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 Мотив за избор  на темата на дисертационния труд се явява отсъствието в 

българската и чуждестранната историография на цялостно и задълбочено 

изследване за празниците в Римска Тракия през епохата на Принципата. Това е 

посочено от докторанта и като основна цел на неговата работа, от която 

произтичат конкретните изследователски задачи, насочени към отстраняване на 

едностранчивостта, непълнотите и интерпретационните дефекти в досегашните 

публикации, като главен негатив на които се изтъква липсата на цялостна 

концепция и разглеждането на проблематиката (или на отделни нейни аспекти) 

основно в контекста на градския живот. Авторът вижда изход от създалата се 

ситуация в комплексния анализ и синхронното разглеждане на данните за цялата 

провинция и за целия период от средата на І до последното десетилетие на ІІІ в. 

Концентрацията на вниманието предимно върху епиграфски, нумизматични и 

скулптурни паметници е напълно разбираемо, предвид тяхната изключително 

висока информационна стойност, но неглижирането на археологическия 

материал, имащ пряко или косвено отношение към разискваната проблематика, 

е смущаващо за дисертационен труд, разработван и защищаван в Катедра 

„Археология”.

 В структурно отношение дисертационният труд се състои от увод, 3 

аналитико-интерпретационни глави, заключение и приложения (таблици, карти 

и илюстрации, каталог), с общ обем 758 с. 

 Уводната глава съдържа задължителните „аксесоари” на всеки 

дисертационен труд, свързани с обяснение на използвания понятиен апарат, 

набелязване на изследователските цел и задачи, историографски преглед и 
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обособяване на териториалния и хронологически обхват на работата. Особено 

важно място сред понятията заема „празник” – основно за разглеждания 

проблемен кръг и основополагащо за структурирането на самия дисертационен 

труд. Сред многото възможности, докторантът отдава предпочитание на 

формулировката за „празник” на В. Жигулски, според когото това е „онази фаза 

в обществения живот, в която особено ярко се проявяват неговите механизми и 

преди всичко системата на ценности”, и още: „вид обществено задължение, а 

често и съпътствана от санкции принуда”. Въпреки че с нея се цели избягване от 

съвременните стереотипи на мислене, според мен тази формулировка е 

недостатъчно ясна и едностранчива. Изхождайки от нея, а и от теорията за 

агоналния характер на античната празнична система, докторантът концентрира 

вниманието си върху  най-общественозначимите празници в Римска Тракия, 

което отново, както и в досегашните изследвания, е свързано главно с градската 

култура. Календарните и трудовите (аграрни и неаграрни), както и семейните и 

личните празници, свързани с цикъла на човешкия живот, са на практика 

изключени от разглеждане в дисертационния труд. Всъщност, това индиректно е 

уговорено в самото заглавие, което гласи „Празници”, а не „Празниците в 

римската провинция Тракия”.

 Що се отнася до обширния раздел, коментиращ териториалния обхват на 

работата, имам няколко конкретни бележки относно северната граница на 

провинция Тракия:

 - коментарът на строителния надпис от 152 г. от Български извор е 

некоректен: той, както и сходните по съдържание надписи от Шипка и Невша, 

не са поставени от провинциалния управител на Долна Мизия, а от този на 

Тракия (споменатият в тях C. Gallonius Fronto Q. Marcius Turbo не е идентичен 

на T. Flavius Longinus Q. Marcius Turbo, който действително е бил управител на 

Долна Мизия, но през 154-156 г.);

 - горното течение на р. Осъм, с военния лагер  Состра, прилежащия 

участък от преминаващия тук път Ескус – Филипопол и Троянския проход, са 

принадлежали към територията на провинция  Тракия поне до към 167/168 г., а 

най-вероятно чак до ревизията на провинциалната граница при Пертинакс в 193 

г.;
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 - за принадлежността на горното Поломие и дн. Търговищки и Шуменски 

район към Долна Мизия преди 193 г. няма никакви данни;

 - стратегията Усдикесике се е намирала в североизточните предели на 

Тракия, в дн. Добруджа; част от нея, трансформирана в civitas,  продължава да 

съществува до първите десетилетия на ІІІ в.;

 - традиционната интерпретация на Тракия като provincia inermis следва 

да се изостави: за трайно военно присъствие в нея има писмени сведения още за 

времето на Нерон, а от 114 г. насетне разполагаме, наред с другите епиграфски 

свидетелства, вече и с множество военни дипломи, удостоверяващи състава на 

нейния гарнизон.

