










СТАНОВИЩЕ 

за дисертационния труд на 

Люба Стефанова Радулова на тема: 

„Епиграфски паметници с правно съдържание от Долна Мизия” 

за присъждане на общообразователна и научна степен „доктор” 

(Филология и история на Античния свят – ХХVІ цикъл) 

 

 

 

Обект на изследването: 

 Докторант Люба Радулова е съставила и анализирала една обширна сбирка от 

епиграфски документи с “правно съдържание”, произхождащи от Долна Мизия. 

 За да постигне това, дисертантката дефинира още в началото (стр. 7–8) критерия, 

приет в разглежданата работа, според който един извор се определя като имащ “правно 

съдържание: “Работата се съсредоточава само върху надписите, съдържащи целия 

текст, или част от текста, на официален документ, който е юридически акт на римските 

власти или на частно лице”. 

 Съвсем уместно са дефинирани и целите, към които се насочва изследването: да 

се състави корпус на надписите с правно съдържание от Долна Мизия, снабден с 

“исторически, епиграфски, правен и лингвистичен коментар” (стр. 10); да се установят 

основните линии на приложението на специфични институти на римското право в 

Долна Мизия и, по-общо, да се създаде обща картина на юридическата епиграфика в 

района, която да позволява генерална оценка на разпространението на римското право 

в разглежданата зона; да се изследват особеностите на “епиграфско-юридическата 

комуникация”, дефинирайки, там, където е възможно, типологията на документите, 

поръчителите и адресатите (стр. 11). 

 Още това показва вниманието, което дисертантката отделя на структурата на 

изследването и на преследваните цели; внимание, което в развитието на работата ще се 

прояви и в строгото прилагане на научния метод, подлагането на изворите на уместни 

анализи, проследяването на алтернативните хипотези, които могат да се предложат в 

различните случаи, като те са подложени на критичен анализ, придружен от прецизно 

познаване на научните мнения (цитираната библиограия обхваща цели 43 гъсти 

страници: 345–388) и се предлагат решения, които като цяло са напълно убедителни, но 



във всеки случай са и внимателно аргументирани, без да бъдат пренебрегвани и 

алтернативните възможности.  

 

Обхват на настоящето становище: 

 Дисертационният труд е структуриран в три глави (1. Foedera, constitutiones 

principum, acta magistratuum; 2. Diplomata militaria, 3. Iura sepulcrorum), всяка съставена 

от няколко секции.  

 Тук ще се спра само на параграфите А1 (“Мирният договор с Калатис”), А2 

(“Едиктът за цените на Диоклециан”), А8 (“Едикт или епистула от Одесос”) и на 

главата, посветена на гробните права. 

 

А1. Мирният договор с Калатис. 

 Както и в останалата част от работата, изворът е внимателно представен и е 

снабден с обширна библиография, препис и превод на италиански. 

 Особено внимание се обръща на лексикалната точност, типична за правните 

извори (“внимателен подбор на използваните термини, имащ за цел да предотврати 

всяка възможност за двусмислена интерпретация”, стр. 20), с особен акцент върху 

отношението между термините hostis и inimicus, като на основата на разпространеното 

научно мнение (Lewis Short 1891) първото съществително се интерпретира като 

“публични врагове”, а второто като “частни врагове” – една гледна точка, която се 

отразява и върху необходимостта от тяхното разграничаване. Акцент се поставя и 

върху забранените от договора форми на оказване на помощ на враговете – помощ при 

въоръжаването (armis), помощ при осигуряването на плавателен канал (navibus; на стр. 

20 терминът е преведен от дисертантката като “съоръжения”, но споменаването на 

плавателния канал се нуждае от по-задълбочено разглеждане) и помощ при 

финансирането. Внимание се обръща и на глагола transire, както и на дефинирането на 

териториалния обхват на мирния договор (стр. 20): “Валидността на договора се 

разпростира не само върху официалните територии на съюзника (per suos fines), а и 

върху районите, които попадат под неговия непряк контрол (quibusve imperat)”. Става 

дума за непряк контрол, който може би трябва да се разбира като “фактически” или 

“военен”. 

 Изразът “poplico consilio sciens dolo malo”, който се среща нееднократно в 

извора, се интерпретира и превежда като “вследствие на обществено решение или на 

зла умисъл”, като се дефинират две различни условия – “обществено решение” и “зла 



умисъл”. В бележка 55 на стр. 21 се прави препратка към интерпретацията на Coleman-

Norton 1961: 58, но се предлага и алтернативно тълкуване: “чрез обществено решение, 

съзнавайки наличието на зла умисъл”; накрая се стига до заключението, че “Изглежда, 

че общият контекст насочва по-скоро към първата хипотеза”. Да се действа “dolo malo”, 

“sciens dolo malo” означава да се съзнава противоправността на поведението, да се 

разбира, че нормите отхвърлят предприетото действие. Интересна отправна точка за 

дискусия би било да се разгледа по-конкретно кои особености на “общия контекст” 

възпрепятстват според Люба Радулова интерпретирането на извора като “чрез 

обществено решение, взето с пълно съзнание за неговата нелегитимност”. Все пак, 

трябва да се има предвид, че субект на договора е Populus Callatinus, към който 

очевидно се отнася “общественото решение”, за което става дума в текста. От друга 

страна, наличието на умисъл, което е субективно условие, може да бъде отнесено както 

към Populus Callatinus, като по този начин се прибави субективност към евентуалното 

решение, така и към трети субект, който би могъл да действа със зла умисъл – трети 

субект, който не само не е страна по мирния договор, но и не е ясно дефиниран. 

