрусцила – жената на Деций, както и на 
двамата му синове. Хубаво са разказани големите, повтарящи се нахлувания на 
готите,  главно на  тези,  ръководени от  Книва.  Такава  е  прочутата  битка при 
Филипопол, където войската избира за император Приск, а градът пада в ръцете 
на готите. Другата прочута битка е при Абритус, където загива Деций.
   Искам  да  подчертая,  че  е  добра  характеристиката  на  самия  Деций  като 
управляващ  и  успехите  му  в  отблъскването  на  тези  постоянни   врагове  на 
империята.  Самата  хронология  на  тези  събития,  която  е  отдавна  спорна  в 
изследванията  на  неколцина  съвременни  историци,  главно  немски  (но 
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същевременно  и  български),  тук  е  донякъде  подновена  що  се  отнася  до 
нападeнията в Тракия, като за периода 248-251 – подчертани са годините 248, 
250,  251 – без авторката да отрича напълно и другите възможни датировки. 
Според нея , най-много внимание следва да се обърне – заслужено  според мен 
– на готското нахлуване от 251 г., начело на което стои Книва. Там единият 
отряд,  под  негово  ръководство,  участвува  в  битката  при  Нове  или  Ескус, 
преминава Хемус, стига до Бероя. Другият отряд също преминава Хемус, стига 
до  Филипопол,  обсажда  го  и  го  превзема,  като  към  тези  готи  са  се 
присъединили и ръководените от Книва. Малко по-късно е превзет и Абритус, 
който  отдавна  беше  отъждествен  с  Разград.  (Припомням  това,  понеже  на 
времето то предизвика голям интерес). Прочее там, край Абритус, е и краят на 
Деций и сина му Херений през 251 г. Искам да наблегна на още една преценка, 
която  дава  Грозданова  за  положението  на  Долнодунавските  земи  при 
управлението на Деций,  „който очевидно има конкретни идеи ...откъде идва 
основната опасност за Римската империя.” 
   Малко  встрани  от  политческите  събития,  които  бяха  изложени  дотук,  е 
приложеният тъй наречен „Едикт за всеобщите жертвоприношения”, издаден от 
Деций, който е от края на 249 г. През 250 г. има нахлуване на карпи и готи в 
Дакия и Долна Мизия начело с Аргаит и Гунтерих. А през 251 г. пак готи, под 
водачествoтo на  Книва,  нахлуват  в  същите  провинции.  Преди  битката  при 
Никополис те са разделени на две.  Една част  достига  до Филипопол. Книва 
също нахлува до Филипопол, който е предаден от бранителите си, обявили своя 
вожд за император. Този бунт позволява на готите да разграбят Филипопол. 
Друг бунт избухва в Рим начело с Валенс.
   Тук авторката, която дава подробно изложение на събитията, вмества един 
интересен момент, именно защо и кога Деций издава един религиозен едикт. 
Основните извори за това са т.нар.libelli – папирусни сертификати от Египет, 
издавани  във  връзка  с  жертвоприношения.  Според  нея  ключови  извори  са 
текстовете  от писмата  на Картагенския  епископ Киприан.  Изворов материал 
предоставят, според нея, също и писма на Александрийския епископ Дионисий, 
с които ни запознава Евсевий. Колeбливо отношение има за едно т.нар. Passio  
Pionii,  за което се смята, че е от времето на Деций, макар и писаният текст да 
изглежда по-късен. Повечето от анализаторите са на мнение, че текстът е писан 
от един автор на име Пионий. Изобщо от разсъжденията на авторката се вижда, 
че  това  са  сложни  проблеми,  които  не  могат  да  се  решат  еднозначно.  Ще 
подчертая  още,  все  според  нейния  анализ,  че  в  този  период  на  дискусиите 
между  христианство  и  все  още  съществуващото  езичество,  не  се  стига  до 
приемане на определено божество като единствено, а се идва до уеднаквяване 
на  религиозната  активност  на  населението  относно  жертвоприношенията.  И 
така едиктът става част от реформите на Деций. Не виждам само защо, все в 
рамките на отношенията между религиите и юридическите документи, за него 
не става дума в автореферата.
   Така се стига до част ІV на дисертационния труд, която е  и последна. Тя  е 
озаглавена  „Управлението  на  Требониан  Гал (251-253)”.  Първата  глава  е 
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посветена отново на „Обща характеристика на историческата действителност 
от периода в светлината на изворовия материал.” 
   Тук  се  започва  отново  с  изворовата  информация, като  се  почне  от 
наративните извори, където управлениeто на Деций, жена му и синовете му е 
оценявано различно – има и положенителни оценки,  но има и отрицателни. 
