
Р Е Ц Е Н З И Я 
 

за дисертационния труд на МИЛЕНА ДИМИТРОВА РАЙЧЕВА,  
редовен докторант в Катедра Археология при Исторически факултет 

на Софийски Университет „Св. Климент Охридски”,  
на тема „Императорският култ в провинция Тракия” (научен ръководител 

доц. д-р Костадин Рабаджиев) 
за придобиване на образователна и научна степен „доктор” 

 
от доц. дин ДИЛЯНА ВАСИЛЕВА БОТЕВА, 

Исторически факултет при СУ „Св. Климент Охридски”,  
член на научното жури съгласно заповед № РД 38-192/11.03.2013 г. 

 

Дисертационният труд с общ обем от 461 страници е оформен в две 

книжни тела. Първото е именувано „І: Текст и Приложения”, и включва 

въведение, четири глави и заключение, а така също приложение с три карти, две 

хистограми и 14 таблици. Второто книжно тяло включва каталог на 

епиграфските извори, който неочаквано също е означен с римската цифра „І”. 

Няма съмнение, че на вниманието на научното жури е представено сериозно 

изследване по важен проблем, който е дискутиран активно в световната наука, 

но останал без адекватно обсъждане в български условия, където единствено 

покойната професор Златозара Гочева му беше посветила една статия. Този 

факт е ясно свидетелство, че представената за защита дисертация е потребна не 

само на нейния автор, за да получи степента „доктор”; тя е отдавна очаквано 

събитие в българската историография. Може да ни радва фактът, че неговото 

изпълнение е осъществено от отлично подготвената и версирана в 

проблематиката млада колега Милена Райчева, която показа също впечатляващо 

умение да отстоява собствени позиции, но и да се вслушва в основателни 

бележки. Особено бих искала да откроя последното качество, което за 

съжаление все по-рядко характеризира не само гилдията, но и обществото ни 

като цяло. Направените дотук коментари показват положителното ми 

впечатление от представения текст и убеждението, че той изпълнява в пълна 

степен всички изисквания към дисертационен труд за получаване на 

образователната и научна степен „доктор”. 

Въведението (с. 1-17) пълноценно въвеждане в проблематиката на 

дисертационния текст, където са изяснени тематичният, териториалният и 

хронологичният обхват на изследването, формулирани са неговите цели и 
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задачи, и са посочени методите на работа. Стегнато, но напълно изчерпателно и 

коректно структурирано, е представена историографската картина. Тук бих 

откроила специално страниците, посветени на проблема „Извори и граници на 

интерпретацията” (с.7-9), третиран едновременно и лаконично, и всеобхватно. 

Похвално е усилието на докторантката да обхване цялата административна 

територия на Тракия, включително земите извън днешните български граници, 

тъй като именно това е, без никакво съмнение, единствено правилният подход. 

Същата оценка заслужава нейното коректно и много премерено отношение към 

проблема с динамичните и неизяснени все още провинциални граници на 

Тракия. Показателна за професионалната прецизност на Райчева е 

формулираното от нея разбиране, че „чрез анализ на проявите на 

императорския култ именно в градове с променлива провинциална 

принадлежност могат да се постигнат важни резултати за изследването. 

Съпоставката на процесите в тях при администрирането им от различни 

провинции спомага за очертаване на характеристиките на култа в Тракия.” То 

контрастира ярко с наблюдаваната в последните десетина години тенденция 

проблемите около градовете с променлива провинциална принадлежност да 

бъдат пренебрегвани „за удобство” на пишещия.  

Глава І на изследването е озаглавена „Императорският култ и 

градското пространство в Тракия” (с. 18-69) и е структурирана в две части: 

„І. Архитектурата на култа към владетеля: разположение, форми, 

характеристики” и „ІІ. Императорският култ и отражението му в градския облик 

в Тракия”, втората от които е формално разделена на три подчасти: „1. Сгради и 

пространства, специално отредени за честване на императора в Тракия”, „2. 

Култът в обществените сгради” и „3. Култът в откритите градски пространства”. 