 Глави ІІ-ІV са същината на дисертационния труд. Тук докторантът е 

демонстрирал завидна широта на познанията, вещина в боравенето с твърде 

сложната епиграфско-нумизматична материя, както и аналитични и 

интерпретационни умения, присъщи на един напълно изграден професионалист. 

Дискусията с опонентите се води коректно, предложените изводи и нови 

тълкувания са подплатени с аргументи и факти, които трудно могат да бъдат 

оспорени. Появата на места в тескта на твърде дълги „екскурси”, отклоняващи 

вниманието от същността на дебатирания проблем (напр. за особеностите на 

рекрутирането; за ветеранското заселване и т.н.), си обяснявам именно със 

стремежа на автора към максимална и многоаспектна мотивираност на тезите. 

Разграничаването на разгледаните празници на провинциално, муниципално и 

частно ниво намирам за напълно обосновано. Предвид твърде неравномерното 

разпределение на наличната информация в хронологически и териториален 

аспект, смятам, че за вътрешното структуриране на Глава ІІІ по-удачен би бил 

друг вариант, ясно очертаващ наличието на муниципални празници и през І-ІІ в., 

както и конкретно посочващ местата на тяхното провеждане. Що се отнася до 

градския празник на Анхиало, твърдението, че следващите игри след Северите 

са организирани чак при Гордиан ІІІ, е невярно. Освен споменатия в работата, 

но игнориран в интерпретацията монетен тип на Максимин Тракиец, 

понастоящем са известни поне още 3 типа в монетосеченето на Анхиало от 

годините на управлението на същия  император със сходен агонален реверсен 

печат (без надпис NYMФIA, с една или две призови корони, с една или две 
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кесии с пари) (И. Върбанов. Гръцки императорски монети и техните стойности. 

Том 2. Бургас, 2002 [2 типа]; И. Симеонов. Загадки на Анхиалското 

монетосечене. Поморие, 2011 [1 тип]). Всичко това настоятелно налага 

преразглеждане на цикличността на празниците в Анхиало.

 Заключението на дисертационния труд представлява своеобразна 

равносметка на извършената в аналитичната част работа. Откроените тук 

основни изводи и обобщения в значителна степен се припокриват с посочените 

в приложената към автореферата справка за научните приноси на 

дисертационния труд, респективно – на неговия автор, които приемам без 

възражения и с адмирация. Не мога да не отбележа още сполучливо подбрания и 

прегледно представен илюстративен материал, както и прецизно съставения 

каталог на коментираните паметници, които са също сред несъмнените 

достойнства на работата.

По моя преценка, десертационният труд на Петя Андреева е задълбочено 

изследване с подчертан приносен характер, което за пръв път представя 

цялостна обобщена картина за същността и организацията на официалния 

празничен цикъл в Римска Тракия, разгледан в контекста на политическото, 

икономическо и културно развитие на провинцията в структурата на Римската 

империя през епохата на Принципата. Трудът напълно покрива критериите за 

докторантска теза и очертава автора като перспективен млад учен, уверено 

заемащ своето място сред изследователите на античното наследство.

 Като имам предвид посоченото дотук, убедено изразявам положително 

становище и препоръчвам на почитаемото Научно жури да присъди на 

докторанта Петя Андреева Андреева образователната и научна степен “доктор”.

31.05.2012 г.

(доц. д-р Сергей Торбатов)


