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Рецензия 

за дисертационния труд на Люба Стефанова Радулова, редовен 

докторант в Катедрата по класическа филология на ФКНФ, СУ 

„Св. Климент Охридски“ и в Катедрата „Науки за античността“ 

на Римския университет „Ла Сапиенца“ на тема „Епиграфски 

паметници с правно съдържание от Долна Мизия“ за присъждане 

на образователната и научна степен „доктор“ по професионално 

направление 2.1. Филология (Класически езици – латински език) 

 

Рецензент: проф. дфн Мирена Славова, Катедра по класическа 

филология, ФКНФ, СУ „Св. Климент Охридски“ ( заповед № РД 

38–618/ 22.11.2013 г.) 

 

Дисертационният труд на редовен докторант Люба Радулова 

„Епиграфски паметници с правно съдържание от Долна Мизия“ е 

представен в срок и с напълно изрядна документация, изисквана от 

ЗАИРБ. Той е на италиански език съгласно чл. 5 от Споразумението за 

съвместна докторантура (Част втора), сключено между СУ „Св. 

Климент Охридски“ и Римския университет „Ла Сапиенца“ на 12 юли 

2010. 

Обемът на дисертацията е впечатляващ – 416 с. В него 

същинският текст на изследването заема 322 с. Следва полезен 

конкорданс между каталога на дисертационния труд, CIL, локалните 

корпуси и първата публикация на разглеждания надпис (с.324–327) и 

речник на юридическите термини – в него обаче двадесетте срещани в 

корпуса на Радулова гръцки юридически термина не са подредени по 

азбучен ред (с.330–331). От 332 до 338 с. е поместен индекс на 
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личните имена от изследваните надписи на латински и старогръцки 

(при някои от последните са допуснати досадни грешки в мястото на 

ударението). Следват срещаните в корпуса на дисертацията 

титулатури на римските императори в обем от 5 страници (тук 

Веспасиановата се повтаря два пъти вместо тази на Домициан). 

Впечатляваща е използваната библиография (с.344–388), която има 

около 600 позиции. Факт, който показва придобитата версираност на 

дисертантката във вторичната литература върху сложната 

интердисциплинарна материя на проучването. В нея обаче 

непростимо липсват, както имах възможност да изтъкна още при 

вътрешното обсъждане, изследвания на български учени върху 

спецификата на латинитета от българските земи в древността като 

тези на И. Венедиков, Д. Бояджиев и Ст. Козарова. След 

библиографията следва снимковият материал (45 броя изображения) с 

коректно посочване на източника, което оформя впечатлението за 

извършена работа lege artis. Обръщам внимание и на факта, че 

дисертантката познава немалка част от изследваните паметници ex 

autopsia. 

Структурата на работата е добре премислена и 58-те епиграфски 

паметника с правно съдъжание от провинция Мoesia Inferior са 

разгледани в три самостоятелни глави, логично обособени според 

типологията на правното си съдържание. Първата (с.14–144) съдържа 

договори, императорски конституции и акти на магистрати (8 на 

брой), втората (с.145–266) – военни дипломи (42 на брой), а третата 

(с.267–301) – надгробни паметници с юридически формули (8 

надписа). 
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Впечатлена съм от логичното структуриране на обособения 

корпус и от гъвкавостта, с която – в зависимост от спецификата на 

наличния епиграфски материал – Радулова е реагирала във всяка една 

от главите. Докато в първата дисертантката разсъждава върху всеки 

паметник поотделно след латинския му текст и превода на 

италиански, то във втората – заради униформеността си – военните 

дипломи са представени на латински и в италиански превод, а сетне се 

анализират техните общи езикови и юридически характеристики. По 

подобен начин авторката е постъпила и в третата глава, където 

надписите са групирани в зависимост от наличната юридическа 

формула – за собственост върху гроба, за изключване от наследяване 

на собственост върху гроба и за оскверняване и неговото наказване. 

Докторант Радулова е постигнала най-важното за една докторска 

дисертация – създала е корпус от латински и двуезични епиграфски 

паметници като извор за юриспруденцията в определена 

административна територия на Римската империя, което само по себе 

си е ценен принос. Най-ранният паметник в корпуса ù е съюзен 

договор между Калатис и Рим от 106 г. пр.н.е. в сложните години на 

съперничество между Рим и Митридат VІ за господство на западния 

бряг на Понта, а най-късният – писмото на император Лициний от 311 

г., издадено наскоро от колегата Шаранков. Друго съществено 

постижение на Радулова е, че тези надписи са анализирани по добре 

премислен алгоритъм – тип на документа, съдържание, надписът като 

средство за комуникация, дата и исторически контекст, езикови 

особености – фонетика, морфология, синтаксис, терминология и 

терминологизиране. Практически дисертантката представя 58 малки 

dissertationes със своя специфична проблематика, която анализира. Тя 
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демонстрира знания както по класически езици, така и по римско 

право и антична култура и прави приноси в интерпретацията на всеки 

паметник като извор за езика и за юриспруденцията с разглеждането 

на семантиката на употребените юридически термини. 