Намирам за напълно основателен заявеният акцент в дисертацията „върху 

архитектурното оформление в самите градове, тъй като засега няма 

информация за почитането на официалния култ в извънградските светилища в 

Тракия” (с. 26), като в същото време двата „особени случая” – светилището 

extra muros на Аполон Кендрисос във Филипополис и светилището на Великите 

богове в Самотраки, при което е засвидетелствана връзка с император Хадриан 

– са обект на специално внимание на съответните места в текста. Задълбочено 

са анализирани обекти от Августа Траяна, Бизия, Деултум, Марцианополис, 

Маронея, Никополис ад Иструм, Пауталия, Перинт, Сердика, Тасос и 
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Филипополис. Всички те – с единични изключения - са подходящо 

илюстрирани, което позволява да се верифицират направените от Райчева 

коментари, които много често са оправдано полемични. Изводите са изведени и 

систематизирани изрично в края на главата (с. 66-69). Те звучат премерено и 

убедително. Сред тях бих откроила наблюдението, че „най-ранни свидетелства 

на императорския култ в градското пространство имаме от Тасос, където е 

силно развито почитането на Октавиан Август и фамилията му, а в средата 

на І в. и към император Клавдий”. Споделям напълно обяснението на 

докторантката, която откроява три фактора: „голямата степен на проученост”, 

„политическите отношения на града с Рим, които датират отпреди 

включването на Тасос в провинция Тракия”, „урбанистичните традиции, 

които липсват в по-голямата част от провинцията” (с. 67). 

Глава ІІ е посветена на „Лица и институции, ангажирани с 

императорския култ в Тракия” (с. 70-120) и също е структурирана в две 

части, в които са разгледани тези „лица и институции” съответно на градско (с. 

70-110) и на провинциално ниво (с. 110-120). В първата част са анализирани 

„градските жреци” (жреците на богинята Рома, на Капитолийската Триада, на 

императора, както и категориите „химнопевци, цезаролюбци, августолюбци”), а 

така също герусиите във Филипопол, Енос, Пауталия, Сердика, Августа Траяна, 

Никополис ад Иструм, Тасос и Маронея, от които първите три носят 

определението „свещена” като част от официалното название на институцията. 

Съвсем накратко е коментирано и евентуално свидетелство за съществуването 

на герусия в Месамбрия (с. 107). Изрично е заявено, че дисертацията „не си 

поставя за задача да се занимава с все още неизяснената същност на тази 

институция (герусията – б.м., Д.Б.), а само с определени аспекти от нейната 

дейност, свързани с темата” (с. 92). Райчева уточнява, че става въпрос за 

споровете „дали тя е просто социална организация, или пък институция с 

обществена, дори политическа роля, подобна или подчинена на градския съвет” 

(пак там). Сред изводите тук бих откроила интересното, но и много важно 

наблюдение, че имената на съпругите на герусиастите „издават един висок 

социален произход, дори в някои случаи по-висок от този на техните съпрузи” 

(с. 109). 

Във втората част на втора глава са представени лица и институции на 

провинциално ниво, ангажирани с императорския култ в Тракия, и по-
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конкретно „провинциално събрание – тракийски койнон” (с. 110-117), и „лица-

неокори” (с. 117-120). И в този случай проблемите са представени стегнато, но и 

изчерпателно, и с разбиране. Като пропуск тук бих отбелязала единствено 

липсата на заявена собствена позиция по иначе изчерпателно изложената 

оживена и много важна дискусия за датирането на олтара от старозагорското 

село Яворово, издигнат от Тит Флавий Динис, който се е самоопределил като 

петнадесеткратен жрец и архиерей на императорския култ (с. 111). В същото 

време отлично впечатление прави анализът на Райчева за лицата-неокори  (с. 

117-120), в контекста на който са откроени две равнища на тяхното действие: 

„кратковременна, но много престижна служба, свързана с организацията на 

императорския култ (...) изпълнявана от предимно романизирани лица, 

заемащи и други отговорни постове – финансов управител, тракарх”, а от 

друга страна – неокори в провинцията, които „изглежда” имат „по-изразени 

религиозни функции, близки до оригиналното значение на думата като 

„пазител на храма”. Службата им е с рамките на важен местен култ, за 

който не е изключено също да е част от проявите в чест на императора” (с. 

119).  

Глава трета разглежда „Императорският образ в Тракия” в две 

обособени подчасти: „Образът на владетеля в Тракия. Разпространение” (с. 

121-138) и „Контекст и отношение към императорския образ в Тракия” (с. 

138-157). Впечатление прави възприетата позиция, заявена в семиотично 

звучащата – макар това очевидно да не е осъзнато от докторантката – 

формулировка: „Ако приемем, че крайното отношение е показателно за 

нагласите на възприемащия, то практиката показва, че всеки един вид 

императорски лик е натоварен с толкова „култовост”, колкото прецени 

почитащият. Индиректно доказателство за това е и прилагането на 

наказанието damnation memoriae върху всякакъв вид ликове. Следователно 

трябва да приемем, че в случая с императорските портрети различните 

термини служат единствено да означат конкретния формат, но не 

непременно функцията на изображението” (с. 122). Именно тук е и един от 

малкото наистина сериозни историографски пропуски в списъка на цитираната 

литература (с. 234-258), където отсъства монографичното и много влиятелно 

изследване на Лука Джулиани „Образ и послание” (Luca Giuliani, Bildnis und 

Botschaft. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1986). Макар да е посветен конкретно на 
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Помпей Велики, трудът на Л. Джулиани включва основополагащи, високо 

оценявани и широко дискутирани от специалистите наблюдения по отношение 

на възприемането на образите в римското общество с препратки и към времето, 

върху което работи Райчева.  

