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ОТГОВОР НА РЕЦЕНЗИИТЕ И СТАНОВИЩАТА ЗА НАУЧНАТА 
ДЕЙНОСТ НА ГЛ.АС. Д-Р МИТКО МАДЖАРОВ 

 
 
 Уважаеми г-н Председател на почитаемото жури, 
 Уважаеми рецензенти, 
 Уважаеми членове на журито, 
 
 Искрено изказвам своята благодарност на всички Вас за отделеното време да се 
запознаетe обстойно с научната ми продукция, представена за присъждането ми на 
научното звание „Доцент по археология” и за положителните заключения във 
рецензиите и становищата. 
 Благодаря Ви и за отправените критични бележки, които ще бъдат взети под 
внимание в по-нататъшната ми научна работа, както по изследване на проблемите на 
античния град Диоклецианополис, така  и в бъдещата ми работа по въпросите на 
античната пътна система. Тази тема не е приключена за мен и в скоро време ще излезе 
от печат третата моя монография за пътищата, която ще обхване с детайли античната 
пътна мрежа в Родопите от предримския, римския и ранновизантийския периоди. 
 Няма да се спирам по отделно на рецензиите и на всяко едно от становищата. 
Накратко и в обобщен вид това, което искам да отбележа е следното: 
 1. По използвания изворов материал. Определено считам, че „Списъкът на 
служебните рангове” следва да се използва като извор по проблемите на римската 
пътна мрежа, тъй като в него се изнасят сведения за дислокацията на различни по вид 
военни подразделения не само в отделните селища и военни лагери, но и в някои от 
пътните станций. В това отношение искам да добавя, че аз разглеждам пътната система 
не само като трасиране на дадени римски пътища и снабдяването им с каменна 
настилка, а  и на строителството край трасетата на тези пътища на различни по вид 
крайпътни съоръжения (пътни станции и охранителни съоражения). Поради тази 
причина при определяне на етапите на римското пътно строителство съм включил като 
самостоятелен етап строителната дейност на имп. Антонин Пий, която е документирана 
и с епиграфски паметници. Не приемам постановката, че етапите в развитието на 
римското пътно строителство трябва да се определят единствено на базата на 
поставяните край трасетата на пътищата милярни колони. Римската пътна система е 
комплекс от различни по вид обекти и дейности, всяка от които се явява като 
самостоятелен компонент в тази система. На тези въпроси аз съм отделил място в 
първата глава от предложената за обсъждане книга: „Римски пътища в България. 
Принос в развитието на римската пътна система в провинциите Мизия и Тракия. В. 
Търново, 2009”. В тази връзка, според мен, строителната дейност на имп. Юстиниан І  
също би следвало да се определи като отделен етап от римското пътно строителство, 
макар и в по-късно време. Приемам забележката в рецензията на проф. Р. Иванов за 
редуциране на  етапите в римското пътно строителство по династии, но това все пак е 
въпрос на лично мнение. Напълно съм съгласен и със забележката в рецензията на доц. 
Динчев, че още в заглавието трябваше да се уточни хронологическият обвхат на 
изследването. Приемам и бележката на доц. Рабаджиев относно подзаглавието: 
„Принос не в развитието, а в изследването на римската пътна система”. 
 От анализа на античните извори може да се съди, че Диоклецианополис е не 
само трети по ред в списъка град в провинция Тракия през епохата на късната 
античност, но и трети по значимост. Археологическите разкопки, които се провеждат 
на територията на античния град при Хисаря  в продължение близо на столетие 
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красноречиво показват, че този град е бил и третия по големина в споменатата 
провинция, след градовете Филипополис и Берое. 
 Правилно доц. Торбатов обръща внимание на грешката, която съм допуснал при 
работата с античните карти. Тази грешка беше констатирана от мен почти веднага след 
отпечатването на труда. Допуснал съм я не от непознаване на материала, а от 
