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Присъствието на термина императорски култ в проблематиката за 
античността е оправдано, предвид наличието му като едно специфично и 
характерно за римската история явление – отдаване на божествени почести на 
владетеля посредством различни практики. Макар и самият термин да е рожба 
на модерната историография, интересът към тази тема се е запазил до днес, 
което се потвърждава от огромната по количество библиография. Изследването, 
което ни представя докторант Милена Райчева, ще бъде част от направеното до 
сега, но в регионален аспект, за да допълни картината за това явление в една от 
балканските римски провинции, респ. Тракия, напълно оправдано предвид 
отсъствието до момента на подобно обобщаващо изследване. Това ми дава 
основание да считам, че изборът на темата е дълбоко премислен, съобразен със  
състоянието на проучванията до момента, наличната изворова база и не на 
последно място с възможностите на докторанта. Самата тема е добрe 
формулирана и без съмнение защитима.   

Избраната структура е логична и е възможно най-доброто решение за 
онова, което предстои като изследователски процес оттук насетне. Тя  се състои 
от следните части : Въведение; Глава I Императорският култ и градското 
пространство в Тракия ; Глава II Лица и институции, ангажирани с 
императорският култ в Тракия ; Глава III  Императорският образ в Тракия ; 
Глава IV Импeраторският култ в календара ; Заключение ; Каталог и 
приложения.   Това убеждава, че докторантът е наясно както с предмета на 
изследване, така и основните цели и задачи, произтичащи от него. 

Въведението на дисертацията оставя приятно впечатление с добрата си 
подреденост, съдържание на отделните параграфи и хубав език. От една страна 
тук няма нищо излишно, а от друга трудно може да се посочи нещо, което 
липсва. Седемте параграфа определят ясно, категорично и научно обосновано, 
както обхвата (тематичен, териториален и хронологически), така и целите, 
задачите, изворовата база и историографията по проблема. Нямам възражение 
към видовете обхват, те са добре аргументирани и отговарят в пълна степен на 
историческите дадености. Отбелязаната пъстрота (географска и етническа) на 
провинция Тракия е особеност, която я отличава от редица други провинции, 
наред с  наличието тук на „градски центрове с различна история, култура и 
степен на икономическо развитие” (с. 5). Тези особености поставят всеки 
изследовател пред нелека задача при реконструирането подобен феномен, 
какъвто е императорският култ. Приветствам решението да се включи цялата 
територия на провинцията, независимо от мобилността на границите й през 
отделни периоди на Принципата. Така се гарантира пълнота на картината, що се 
отнася до конкретния проблем. Времевите рамки на изследването, от Октавиан 
Август до Диоклециан, са логични и добре аргументирани, предвид 
историческите и общо културни реалности, както и настъпилите промени след 
епохата на Диоклециан, подходящ предмет на бъдещо самостоятелно 
изследване. Методите, които докторантът използва, са различни и са в пряка 
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зависимост от характера и спецификата на изворовия материал. Самата изворова 
база,  разнообразна по характер и  обилна, включва епиграфски и 
археологически паметници, писмени извори, нумизматични данни и 
императорски портрет. По отношение на историографският преглед е взето 
разумното решение, вместо изчерпателен и пълен списък на изследванията по 
проблема за императорският култ (практически невъзможно и излишно), да се 
представят добре подбрани основни изследвания от общ характер и такива 
отнасящи се конкретно до провинция Тракия.  

Глава I на дисертацията е посветена на връзката между императорският 
култ и градското пространство в провинцията, с два отделни, логично обособени 
параграфа (части) – Архитектура на култа към владетеля и Императорският култ 
и отражението му в градския облик в Тракия. Бидейки неотделима и важна част 
от всекидневния живот в империята, градът е представлявал „негов естествен 
фон” (с. 22), на който той  се развива и прилага. Оттук и много сполучливият 
извод, че големите архитектурни начинания (комплекси) неизбежно се свързват 
с личността на владетеля, търсейки и умело постигайки крайният ефект на една 
добре контролирана политическа пропаганда. (с. 18)  Към тази толкова 
сполучлива формулировка едва ли може нещо повече да се добави. Започналата 
„монументализация” на императорският култ по времето на Октавиан Август 
има своята логична предистория и корени в традициите на елинистическия свят, 
с многобройните и добре познати примери. Така се поставя началото на една 
симбиоза, „съчетание на римска концепция и елинистически модели”, чиито 
непосредствен резултат е този феномен. Оттук насетне архитектурната 
обвързаност на култа неизменно ще се изразява във визуализирането му 
посредством впечатляващи строителни начинания.  