Същото се отнася до законодателните  паметници,  като Codex Justinianus,  от 
където са използвани осем документа. Същевременно като обръща внимание на 
монетосеченето , т.е. на влошеното качеството на монетите, авторката показва, 
че  има  влошаване  на  политическата  програма  на  Деций.  Тя  добавя 
същевременно , че чрез подбора на определени монети става ясно, че Деций 
отдава почести на семейството си и не отстъпва от намерението си да установи 
своя династия. 
   За  идването  на  власт  на  Требониан  Гал  и  Волузиан авторката  отново се 
задълбочава над наративните извори, като обръща внимание на това, че ако се 
съобразим с твърденията на Зосим и Зонара излиза, че Деций и синът му са 
жертва на Требониан Гал, който ги е подвел да нападнат Книва край Абритус. 
Но в текстовете на тези двама автори, отделени един от друг от много векове, 
както вече изтъкнахме, има разлики, в смисъл, че Зосим описва предателството 
на  Требониан  Гал,  докато  Зонара  казва  само,  че  той  научил  готите  как  да 
действуват. Но в тази объркана обстановка, мисля , че Грозданова е права да 
прояви  известно  колебание  между  двете  тези  и  да  се  присъедини  към 
изложенията на някои съвременни изследвачи, посочени от нея, където става 
дума за усложнените обстоятелства, в които се стига до смъртта на Деций и 
сина му. Такива например има много, в периода, когато се плащало на някои 
съседни  племена  да  нападат  други  подобни  в  гранични  римски  територии. 
Такъв мир именно сключва новият император, като им плаща годишен трибут и 
им позволява да плячкосват граничните земи. 
   Има отново колебания как е правено разпределението на териториите, които 
се  поверяват  от  управляващите,  когато  Требониан  се  връща  в  столицата  и 
осиновява единствения останал жив син да Деций, на име Хостилиан, правейки 
го автуст, а на собствения си син Волузиан дава титла цезар. Той нарежда също 
така  да  се  обожестви  Деций,  за  да  се  премахне  колебанието  относно 
предходните взаимни отношния. Но през лятото или есента на 251 г. Хостилиан 
загива  вероятно  от  чума.  На  негово  място,  с  титлата  си  август,  е  издигнат 
Волузиан. Тук следва да се  отбележат два момента, не само поради военните 
събития,  но и за развитието на  обществените отношения.  Става дума: 1/ за 
обезлюдяването  на  столицата  вследствие  на  чумната  епидемия  и  2/ за 
религиозната реформа, която провежда Требониан.  Авторката се спира и тук на 
данните  на  нумизматиката,  за  да   осветли  отново  отношенията  между 
империята и Сасанидите – последните са във възход още при управлението на 
техния владетел  Ардашир І (224-241). Към този регион проявява загриженост и 
Волузиан, но  той  няма  успех  и  римската  войска  претърпява  поражение  от 
Сасанидите  при Барбалисос. Все пак Долнодунавският регион не е изоставен и 
когато  там  е  изпратен  Емилий  Емилиан  за  управител  на  Мизийските  и 

6



Панонски  провинции.  Но  и  той  има  съдбата  на  предходните  управници: 
издигнат е за император от войската през 253 г. Това е  императорът, на когото 
Грозданова  обръща  специално  внимание,  като  привлича  публикациите  на 
няколко западноевропейски съвременни автори, за  него като на последен от 
редицата римски владетели през ІІІ в. Тези автори са главно B. E. Thomasson, U. 
Huttner, H. Mаttingly, X. Loriot. При обърканата обстановка между Египет от 
една страна и Реция и Германия от друга, в началото на 252 г. Емилиан воюва 
срещу  Требониан  Гал,  като  последният  е  победен.  Грозданова  изказва  свое 
мнение, че Емилиан управлява от края на март до края до юни 253г. Мисля, че 
нямам  основание  да  не  приема  нейната  позиция  покрай  останалите  други. 
Прибавям накрая,  че  в нейното изследване за Емилиан е отделено по-малко 
място, защото - както тя  показва - има много неясни положения.
   И  тъй,  след  известието  за  смъртта  на  Требониан  и  Волузиан,  легионите 
провъзгласяват  Валериан за император и той тръгва  към Рим.  Съгласна съм 
също с Грозданова за  настъпването на период,  който тя  опраделя като нова 
„вълна  на  военно  недоволство,  която  преобръща  статуквото  в  централната 
власт и поставя нов владетел в Рим.”