невнимание при разчинането на текста (неправелно съм прочел една запетайка, 
поставена след милите в съответните пътеводители). Искам да отбележа обаче, че тази, 
незначителна според мен грешка не оказва влияние на представените от мен нови 
локализации на пътните станции Асамус – на Крайдунавския път и Рамис – на 
Диагоналния път. Въпросните два пътя, за които в литературата е изписано доста и 
съвсем правилно проф. Милчева отбелязва, че на този етап няма кой знае какво да се 
добави за тях, присъстват в труда ми с цел да се добие по-пълна представа за римското 
пътно строителство – най-вече за предложената от мен класификация на римските 
пътища. Същото се отнася и за Егнатиевия път, за който има много изследвания и не 
малко книжнина. Диагоналният и Крайдунавският път са разгледани и поради това, че в 
отделни участъци от техните трасета имам лични наблюдения и изследвания. Друг е 
въпросът, че поради липсата на археологически проучвания на пътните станции, 
разположени по трасетата на тези пътища днес е почти невъзможно да се определи 
както тяхното точно местоположение, така и техните трасета. Във връзка с това немога 
да не отбележа положителната констатация на доц Торбатов по отношение на моите 
проучвания на пътните станции Виамата и Субрадице. Тук искам да допълня и 
откритата таберна в станцията Скретиска. Благодарение на тези изследвания днес ние 
имаме представа за архитектурния облик на тези крайпътни комплекси. Що се отнася 
до планините, ще спомена пътната станция на билото на Троянския проход, в 
местността Влашки колиби и тази, открита от мен при с. Чавдар, в Родопите.  
 С цел по-добра прегледност и бъдещо улеснение при изследването на отделните 
компоненти на римската пътна система в Мизия и Тракия си позволих да разгранича 
Крайдунавския път от Западнопонтийския път. Въпреки че в античните пътеводители 
тези пътища са обединени считам, че двата пътя коренно се разграничават по 
отношение на тяхното предназначение и затова би следвало те да бъдат отделени един 
от друг. Много важно откритие на Западнопонтийския път беше конкретизиране на 
местоположението на пътната станция Пудизо в района на протока на Мандренското 
езеро от колегата К. Господинов от РИМ – Бургас.  Това, както и наблюденията ми на 
терена ми дадоха възможност да подкрепя становището на Шкорпил и Делирадев, че 
при съвременния град Малко Търново се е намирало античното селище Утсургас. От 
Пудизо до Утсургас римският път не е следвал съвременното шосе за Малко Търново, а 
е бил трасиран по високите части на Странджа планина, източно от него. 
 Приемам забележката на доц. Ботева за правописните грешки, допуснати при 
работата ми с някои от античните пътеводители, но аз съм ги ползвал във вида, в който 
са обнародвани от издателите на ЛИБИ. 
 2. По отношение на използваната литература. Старал съм се да подходя 
максимално коректо и колегиално при работата с публикуваните материали както към 
авторите от началото на ХХ в., така и към съвременните автори. Днес не представлява 
никаква трудност всеки изследвач по даден проблем да се добере до първоизточника по 
съответния проблем и да „черпи вода от извора”, а не да цитира втори и трети автори. 
Към изследването на Шкорпил в района на селищата Ятрус и Тримамиум съм подходил 
напълно коректно като съм го цитирал на съответното място. Не знам доколко е 
значима забележката на доц. Торбатов, че Шкорпил при изследванията на 
Крайдунавския път в този участък е ползвал „разкази от местни жители”, а не е ходил 
лично по запазените останки от римския път. По-важното е, че по времето на Шкорпил 
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настилката на пътя на отделни места е била запазена, която информация е от 
съществено значение за Крайдунавския път и в това отношение следва изцяло да се 
доверим на изследванията на този изтъкнат учен.       