Частта посветена на архитектурата на култа към владетеля сполучливо и 
точно представя преглед на основните принципи при разположението 
(местоположението), формите и характеристиките на отделните архитектурни 
структури, на основата на познатите примери от източните части на империята. 
Общото впечатление  е за отсъствие (липса) на нови форми, що се отнася до 
местата за почитане на императора. Старите, познати вече форми, като храмове, 
светилища, открити пространства и др. продължават да съществуват. Градското 
пространство, съгласно римската градоустройствена доктрина, е удобна среда за 
нуждите на публичния живот, различни обществени чествания и празници, в т.ч. 
и култът към владетеля. 

Същината на глава I е частта, в която се разглежда императорският култ в 
градското пространство на провинция Тракия. Изведени са сполучливо 
критериите за идентификация на местата свързани с култа и те  очаквано са 
археологически, епиграфски и от нумизматично естество. Акцентът по нататък 
пада върху архитектурното оформление на градските центрове в провинцията, 
поради отсъствие за сега на данни за почитане на култа в извънградски среда. 
Сполучливо е изведена закономерността, че архитектурният облик на градските 
центрове представлява „най-видимата и трайна проява на императорският култ” 
(с. 19). Изчерпателното и грижливо проследяване на всички налични примери от 
провинция Тракия е направено по удобната и за читателя схема – специално 
определени за честване на императора сгради и пространства ; обществени 
сгради свързани с култа ; императорският култ в откритите градски 
пространства. Използваните примери за отредените за култа сгради и 
пространства (храмове, обществени сгради, булевтериони, театри, стадиони, 
терми и др.)  са коректно представени, в достатъчна степен изчерпателно, в т.ч. и 
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с възможните ( или съществуващи в момента) хипотези и дискусии. Използвани 
са всички налични данни - археологически, епиграфски и нумизматични. 
Прегледът е направен по градски центрове и вид култови места. Така се 
получава една добре сглобена и вярна картина за връзката между 
императорският култ и градската среда, за пръв път за провинция Тракия, 
независимо от това, че в отделни случаи липсват категорични данни за „ 
архитектурни прояви свързани с култа”(с. 66). Това се отнася особено за 
археологическите данни, където, било поради слаба проученост на обектите, 
било поради лошата им запазеност, те предлагат значително по-малко 
информация от епиграфските и нумизматични данни. Обърнато е внимание на 
съществуващата нагласа (отразена и в научната литература), за това, че 
императорският култ непременно следва да бъде свързан с наличието на храм. 
Докторантът, изхожда от вярната презумпция за това, че култът не е статично 
явление, и приема, че той може да се помещава и на други места в 
архитектурната пространство на града, като посоченият пример с Филипопол е 
много подходящ.  Отнесено  към ситуацията за Тракия, се налага изводът за 
„съчетано” почитане на императорският култ в почти всички градове на 
провинцията.  

В исторически план Тасос предлага най-ранните примери за „отражение 
на императорският култ в градското пространство”, с почитане на Октавиан 
Август и семейството му. За епохата на Антонините примерите нарастват и те са 
добре проследени при отделните градски центрове, като Пауталия, Филипопол, 
Тасос и др. Най-обилна информация предлага епохата на Северите, с посочените 
примери за неокорни храмове, фестивали и зрелища и др. в повечето от 
градовете в провинцията. Вярна е констатацията за съществуващата несигурност 
по отношение на ситуацията в някои от градовете, поради недостатъчната им 
проученост и поради факта, че за сега епиграфските и нумизматични данни, не 
могат да бъдат подкрепени от археологическите (с. 68).  

Интересен и верен е крайният извод, че „различната история на градовете 
в провинцията е предпоставка за различия в архитектурния им облик” (с. 69). 
Поради това, някои култови структури са адаптирани към вече съществуващото 
и оформено градско пространство (среда), докато при новооснованите градове  
те са ситуирани по предварителнен замисъл, в удобни и достъпни зони.  

Направените изводи във връзка с мястото на императорският култ в 
градското пространство по отношение на провинция Тракия са по същество 
приносни, предвид отсъствието на подобно изследване до момента за 
провинцията.  

