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СТАНОВИЩЕ 

 

ОТНОСНО: изследователската продукция и научните приноси на гл. ас. д-р 

Митко Костадинов Маджаров, единствен участник в конкурс за доцент по 

археология за нуждите на Археологически музей – Хисаря (ДВ, бр. 

40/28.05.2010 г.) 

ОТ: доц. д-р Сергей Борисов Торбатов (НАИМ-БАН) 

 

 Гл. ас. д-р Митко Маджаров участва в конкурса с 37 излезли и приети за 

печат научни публикации, включително и 2 отпечатани монографии. Те са плод 

на дългогодишна (от 1976 г.) и активна теренна изследователска работа и 

отразяват творческите търсения на автора и постигнатите от него резултати.  

 Научната продукция на кандидата отчетливо може да се обособи в три 

групи.  

 В качеството му на дългогодишен уредник, а впоследствие – и директор 

на Археологическия музей в Хисаря, значителна част от публикациите на д-р 

Митко Маджаров закономерно са свързани с културно-историческото 

наследство на античния и късноантичен предходник на съвременния град. 

Обнародваните в редица статии и студии резултати от извършените от автора 

археологически проучвания на това място се явяват несъмнен принос в 

изследването на различни аспекти на римската и ранновизантийска 

провинциална култура в българските земи – на гражданската, култовата и 

фортификационната архитектура, на култовия и религиозен живот. 

 Предизвикателствата на теренната археологическа работа, свързани с 

неочаквани открития и находки, оформиха през последните няколко години нов 

тематичен кръг в публикационната дейност на  д-р Митко Маджаров. Той 

включва серия предварителни съобщения, в които са представени и убедително 

интерпретирани резултатите от проучванията на новолокализирания важен 

селищен и култов център от класическата и елинистическата епоха край с. 

Кръстевич, Община Хисаря.  

 Най-многочислената група публикации на д-р Митко Маджаров е 

посветена на римската пътна система в българските земи. Това е напълно 

обяснимо, тъй като повече от 30 г. изследванията в тази област се явяват един от 

главните приоритети в научните му занимания. Проведените под негово 
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ръководство системни археологически разкопки в Суб радице и Виамата 

предоставят най-пълната и ясна засега картина относно облика и 

пространствената организация на римските пътни станции в нашите земи. 

Своевременното обнародване на впечатляващите резултати от тези проучвания 

направи материала достъпен за широката научна общественост. Безспорен 

научен принос имат и множеството публикации, отразяващи неуморната 

теренна изследователска дейност на д-р Маджаров по издирване на физическите 

останки от римската пътна система, установяване на неизвестни и уточняване 

на предполагаеми пътни трасета (пътищата през Родопите, т. нар. Подбалкански 

път, пътя от Ранилум за античния център при дн. Хисаря). Публикуваната през 

2004 г. монография за римския път Ескус – Филипополис се явява значително 

преработен и осъвременен вариант на защитения му през 1989 г. дисертационен 

труд на същата тема и обективно отразява състоянието на проучванията към 

това време. 

 На вниманието на научното жури е предоставен и излезлият неотдавна 

(2009 г.) от печат нов монографичен труд на д-р Митко Маджаров, озаглавен 

“Римски пътища в България. Принос в развитието на римската пътна система в 

провинциите Мизия и Тракия.” В него, освен публикуваните по-рано материали 

за вече споменатите пътища, пътни отсечки и крайпътни съоръжения, са 

включени още обширен раздел с теоретичен характер (Първа глава) и подробна 

информация за редица други пътища в изследвания регион, почерпана основно 

от налични публикации, но на места допълнена и коригирана въз основа на 

лични наблюдения. Така както е формулирана в “Предговора” (с. 7) и 

“Заключението” (с. 321), целта на автора е да представи обобщена картина на 

развитието на римската пътна мрежа на територията на България, на базата на 

комплексен сравнителен анализ на писмените и археологическите данни. 

 Доколко д-р Маджаров се е справил с поставените изследователски цели 

ще проличи от приведените по-долу бележки: 

 * При представянето на писмените извори по темата в “Увода” (с. 9-12) е 

отразено състоянието на проучванията върху тях около средата на 50те години 

на ХХ в. Налице са множество нови публикации, които анализират тяхната 

структура и съдържание и способстват за относително точно датиране на 

съдържащата се в тях информация (за състоянието на проучванията по тези 

въпроси към края на ХХ в. вж.: Торбатов 2002, 40-48; Торбатов 2004, 84-85);  
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- “Космографията” на Анонимния автор от Равена не е итинерар, а 

географски компендиум;  

- Твърдението, че най-добрите ръкописи на Itinerarium Antonini Augusti са 

от времето на император Диоклетиан (с. 10), буди недоумение, тъй като най-

ранният запазен екземпляр (Excorialensis R II 18) е от VІІ в.;  

- Notitia Dignitatum не е извор за “пътните станции” и “селищата край 

пътищата” (с. 10), а за състава и дислокацията на римската армия в началото на 

V в. 

