
С Т А Н О В И Щ Е 

на доц. д-р Костадин Рабаджиев, 

преподавател в Катедрата по Археология на СУ „Св. Климент Охридски“, 

член на научното жури за оценка на качествата на 

дисертационния труд на Божидар Ангелов Драганов 

„Култът на Хермес в римските провинции Долна Мизия и Тракия”, 

представен за присъждане на научната и образователна степен “Доктор” 

 

Темата за Хермес е твърде важна в опитите да осмислим религиозната 

активност на древните общества, още по-важна е тя за тракийската проблематика 

и от десетилетия инспирира научен интерес. Това е натоварило дискусията с 

многобройни и противоречиви идеи, градени върху няколкото откъса от писания 

на елински наблюдатели и ограничен брой импортни предмети с неговия образ. 

Това бе и основание за Б. Драганов да се насочи към римската епоха и стотиците 

паметници с образа или името на Хермес, достигнали до нас, но останали извън 

обозрението и обобщен научен анализ, най-вече поради преднамереното виждане 

за тяхната твърде конвенционална иконография и функция. 

Изкушен от дискусията за Хермес в тракийското общество, още в 

студентските си занимания Б. Драганов се докосваше до проблеми на Хермесовия 

мит, образ и култ в предримска Тракия, включително и като тема на 

магистърската му теза в Катедрата по Археология на СУ „Св. Климент 

Охридски“. Това предопредели и заниманията му в годините на неговата редовна 

докторантура, така че имам всички основания, освен убеденост в 

дисертабилността на темата, да споделя и за зрелия интерес на колегата към нея. 

Това проличава и във формулираните цели на работата, както и в произтичащите 

от тях изследователски задачи, в прилаганите методи с широк сравнителен 

подход. Структурата на работата му е обусловена от поставения акцент върху 

артефактите като продукт на религиозната активност и опитите в техния анализ да 

се постигне познание и реконструкция на религиозния култ. Това е 

археологическият подход към темата, който позволява обективизиран прочит на 

идеи и модерни тълкувания. Това тук е видно във втора глава, в която са събрани 

и анализирани паметниците на култа на Хермес от римските провинции Долна 



Мизия и Тракия, макар в някои от случаите подходът да е повече формален, като 

например разграничаването на паметниците по материал. Затова и постигнатото в 

третата глава е убедително като обобщена картина на култа и доловимите в 

научните изследвания днес негови измерения. 

 

Становището ми за докторската теза на Божидар Драганов би трябвало да 

се разглежда в контекста на научното ми ръководство през годините на 

докторантурата. А тук мога да изразя задоволството си, че той е успял да постигне 

търсения баланс между убеденост и скептицизъм, така необходими в 

изследването на религиозния феномен. Това е знак за зрялост и обещание за 

успешна научна кариера, в това намирам и основание да участвам без 

притеснение в заседанието на научното жури, както и убедено да предложа да се 

присъди на Божидар Ангелов Драганов образователната и научна степен 

„ДОКТОР“. 
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