
Становище 

на проф. д-р Мария Костова 

 
за дисертационния труд на Люба Стефанова Радулова на тема:  

„Епиграфски паметници с правно съдържание от Долна Мизия” 

„Monumenti epigrafici di contenuto giuridico della moesia inferior” 

за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по научна 
специалност 2.1. Филология (Класически езици – латински език) 

Представеното изследване обхваща 416 страници и е написано на 
италиански език. Състои се от въведение, три глави, заключение, индекси 
на личните имена и на правните термини и библиография. В края са 
приложени изображения (29 страници, от които 2 са списък с 
библиографските данни на изображенията). Дисертантката има широк и 
ерудиран поглед върху библиографските източници и е проучила 
основната литература, свързана с темата на дисертацията (с.344 – 388).  

В първата част на труда (Introduzione, p. 7 – 13) са очертани ясно 
предметът на изследването и критериите, приложени при подбора на 
надписите. Изложени са точно целите, научните задачи и структурата на 

дисертационния труд. Глава първа (capitolo primo Foedera, constitutiones 
principum, acta magistratuum (p. 14 - 142) съдържа надписи, които 
представляват актове, издадени от римските власти – 3 императорски 
конституции от типа епистула (A3 a, b, A4 и може би A8), 6 писма на 
магистрати (A3 c, A5–A6 и може би A8), petitio (А7), subscriptio (А7), 
edictum (А2 и може би А8), foedus (А1) и horothesia (А5–А6). На всеки от 
тези надписи е посветена отделна подглава, която има една и съща 
структура от четири части: 1) лема, съдържаща информация за вида, 
материала, размерите и състоянието на паметника, както и за неговите 
място на откриване и място на съхранение; 2) основна библиография, 
свързана с надписа; 3) препис на текста на надписа и 4) превод на 
документа на италиански език. Следва коментар, в който се анализира 
типологията и съдържанието на документа, преглед на историческия 
контекст и изследване на комуникативната функция и езиковите 
особености на надписа. Надписите са подредени според типологията си. 
Тъй като голяма част от паметниците и особено тези от първа глава са 
дошли до нас доста фрагментирани, Радулова, проучвайки прецизно 
посветената на тях литература, представя най-добрите предложения за 



възстановяване на текста и във всеки от случаите ясно изразява своето 
лично виждане. 

Във втора глава (сapitolo secondo – diplomata militaria) на 
дисертационния труд (с. 145–266) са разгледани 42 военни дипломи, 
подредени в каталог (с. 146–221), в хронологичен ред, последвани от 
коментарна част (с. 228 – 266). Всъщност военните дипломи формално са 
конституции, но тъй като те имат по-специален формат и съдържание, 
дисертанката правилно е решила да ги разгледа в отделна глава. 

Третата глава е посветена на гробните права - iura sepulcrorum (с. 
267–301). Представени са 8 текста и е избрана следната структура: каталог 
(268 - 273), кратка история на проучванията на гробните права (274 - 279), 
анализ на документите. Трябва да се отбележи като научна прецизност и 
много положително обстоятелството, че докторантката е проучила и имала 
пред вид в коментара и гръцките надписи, като за всяка от разгледаните 
формули и юридически понятия тя посочва и гръцките им съответствия. 
Разгледани са и езиковите особености: фонетични, морфологични, 
лексикални и семантични, синтактични.  

В заключителната част на дисертацията (302 – 321) е направено 
обобщение на основните наблюдения върху типологията, съдържанието, 
историческия контекст, комуникативната функция, публикуването и 
езиковите особености на надписите. Представена е обобщаваща картина на 
юридическата епиграфика в Долна Мизия и са направени изводи за 
проникването и функционирането на нормите на римското право на тази 
територия. 

В края на своето изследване Люба Радулова много ясно и точно е 
откроила приносите в работата си. Особено важен принос се състои в това, 
че работата й е първи опит да се изследват надписите с юридическо 
съдържание от Долна Мизия. Тя е първият опит и за подобен труд в 
българската научна литература. Твърде важни са приносните моменти, 
отнасящи се до свързаността на надписите помежду им, формулираните 
изводи за епиграфските навици, процедурите по изписването на правните 
текстове върху твърд материал и особеностите на комуникативната 
функция на надписите. Ценен принос е анализът на общоупотребявания 
латински език в надписите с акцент върху специалната фразеология и 
правната лексика.  

Като научен ръководител съм особено удовлетворена от факта, че 
Люба Радулова прояви интерес към юридическата епиграфика. Много 
малко филолози в България се занимават с изследвания въобще на какъвто 
и да е юридически текст. Положението в чужбина е съвсем различно. 



Особено в последните 15-20 години много често се публикуват статии в 
научни списания и се написаха цели книги, посветени на правната 
лингвистика. Езикат на надписите с правно съдържание е преодолим за 
класическия филолог. Често обаче в тях се среща лексика и 
фразеологизми, които ни изглеждат познати, а всъщност става дума за 
лексеми със специално значение, т.е. правни термини. Такива особености и 
специални употреби трябва да се имат пред вид и поглеждайки от гледната 
точка на правото към един надпис може да се установи някакъв нов детайл 
към вече познатото и да се произведе ново тълкуване или нови 
констатации. Изобщо отношението език – право си струва да бъде 
изследвано от страна на филолозите. За да се направи правноисторически и 
правнолингвистичен коментар е необходима известна версираност в 
правната терминология, познаване на правните институти. Люба Радулова 
придоби такава версираност. Тя е посещавала лекционен курс по римско 
частно право и е положила изпит с отлична оценка. Участва с много добри 
публикации в сборника, посветен на императорските конституции, 
издадени в Сердика (Сердика като административен център в Римската 
империя. – В: De constitutionibus principum Serdicae datis. С., 2012, 247–259; 
За публикуването на императорските рескрипти. 290–301; Надписите-
близнаци от Дуросторум и Бригетиум като извор за практиките на 
императорските канцеларии. 233–247). Дисертантката има не малко 
участия в научни конференции, включително и в чужбина. По въпроси от 
темата на дисертацията Радулова е изнесла докладите Езикови особености 
на военните дипломи от Долна Мизия. – В: Девета конференция на млади 
учени от ФКНФ май 2012. С., 2012, 154–164; Реформите на Лициний от 
311 г. и практиките по издаване на свидетелства за оттегляне от военна 
служба. – В: 100 години от раждането на проф. Михаил Андреев. С., 2011, 
445–457; Езикови особености на надписите за ius sepulcri от Долна Мизия. 
– В: Осма конференция на млади учени от ФКНФ май 2011. С., 2012, 51–
61; Формулата Hoc monumentum heredem non sequetur в надписите от 
Долна Мизия. – В: В: Седма конференция на млади учени от ФКНФ май 
2010. С., 2011, 68–74. 

Работата ми с дисертантката беше удоволствие, защото имах 
насреща си една много добре подготвена по класическа филология млада 
колега, която напредна доста и в изучаването на правния латински и 
правната култура на древния Рим.  

Въз основа на изброените достойнства на дисертацията, отчитайки 
широтата на познанията на авторката, нейните умения за задълбочен 
лингвистичен анализ и най-вече за безспорния български принос в 
изследването на юридическа епиграфика, предлагам на почитаемите  



 

 