 * В разделите “Пътни станции” и “Охранителни крайпътни съоръжения” 

на Първа глава (с. 43-50, 52-57), в директна или поразместена форма, са 

използвани обширни пасажи от мои работи (Торбатов 2004, 80-83; Торбатов 

2000, 15-22, 24-26), но, по неизвестни причини, за автор на приведените тези и 

обобщения съм посочен не аз, а цитираните от мен публикации, въз основа на 

които те са направени. 

 * Възприетата периодизация на изграждането на римската пътна система 

в българските земи е съвсем неприемлива, поради следните причини: 

 - управлението на Антонин Пий не може да бъде обособено в етап 

(според автора – етап ІІІ), тъй като от това време е известна една-единствена 

милиарна колона; 

 - първата половина на ІІІ в. със сигурност представлява етап (немаркиран 

от автора), изразяващ се в особено активни дейности по доизграждане и 

реновиране на пътната система (от този период датират поне 45 от известните 

понастоящем около 200 пътни колони от българските земи); 

 - времето от 60те до 90те години на ІV в. бележи последния сигурно 

документиран засега етап в системното поддържане на римската пътна система 

в този район, неотбелязан от автора; 

 - определянето на управлението на Юстиниан като “етап VІ” в пътното 

строителство е лишено от каквато и да било пряка или косвена аргументация. 

 * Изложението изобилства на некоректни твърдения, които показват 

незадоволително познаване от страна на автора на основни извори и съчинения 

по темата. Ще посоча само няколко примера: 

 - Многократно цитираното “Пътуване на Св. Александър в Тракия” 

въобще не отразява “пренасянето на мощите на светеца от Сердика до 

Цурулум”, както твърди авторът (с. 71), а самото “страдание” на светеца, т. е 
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пътуването му до мястото на неговата екзекуция в Друзипара. Освен това, 

изследователите на текста са на мнение, че такова пътуване въобще не се е 

състояло, а е плод на житийната литература. 

 - Въпреки твърдението на автора, че Овидий е пътувал от о-в Самотраки, 

през Енос, към Томи по т. нар. Западнопонтийски път (с. 185-186), за начина му 

на придвижване от о-в Самотраки до мястото на заточение няма сигурни данни. 

Установено е обаче, че X-та елегия от I книга на неговите “Скръбни елегии”, в 

която е отразено това пътуване, е съчинена още на острова, преди самото 

пътуване, при това – на основата на периплус за каботажното плаване покрай 

западния бряг на Черно море. 

 - Позовавайки се на българското издание от 1931-1932 г. на изследването 

на К. Иречек за Военния път от Белград за Цариград, авторът упреква чешкия 

учен, че “по време на своето пътуване К. Иречек не е прилагал навсякъде 

метода на пряк контакт с терена” (с. 130), и че “не успява да проследи трасето 

на пътя” (с. 71). На д-р Маджаров му е очевидно неизвестно, че К. Иречек 

пристига за пръв път в България през 1879 г., а неговото съчинение е написано 

през 1877 г. в Прага, без никакъв “контакт с терена”. 

 - Некоректно е и твърдението, че К. Шкорпил прави своите локализации 

в участъка Ятрус – Тримамиум, “движейки се по запазените следи от настилката 

на Крайдунавския път” (с. 169). В действителност, К. Шкорпил не е видял нищо 

от пътя в посочения участък, а само привежда “разкази” на местни жители за 

неговото трасе. 

 - Диоклетианополис не е “третият по големина град в Тракия” (така на с. 

106), а третият по ред в списъка на Хиерокъл, което няма абсолютно никакво 

отношение към неговата големина. 

 * Ще завърша критичните си бележки за коментираната монография с 

една последна, но направо шокираща констатация: от с. 75, и до края на 

съчинението, всички позовавания на отбелязаните в Itinerarium Antonini Augusti 

и Itinerarium Burdigalense разстояния са абсолютно погрешни! Това се дължи на 

очевидното неумение на автора да борави с текста и информацията, съдържащи 

се в посочените извори. Цифровата индикация на разстоянието след всеки 

топоним в двата итинерария се отнася към предходната пътна отсечка, а д-р 

Маджаров навсякъде я прилага към следващата! Въз основа на тази груба, 

абсолютно недопустима за човек с претенции за “тесен специалист” в областта 
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на римското пътно строителство, грешка, д-р Маджаров “открива” твърде много 

“грешки”, както в данните на римските итинерарии, така и в предложените от 

предишни изследвачи локализации на конкретни пътни станции. За да ги 

“коригира” и да адаптира писмените сведения към археологическите реалности, 

той предлага нови локализации на редица обекти, но изхождайки от своето 

четене на текстовете. Крайният резултат от това е един огромен “гаф”, а, като се 

има предвид, че книгата е издадена в bilingua и е предназначена за 

разпространение и в чужбина, този “гаф” придобива международни измерения и 

едва ли ще допринесе за издигане престижа на българската наука. 

 Като се изключи тази книга, която аз считам за авторски провал, 

становището ми за целокупната научна продукция на гл. ас. д-р Митко 

Костадинов Маджаров е положително, въз основа на което препоръчвам на 

уважаемия НС на НАИМ-БАН да го избере за “доцент” по археология за 

нуждите на Археологически музей – Хисаря. 

 

 

 

31.01.2011 г. 

 

(доц. д-р Сергей Торбатов) 