   В своето Обобщение Лили Грозданова дава отново много интересен материал 
от нумизматични и епиграфски извори, които заслужават да бъдат използвани 
при отпечатването на труда й цялостно или на отделни части от него. Същото 
се отнася и до приложената библиография, която обхваща страниците от 259 до 
283, а картите – от страниците от 284 до 292. 
   Ето и моето Заключение :  
   Дисертационният труд на Лили Грозданова Грозданова, за който представям 
тук рецензия,  е  много подробен и разпределен успешно на отделни глави и 
параграфи.  В цялостното си изложение авторката  показва,  че  познава  добре 
епохата. На няколко места подчертах, че тя използва подробно извори, както 
наративни, така и нумизматични , епиграфските , папирусните, юридическите и 
отчасти археологически.  Прави добро впечатление и това,  че изложението й 
почива до известна степен върху изворов материал, който е достигнал до нас не 
напълно  преведен  или  проучен,  а  що  се  отнася  до  библиографскага  й 
осведоменост,  тя  разглежда  и  множество  трудове,  писани  на  съвременни 
европейски езици, освен на български. Това е дало естествено възможност на 
авторката  да  документира  солидно  всичките  си  тези,  които  излага.  Така  тя 
проследява оформените четири периода, в първия от които проследява, както 
впрочем е правено и от други автори, ролята на легионите. Тук позицията й не 
се отличава съществено от тази на предишните автори, именно че  успехите на 
съответните императори се наблюдават, когато те са ръководители на войската. 
За  това  –  както  тя  подчертава  –  е  на  лице  нуждата  от  военно  обучение  на 
наследниците, съимператори, още когато те са съвсем  млади. 
   Наблегнато е на общото положение, което се наблюдава също между Филип, 
Деций и Требониан и във външно-политическште отношения, със Сасанидската 
империя и най-вече по Долнодунавските земи, където готските нападения се 
превръщат  в  непрекъснат  процес  и  са  в  унисон  с  тези  на  карпите  и  други 
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племена.  Добавено  е  какво  става  при  Волузиан,  както  и  при  краткото 
управление на Емилиан. С това приключват наблюденията на авторката, която 
предлага  своя  реконструкция  за  периода  244-253  г.  Тъй  като  има  различни 
оценки  за  управлението  на  всеки  един  от  тях,  Грозданова  предлага  свое 
гледище за периода, през който ни се представя управлението на всеки един от 
тях. Между другите събития по Дунавската граница, тя определя като три (а не 
две) готските нападения  през годините 248-251.

   А сега ето и моето  заключение:
   Темата, която е избрала авторката, е отчасти продължение на магистърския й 
труд, както изтъкнах още в началото. Това е период, изпълнен с много събития, 
затова и обемът на труда е значителен, разделен на части и параграфи, както 
също показах. 
   Показах още много успешната работа на авторката с изворовия материал. Тя 
познава основните извори, не само наративни, но и юридически, нумизматични, 
епиграфски, папирусни, юридически, по-малко археологически. В този смисъл 
изказвам  първата  си  положителна  преценка.  Втората  ми  преценка,  също 
положителна,  се  отнася  до  датировките  на  отделните  събития  и  военни 
действия, които също одобрявам, защото почиват върху внимателна преценка 
на  самите  изворови  данни,  а  от  друга  –  на  сериозен  прочит  на  съвременни 
изследвания по въпросите,  които са анализирвани преди нейните. Така тя се 
старае  да  изразява  и  свое  мнение.  Тук  му  е  мястото  да  изтъкна,  че 
библиографията й също заслужава, общо взето, oдобрение. Най-после намирам, 
че  самото  устройство  на  труда  е  добро,  не  само  в  своята  същност,  но  и  в 
структурата. 
   Намирам,  все  пак,  че  щеше да  е  полезно,  ако се  развиеше малко повече 
въпросът  за  степента  на  приемане  или  не  на  християнството  от  страна  на 
отделните императори през ІІІ в. Но това не е сериозен пропуск, защото този 
въпрос не е основен в разглеждания труд. 
   След тези няколко бележки, изказвам отново своето цялостно одобрение за 
дисертационния  труд  на  Лили Грозданова Грозданова на  тема  „Римските 
императори срещу готите на  Книва:  политическа  митология, исторически 
документи и възстановима събитийност” и предлагам на почитаемото жури 
да бъде присъдена на авторката образователната и научна степен „доктор”.

С почит :                                                                                  София, 23 ХІІ  2011
Проф. Василка Тъпкова-Заимова
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