  

А2. Едиктът за цените на Диоклециан.  

 След кратко представяне и библиографска справка относно фрагмента от Одесос 

и, по-общо, относно самия едикт (от 1974 насам, бележка 138 препраща към пълната 

библиография), се предлага текстът на фрагмента придружен от превод на италиански. 

 Коментарът е развит прецизно, като се постига баланс между общия поглед към 

Едикта за цените и специфичните особености на фрагмента, открит през 1961г. в 

Одесос.  

 Правилно са осмислени наблюденията на Giacchero: “Ако се приеме доста 

убедителната хипотеза на Giacchero, че стоките са изредени в списъка според вътрешна 

логика, свързана с тяхната важност и ценност, би било възможно това наблюдение да се 

приложи и към главата за зърнените храни, която се изследва тук. Това е първата глава 

на едикта и се намира непосредствено след въведението” (стр. 37). 

 Въпросът за произхода на фрагмента от Одесос, оригинален или донесен по-

късно, също се разглежда прецизно и се разрешава с валидна аргументация, 

придружена все пак от внимателна предпазливост (стр. 46-47). 

 Точно е разсъждението върху езика на съставяне на Едикта, и най-вече върху 

езика на фрагмента от Одесос: “Що се отнася до фрагмента от Одесос, той се вписва в 

гръкоезичен контекст, но все пак е съставен на латински език. Публикуването на 



латинския текст в една гръкоезична среда възпроизвежда моделите, засвидетелствани в 

Мала Азия, Египет, Киренайка, Крит и Егейските острови”. Тази особеност означава, че 

“символичната функция на надписа е по-важна от неговата комуникативна функция. 

Визуалното въздействие на огромния надпис е символ на императорската власт и 

подчертава размаха на Едикта.” (стр. 47-48) 

 В заключение, този фрагментарен извор също е подложен на ефикасен анализ, 

който потвърждава уменията на дисертантката в тази сфера. 

 

А8. Едикт или епистула от Одесос. 

 Фрагментарността на извора, невъзможността да се установи неговата 

типология, както и неговата диалогична форма, представляват обектвни трудности пред 

изследователя. Те обаче са превърнати от Люба Радулова в стимулиращ обект на 

изследване и внимателно разсъждение. 

 Като се тръгва от неговата диалогична форма, текстът е прецизно поставен във 

връзка с оскъдните извори от Одесос (IGBulg I² 69 и 70) и с надписа от Банаса. Имайки 

предвид и “силната императивност на текста”, се стига до наблюдението, че “адресатът 

на едикта/епистулата, вероятно градът Одесос, се намира в някакъв конфликт с 

анонимен субект, във връзка с който римските власти се произнасят в полза на 

адресата, разпореждайки се да му бъде върнато нещо, което му принадлежи”. В същото 

време се отбелязват и елементи от текста, които свидетелстват за връзка с покупко-

продажба и определяне на цена. (стр. 139) 

 И по отношение на този извор дисертантката предлага стабилен анализ, като 

между другото твърди, че в този контекст, в който се споменават търговски проблеми, 

“изглежда, че обект на разпореждането и вероятно на конфликта са определени 

фискални мерки, свързани с търговията”. Подобна връзка с евентуални фискални мерки 

може би заслужава по-задълбочено и аргументирано обяснение. 

 

Глава 3. Iura sepulcrorum. 

 Материята се разглежда обширно и систематично и може да бъде обект на 

евентуална по-задълбочена дискусия по време на публичната защита на 

дисертационния труд. 

 Ограничавам се да отбележа, че ако при основаването на гроб в съответния 

надпис се добавят формули, подобни на HMHNS, които го ограничават до семейна 



употреба, с този акт непосредствено се създава sepulcrum familiare, а не се извършва 

трансформиране на sepulcrum hereditarium в sepulcrum familiare (стр. 278).  

 От друга страна, ако един гроб е основан като sepulcrum hereditarium, той не би 

могъл, посредством прибавянето на формулата HMHNS по инициатива на наследник, 

принадлежащ към семейството (друг не би имал това право), да бъде трансформиран в 

sepulcrum familiare, в противоречие с конкретната lex sepulcri, създадена от основателя 

на гроба, който е имал желание да го насочи и към външни за семейството наследници. 

 

Заключителна бележка. 

 Предимствата на разглеждания дисертационен труд се изразяват в 

историческите, филологически, политически, географски и най-вече епиграфски 

познания, показани от Люба Радулова, които се прилагат със строгост на метода и 

острота на погледа към проблемите, към която се прибавя и способността да се 

формулират, където е възможно, собствени добре аргументирани заключения.  

 

 

 

 

 

Комо, 10. 12. 2013      Серджо Ладзарини 

 

 

     