Лицата и институциите, ангажирани с императорския култ в провинция 
Тракия са обект на разглеждане и интерпретация в глава II на дисертацията. 
Изложението логично и удобно е разделено на два отделни параграфа – 
съответно на градско и провинциално ниво. Най-напред са представени данните 
за наличие на градско ниво на жреческа институция (жреци), ангажирани с 
почитане култа към Рома и Капитолийската триада, култове неизбежно свързани 
с този на владетеля. Важен е извода, за ранно възникване на култа към Рома, на 
основа на примерите от градовете по егейското крайбрежие, както и за 
регионалния му характер, предвид обстоятелството, че за сега разполагаме с 
епиграфски данни само за градски жреци. Този култ във вътрешността прониква 
сравнително късно, едва в III век. Направено е и важното наблюдение и извод, 
че култът към Капитолийската траида, в провинцията почитана с местните 
еквиваленти на имената, има подчертано официален характер и е свързан само с 
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градски центрове. Разгледани са и лица, групи хора и организации, свързани с 
императорския култ – градски жреци, химнопевци, цезаролюбци, августолюбци 
и герусии, с изведени примери от отделните градски центрове. 

Почитането на култа на провинциално ниво е проследимо чрез 
епиграфски данни за наличието на тракийски койнон, институция, чиято роля е 
представителна, но отговаря и за императорския култ. Късното й отбелязване в 
изворите за  Тракия навежда на извода, че тя няма местни традиции в 
провинцията. По епиграфски данни единствено е отбелязано и наличието на 
лица – неокори. И тази част от дисертацията потвърждава възможностите на 
докторанта да извлича максимум информация от изворите (в конкретния случаи 
преди всичко епиграфски), за лица свързани и ангажирани с почитането на 
императорският култ в провинцията, с което се допълва общата картина за този 
феномен. 

След проследяване на проявите на императорският култ в градското 
пространство в провинция Тракия  логично следва очакваното решение – да се 
направи същото и по отношение на образа на почитаната персона, т.е. образът на 
самият император.  Намирам това решение за сполучливо, и то следва да бъде 
приветствано. По този начин ще бъде възможно да се изяснят редица 
специфични прояви на култа, материализирани посредством серия паметници с 
образа на владетеля. Това е направено в глава III на дисертацията в два отделни 
параграфа – а/ Образът на владетеля в Тракия. Разпространение и контекст и в/ 
Отношение към императорския образ в Тракия. По конкретно, в тази част се 
проследява и изследва употребата на императорския портрет, като проява на 
самия култ към владетеля. Изобилието на портрети на императора и семейството 
му в провинцията, предлага несъмнени удобства при изясняване на тези аспекти. 
Правилно е досещането, че императорските изображения имат култова 
натовареност и правят култови внушения,  предвид обстоятелството, че те  се  
възприемат като божествени. Разпространението на портретите, материалът и 
контекста са показателни за отношението на гражданите към императора. 
Разпространението на портретите е направено по династии, което предлага 
удобството  да се проследи в развитие. Кулминацията очаквано е посочена по 
времето на Северите, свързано с разцвета на градския живот по това време.  

Много сполучливо е разгледан проблемът за производството и материала 
при изработването на портретите, както и ролята на поръчителите и 
изпълнителите. Проследен е дългият и нелек път на императорското 
изображение (портрет), от утвърждаването му като официален образ до 
изработката на многобройни копия в различни части на империята. Поради 
отсъствието на скулптурни традиции в провинция Тракия (с изключение на 
Тасос), императорският портрет се появява  тук по-късно, първоначално като 
вносни копия, а впоследствие и като производство на местни ателиета. Тези 
наблюдения са много важни, тъй като те допълват общата картина за 
състоянието на този жанр в провинцията.  

Контекстът и отношението към императорското изображение (портрет, 
образ) е разгледано на две нива – официално и частно. Докато за първото от тях 
има достатъчно примери чрез паметници от градските центрове от провинцията, 
то до сега е регистриран значително по-слаб интерес в частното пространство. 
До сега у нас липсват изследвания върху този проблем, поради което 
направените наблюдения и изводи на докторанта са важни и по същество 
приносни. В частта с приложенията и каталога са подкрепени с подходящи 
примери от епиграфско и археологическо естество.   
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Сполучливо са разгледани и случаите за иконографията и възприятието 
на на императорскит култ, както и примерите за damnatio memoriae. Отбелязано 
е, че практиката за честване образа на императора в провинцията е резултат на 
наследени практики от епохата на елинизма (с. 155) и това проявява по две  
иконографски схеми – божествена и военна.   

