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Мнение 

на проф. д-р Александра Димитрова-Милчева 

 

за дисертационния труд на Милена Димитрова Райчева, редовна 

докторантка към катедра "Археология" на Историческия факултет на 

СУ "Св. Климент Охридски", на тема "Императорският култ в 

провинция Тракия" за присъждане на образователната и научна 

степен "доктор" 

Сравнена с останалите провинции, Тракия остава настрани от 

интереса към изследването на този проблем в научната литература. 

Тъкмо поради това изборът на темата за дисертацията е напълно 

оправдан. За пръв път на базата на изключително богат и различен по 

характер материал в хода на изложението български автор разкрива в 

цялата им пълнота конкретните прояви на императорския култ в 

провинция Тракия от средата на I в. до последната четвърт на III в. 

Трудът е добре структуриран. Съставен е от две части: I-ва - текст 

и Приложение, и II-ра - Каталог. Първата част съдържа Въведение, 

четири глави, Заключение, Списък на съкращенията и използваната 

литература (259 с.), Приложение от карти, хистограми, таблици (45 с.). 

Част II - Каталог, съставен от епиграфски паметници (159 с.). 

Оценявайки изключителното значение на императорския култ за 

политическия и религиозен живот на Римската империя във Въведението, 

за целите на изкледването авторката обосновава тематичния, 

териториалния и хронологически обхват на темата, събирането и анализа 

на наличните доказателства за култа - исторически, епиграфски, 

нумизматични, археологически, още портретна пластика и ювелирни 

изделия. Териториално изследването обхваща времето от края на 

управлението на Антонините до началото на III в., наситено с най-богата 

политическа и религиозна информация, в което Тракия достига 

максимални граници с най-голям брой градове и градски територии. Просперитетът 

на градовете през посочения период довежда до нарастване броя на епиграфските и 

нумизматични паметници. Интензивното лично присъствие на династията при 
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Северите в провинция Тракия е белязано с мащабни публични прояви на 

просперитет и почит към императора. В градовете със стабилно икономическо 

състояние се организират престижни спортни игри, гладиаторски зрелища, 

фестивали и тържества. Наблюденията и съобщенията за практиките по 

отбелязване на проявите на императорския култ са резултат от лично посетени, 

изследвани и анализирани от докторантката всички онези центрове, които 

някога са влизали в провинция Тракия. 

Този изследователски подход е в основата на големия брой 

приноси в дисертацията и заслужава най-висока оценка. 

Различната степен на проучване на градовете на територията на 

провинциите, често пъти крайно незадоволително, като напр. столицата 

Перинт и римските колонии Апри и Деултум, е сериозна пречка за 

изследователя. 

Археологическите данни (Глава I) от организацията на 

архитектурното пространство и владетелското почитане в него показват, 

че архитектурните паметници са разположени на най-представителното 

централно място - комплексът на агората. Императорският култ 

естествено намира своето място в най-представителната част на 

градовете - като топография и монументалност. Твърде малък е броят на 

специално построените сгради за обслужване на култа, какъвто е храмът 

в Деултум и Августеум в Августа Траяна. За практикуването на култа към 

владетеля били приспособявани специални пространства в градските 

обществени постройки. За да изведе някои закономерности в 

пространствената подредба на местата за честване на култа, 

докторантката изхожда от по-добре документирани провинции (Мала 

Азия, континентална Гърция). В Тракия мащабно проучените градове и 

епиграфски паметници й позволяват да идентифицира сгради и 

съоръжения за почитане на императора, като сградата с параскении, 

храмове, булевтериони, стадиони, театри, амфитеатри, терми, арки, 

порти, пристанища. Практиките на почитане на императорския култ в приспособени 

за целта обществени сгради и пространства биха могли само да се 

предполагат без сигурна идентификация и археологически разкопки, въпреки 

използваните аргументи. 
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Основен източник за лица и институции, ангажирани с императорския 

култ в Тракия (Глава II), са епиграфските и нумизматични данни. Авторката е 

документирала и анализирала с пословична педантичност данните (почти без 

изключения) на над 300 надписа от всички градове в провинцията, които 

съставляват основна част от изворите за проникването на императорския култ 

в Тракия, за произхода, функциите и социалното положение на жреческата 

институция, за организацията и същността на герусията, за характера и ролята 

на тракийския койнон, сигурен източник на информация за членове на 

императорското семейство и ангажираните личности за честванията им в 

провинция Тракия. 

Основателни са съмненията и сдържаността на докторантката относно 

иконографската авторова интерпретация на портрети и приписвания им култов 

аспект, произхождащи от местни ателиета (Глава III). Такъв е случаят с 

мраморната мъжка глава на Антонин Пий от Бесапара, чиято идентификация 

като императорска и официално е под съмнение. 

Към императорския образ, твърде популярен в глиптиката, освен гемата 

от с. Люлин, Ямболско, със Септимий Север, Каракала и Гета, трябва да се 

прибавят камеята с женски бюст от Августа Траяна и златният пръстен от Акве 

Калиде с камея от първата половина на III в., силно повлияни от императорския 

женски портрет. В същия дух са и четирите костени игли с миниатюрни женски 

бюстове от Кабиле (необнародвани). 

Резултатите от изследването на комплекса от проблеми във връзка с 

практикуването на императорския култ с различна степен на урбанизация и 

организация са намерили своя обобщен и ясно формулиран вид в 

Заключението. Хронологията следва въвеждането на култа към владетеля с 

присъединяването на провинция Тракия към Римската империя. 

Просперитетът и нарасналата икономическа мощ на градовете през II - III в., 

особено при Северите, водят до увеличен брой зрелищни прояви, 

ангажирани с култа на владетеля. Обобщени са резултатите и приносите, 

които обективно отразяват достиженията на докторантката, към което 

безрезервно се присъединявам. 
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В заключение ще добавя: 

1. По обем и съдържание дисертационният труд напълно отговаря на 

изискванията за получаване на научната и образователна спепен "доктор". 

2. В цялостната разработка на темата проличава отличната 

специална и езикова подготовка на докторантката. Всяка една от главите на 

дисертацията съдържа важни приноси, резултат от творческата зрялост на 

авторката. 

3. Дисертацията е написана на хубав език. 

4. Обемният каталог съдържа необходимата информация. 

5. Технически издържаната графична документация е част от 

разработването на темата и допълва резултатите от изследването. 

6. Авторефератът отразява съдържанието и в твърде стегната 

форма приносите на дисертацията. 

7. По темата са представени две публикации в Collegium Historicum   

2. С. 1012, 568 - 577, и Сб. в чест на проф. Иван Маразов С. 2012, 872 - 878. 

8. Високите научни качества на представената дисертация и липсата 

на подобно изследване в българската археологическа литература ми дават 

основание да предложа по-скорошното отпечатване на този труд. 

След всичко гореказано с удоволствие предлагам на почитаемото 

жури да присъди на Милена Димитрова Райчева образователната и научна 

степен "доктор". 

 

 

София,      Подпис:  

13.05.2013 г.     

проф. д-р Ал. Димитрова-Милчева 
 