Подобно на първите две глави, и третата завършва с отчетливо 

обособени изводи (с. 155-157), които са формулирани убедително и не пораждат 

според мен сериозни възражения или евентуална критика.   

Глава четвърта на изследването е озаглавена „Императорският култ в 

календара” (с. 158-215) и е структурирана в три части, от които първите две 

съвсем логично се вписват в заявения чрез заглавието на главата проблемен 

кръг: „І. Регулярни чествания” (с. 158-162) и „ІІ. Извънредни чествания” (с. 162-

203). Неясно остава обаче защо част „ІІІ. Императорът като религиозна фигура” 

(с. 203-215) е включена именно тук, а към тази неяснота се прибавя и 

единственият сериозен „пробив” в иначе стегнатия, ясен и точен стил на изказа 

в целия текст: „Тези два примера илюстрират предпочитания и все още 

устойчив подход към проблематиката от ранните етапи на изследване на 

проблематиката” (с. 203). Въпреки тези дребни неудачи анализът отново е 

многостранен и прецизен, довел до убедителни изводи и пълноценни 

наблюдения (с. 215), както личи от следния текст: „(...) Може би най-трудната 

задача при изследването му (на императорския култ – б.м. Д.Б.) е 

определянето на позицията на владетеля в рамките на традиционната 

религия. Трябва да се има предвид, че този култ не е статично явление и 

естествено претърпява развитие с появата и смъртта на всеки един 

император. Провинция Тракия предлага сложен фон за тези процеси – градове 

със сложна история, население с пъстър етнически произход. Разнообразните 

подходи, които могат да се приложат при анализа на тези практики, биха 

довели до различен краен резултат”. 

В Заключение-то (с. 216-232) са резюмирани най-важните резултати от 

анализирането и систематизирането на огромния именен материал, като е 

очертана пълнокръвна картина на императорския култ както в хронологическа, 

така и в „териториална перспектива”. Формулирани са „основните 

характеристики на императорския култ в Тракия” (с. 230-231), чиито брой е 

единадесет, а не десет както е посочено в текста (с. 231), тъй като при 

номерирането им се е получило едно повторение. По-важното е, че тяхното 
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открояване е направено с вещина, дала възможност тези характеристики да 

бъдат видени отчетливо и коректно спрямо изворовите данни. 

Първата част на дисертационния труд включва също „Списък на 

съкращенията и използваната литературата”, по който имах повод по-горе да 

взема отношение, както и приложение, което описах подробно в началото на 

рецензията си. Тук изрично искам да подчертая, че предложените карти, 

хистограми и таблици са важна част от постиженията на докторантката. Такава 

е оценката ми и за втората част на дисертационния труд, която представлява 

„Каталог” на епиграфските данни, организиран по географски признак, като от 

своя страна 29-те селища са подредени по азбучен ред според изписването им на 

латиница, макар имената им да са дадени на кирилица. Включените в каталога 

383 надписа са лишени от обща номерация. Намирам за напълно уместно 

комбинираното им означаване с букви, указващи произхода, комбинирани с 

цифри, указващи вътрешна номерация в рамките на всяко отделно селище. Не 

съм убедена обаче, че е удачно включването в този каталог на надписите от 

Никополис ад Иструм, за които има ясни индикации, че са от времето, когато 

градът е вече част от провинция Долна Мизия. Става дума за 32 от общо 59-те 

епиграфски паметници с указан произход от този град.  

Текстът на автореферата коректно отразява съдържанието на 

дисертационния труд. Включената автосправка за „Приноси на дисертацията” 

коректно отразява постиженията на докторантката, а списъкът с „Публикации по 

темата на дисертацията” включва две заглавия. 

Представеният за защита дисертационен труд е стойностно и отдавна 

чакано в българската историография изследване. Както посочих още в началото 

на рецензията си, с абсолютна увереност давам своя положителен вот за 

присъждането на колегата Милена Райчева на образователната и научна степен 

„доктор”. 

      Подпис: 
 
      доц. дин Диляна В. Ботева-Боянова 
София, 22. 05. 2013 г. 
 