Но за мен постижението на Радулова е преди всичко в 

постигнатото от нея сцепление между тези отделни проучвания, 

показано в последната част на работата – там тя аналитично успява да 

извлече и да обобщи резултатите, като успешно разглежда 

официалните юридически документи в културноисторическия 

контекст на североизточните Балкани през римската епоха и хвърля 

нова светлина върху начина, по който функционира провинциалната 

римска администрация, и механизма на запазване на документите 

върху камък. 

Люба Радулова показва компетентност по римско право не само 

при тълкуването на семантиката на юридическите термини и на 

механизма на терминообразуването в този специализиран език. Тя е 

навлязла в сложната проблематика на функционирането на римската 

юридическа машина през императорската епоха – контролирането на 

цените, гражданските права и брака на уволнените войници, 

уреждането на данъците, взаимоотношението провинциална – 

централна власт, както и (специфично за Долна Мизия и Тракия) 

отношенията на римската провинциална и централна власт със 

свободните гръцки градове. Не по-маловажно постижение е и 

увереността и професионализма, с който дисертантката борави при 

квалифицирането на отделните юридически документи и осмислянето 

на тяхната типология (например при анализа на военните дипломи на 

ветераните от флота и помощните войски и причисляването им към 
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вид императорски декрет, за разлика от тези на ветераните от 

преторианската гвардия, които са съпоставими с императорските 

едикти). Тя заключава, че юридическите епиграфски паметници на 

латински език от Долна Мизия в по-голямата си част принадлежат към 

правни жанрове, предлагащи решения на вече възникнали проблеми, 

най-често свързани с данъчни задължения или облекчения. 

Преобладава моделът на реакцията ad hoc на съществуващи 

обстоятелства, а не желанието да се предвидят възможни бъдещи 

проблеми, на които a priori да се предложи решение. Вниманието е 
насочено към правата на отделни лица и малки общности предимно 

във военните дипломи и надписите за iura sepulcrorum.  

На второ място сред постиженията на дисертантката в този труд 

бих поставила показаното умение да ситуира разглежданите 

юридически документи в историческия контекст на североизточните 

балкански земи през римската епоха и да ги интерпретира като 

следствие от политиката на отделните римски императори. 

Особен интерес представляват за мен наблюденията на Радулова 

върху комуникативния процес и процедурите на изписване и 

публикуване на надписите – един проблем, върху който са изказвани 

множество предположения поради липсата на достатъчно изворов 

материал. От начина на изписване следва и интерпретацията на 

езиковите грешки, допуснати в разглежданите паметници – предимно 

фонетични явления, свързани с естественото развитие на латинския 

език, като преобладават тенденциите към монофтонгизиране на 

дифтонгите, отваряне на кратките гласни, синкопа и отслабване на 

съгласните в крайна позиция, но също и разхлабване на рекцията на 

предлозите.  
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За разлика от дисертантката – и тук е моето несъгласие с два от 

изводите ù – аз не се учудвам, че „проведеният анализ показва 

изненадваща хомогенност в нивото на придържане към класическата 

норма, като текстовете от І–ІІ в. сл.Хр. не са по-близки до нея от по-

късните документи“. Ранната поява на явления, характерни за 

следкласическия латински, в официални писмени документи от Долна 

Мизия има своето обяснение, при положение че са гравирани върху 

твърд материал в периферията на империята, където високо грамотни 

по латински език са все пак само висшите магистрати. Що се отнася 

до второто ми несъгласие – то е свързано с постулираната висока 

грамотност и в частните надписи, за която четем на с.41 от 

автореферата и на с.317–319 от дисертацията. Радулова пише за 

„изненадващата правилност“ на частните документи от групата на iura 

sepulcralia и прави извода, че „няма категорични данни за пряка 

връзка между езиковата коректност на надписите с правно 

съдържание и типа на текста или от контекста, в който той е 

създаден“. Напротив, винаги има връзка между типа на надписа и 

неговия контекст. Причините за тази изненадваща правилност са: 

a. малкият брой и малкият обем текст, често фрагментарно 

запазен, на въпросните 8 частни надписа; 

b. консервативният формулен език на този тип паметници; 

c. високият статус на покойниците и на поставилите 

надписите – ветеран, лекар, дуумвир. 

Проведеното изследване от Люба Радулова е приносно и 

обогатява знанието за юридическата практика в римската епоха в 

провинция Долна Мизия, като анализира латинските и двуезичните  
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