Възможно е античният поет Овидий да е съчинил своята „Х-та елегия” на остров 
Самотраки, както отбелязва доц. Торбатов. Тази констатация обаче няма особено 
значение за изследването на Западнопонтийския път и тя не представлява нищо повече 
от излишна демонстрация за познаването на историческите извори. Тези данни аз съм 
ползвал от трудовете на авторитетни учени, които на съответното място съм цитирал. 
Важното е, че по времето на Овидий, а и още в предримската епоха по западния 
черноморски бряг е съществувала значима сухопътна артерия.  
 И в двете рецензии е отбелрязан трудът на М. Вендел за римските и 
късноантичните пътища на територията на България. Аз съм използвал този труд, но 
само при класификацията на пътищата и при някои спорни моменти около пътищата в 
района на селищата Диоклецианополис и Карасура – там, където имам лични 
изследвания и наблюдения. Предложил съм класификация на римските пътища, която 
да обедини съществуващите до момента класификации и съответно да бъде 
максимално пригледна и лесна за ползване. Много правилно в становището си доц. 
Генчева подчертава, че „Това е най-ясната система за класифицирането на 
римските пътища. Може би не всеки ще се съгласи с това, но е факт, че по този 
начин пътната мрежа в българските земи се очертава ясно и се обозначават 
приоритетните посоки за комуникация на провинциите Мизия и Тракия със 
света”.  Не съм си поставил задача да правя обстоен преглед на обемистия труд на М. 
Вендел. За тази цел следва да се направи отделна рецензия, която по обем няма да е 
никак малка. Някои критични бележки за книгата на Вендел са направени в рецензията 
на проф. Р. Иванов. Не съм напълно съгласен с пътищата, които Вендел трасира, както 
за техния брой, така в много случаи и за техните направления. Същото се отнася и до 
методиката на неговата работа, която както отбелязва доц. Динчев  „е спорна” 
 В рецензията на доц. Динчев е направена забележка относно датировката на една 
милярна колона, намерена по трасето на римския път Дуросторум – Марцианополис. 
Моя грешка е, че се доверих на написаното от автора на публикацията доц. Торбатов в 
„Археология на българските земи, София, 2004, стр. 80” и по погрешка съм цитирал 
статия от същия автор, издадена на английски език през 2000 г.  
 По отношение на римските пътища в Родопите: В рецензията си доц. В. 
Динчев подлага на съмнение тяхното категорично определяне като римски. 
Изследванията ми в Родопа планина, които не са никак малко не само на българска 
територия, но и на територията на Република Гърция показват, че по направление от 
Филипополис към северното егейско крайбрежие през римската епоха са съществували 
три основни пътя, които аз определих като Централен, Източен и Западен презродопски 
пътя. Трасетата на тези пътища са много добре запазени и до днес и аз съм ги 
установил не само чрез теренни обхождания, а и чрез привличането на материали от 
римската и късноантичната епоха. В тази необятна планина един път, направен от 
римляните със здрава каменна настилка, безспорно ще бъде използван и през по-
късните епохи. Топографията на Родопите е една и тя се използва от човека за 
трасирането на пътища от стотици години, дори и хилядолетия. За Родопите разполагам 
с още много собствени археологически данни, отнасящи се и за други локални пътища, 
но тези материали, както отбелязах в самото начало ще бъдат подробно представени в 
следващата моя книга. 
 Уважаеми колеги, представената от мен книга за римските пътища на 
територията на България не е „обикновено съчинение”. Тя не е и „авторски провал” 
както се изразява доц. Торбатов. Тя е авторско постижение за почти 
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тридесетгодишното ми изследване на римската пътна система на Балканите и 
представлява ценен принос за българската археологическа наука. И както отбелязва в 
становището си проф. Милчева: „Представената монография е безспорен принос на 
автора и постижение за българската археология в една специализирана област с 
огромно значение, което тя има за военното, политическото, икономическото и 
културно развитие на балканските провинции Тракия и Мизия”.  Далеч съм от 
мисълта да определям моя труд със значение на аксиома по повдигнатите проблеми. 
Напротив считам, че с тази книга, в която собствените ми изследвания  преобладават, 
съм постигнал поставената от мен задача: „Да представя доколкото е възможно една 
обобщена картина в развитието на римската пътна мрежа в провинциите Мизия и 
Тракия през периода І – VІ в”. И както пише в становището си доц. Ботева - „ тази 
задача е реализирана успешно” . От друга страна стремежът ми е бил най-после в 
българската археологическа наука да се положи основа и принципен начин при 
изследването на проблема за римските пътища. В това отношение много правилно е 
заключението на доц. Генчева: „...той (Маджаров) изгражда своя система за 
проследяването на пътищата чрез теренни обхождания и сондажи. Методът да се 
съчетаят данните от старите карти и от писмените извори с прякото наблюдение 
на терена дава положителни резултати” . Не случайно  в заключението на книгата 
оставям моят труд отворен -  „ изслезването ми следва да бъде допълвано с резултати 
от нови археологически проучвания”.  
 Още веднъж благодаря за отправените към мен критични бележки. Ще завърша 
с констатацията на рецензента ми доц. В. Динчев - „Изредените пропуски и слабости 
обаче не подбиват значението на обсъжданата монография и не са в състояние да 
повлияят съществено на високата ми оценка за нея. Това всъщност е първата 
българска обобщаваща монография за пътното дело по нашите земи през 
римската и късноантичната епоха”.   
 
      С уважение:     /   П одпис  / 
                 (Гл. ас. Д-р М. Митко Маджаров) 