В последната четвърта глава на дисертацията, се разглежда „един по-
трудно доловим аспект на култа – самите тържествени прояви, регулярни и 
извънредни” (с. 158), който по отношение на провинция Тракия предлага 
неудобството, породено от липсата на запазен календар за регулярните 
чествания, свързани с култа на императора. Очаквано по-добре са 
документирани извънредните чествания във връзка с посещения и престои на 
императорите в някои от градовете. В това отношение провинцията предлага 
изобилни данни за подобни височайши визити, а тези данни са отразени в 
писмените извори, посветителни надписи и монети. Тези чествания са 
проследени в хронологичен ред, по династии, където отново се очертава 
кулминацията им по времето на Северите, свързано с регистрираните активни 
посещения на императори в отделни градове. Конкретните примери са 
проследени изчерпателно по градски центрове. Отразени са и други страни от 
този аспект на култа към владетеля – даряване на неокории, организиране на 
игри, шествия, посвещения и др. Дадените конкретни примери допълват общата 
представа за мястото на императорският култ в календара на провинцията. 

Заключението, твърде обширно и добре структурирано, предлага най-
важните изводи, резултат от изследването на императорския култ в провинция 
Тракия. Независимо от това, че отделните части на дисертацията завършват с 
изводи по конкретния проблем, в заключението са обобщени най-важните от 
тях, представени в два отделни, много сполучливо формулирани параграфа : 1. 
Императорите и градовете в Тракия : хронологическа перспектива и 2. Градовете 
и императорите : териториална перспектива.  В първият от тях сполучливо е 
проследен култът към императора – започвайки с култа към Рома, най-рано 
възникнал в градовете по Егейското крайбрежие и по нататък с примери за най-
ранната му поява в Бизия и Филипопол. В хронологичен ред от началото на 
Принципата насетне ясно се очертава видимото нарастване на това почитане, 
стимулирато от урбанизацията по времето на Антонините  и с ясно очертаващ се 
пик (кулминация) в епохата на Северите, когато се регистрира и най-
интензивното „присъствие” на култа в провинцията. Във втория параграф, 
Градовете и императорите : териториална перспектива, императорският култ е 
проследен по градски центрове, с отбелязаната топографска и функционална 
приемственост в това отношение в големите предримски градски центрове 
Бизия и Филипопол. Култът в останалите центрове е проследен изчерпателно с 
най-характерни примери и обобщения. Заключението като цяло убеждава, че 
докторант Милена Райчева предлага основните изводи до които е достигнала, 
резултат на отлично познаване на изворите – писмени, епиграфски, 
археологически и на дълбоко осмисляне на основните проблеми, съпътстващи 
целия ход на изследването й. Това  убеждава за собственото й израстване като 
изследовател с подчертано аналитичен стил и яснота по същината на основните 
проблеми на темата.  

Каталогът включва само епиграфски паметници, прецизно и точно 
представени, съгласно изискванията при подобен род извори. Приложенията и 
таблиците допълват общата картина на почитането на императорския култ в 
провинцията. 
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Приносите на дисертационния труд са формулирани ясно и отразяват 
основните постижения на докторанта в цялостния ход на изследването върху 
императорския култ в провинция Тракия и то в нейната териториална цялост. 
Отбелязаните приноси, ясно и точно формулирани, приемам изцяло за нейно 
лично постижение в разработката на една нелека тема.  

По темата на дисертационния труд докторантът има две публикации, 
отнасящи се до съществени проблеми на императорския култ в Тракия. 
Авторефератът отговаря на изискванията и отразява цялостно и пълно основните 
проблеми и постижения при разработката на темата. 

Докторант Милена Райчева има отлична теоретическа подготовка, 
съчетана с много добри практически умение като археолог, придобити в 
резултат от участието й в проучвания на 16 различни археологически обекти. 
Благотворно за работата й по темата са се отразили специализациите по 
различни програми в Турция (Американски изследователски институт), 
Френската школа в Атина, Програма „Сократ-Еразъм” в Болонския университет 
в Италия и др. 

Дисертационният труд „Императорският култ в Тракия” на докторант 
Милена Райчева оценявам като стойностно и по същество приносно изследване. 
Той оставя у читателя приятното впечатление за пълнота и завършеност, с 
отличното познаване на изворите, (археологически, епиграфски и 
нумизматически), с направените анализи и обобщения и не на последно място с 
изящния си стил. Запазвам резервите си във връзка с решението й Антиной да 
бъде свързан директно с императорския култ, въпреки причисляването му към 
божествените (divi) по внушенията на Хадриан. 

Направените до тук оценки на дисертационния труд ми дават основание 
да обявя пред уважаемото научно жури решението си за категорично 
положителен вот, за присъждане на докторант Милена Райчева на 
образователната и научна степен доктор. 
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