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С Т А Н О В И Щ Е 

 

за дисертацията на Вероника Келбечева към Катедра „История и теория на 

културата”, Философски факултет на СУ „Св. Кл. Охридски”, 

на тема „Римският сакрален календар и религиозните реформи на Август” 

(за придобиване на научна и образователна степен „доктор”) 

От доц. Д-р ЦВЕТЕЛИН СТЕПАНОВ 

Римската култура е изследвана по много и най-различни начини през столетията 

назад. Несъмнено тя може да се подложи на анализ и чрез поставени питания върху 

нейните празници, фестивали, игри и чествания; това последното прави връзката й с 

календара неизбежна.  Още на стр. 7 дисертантката коректно отбелязва наложилото се 

мнение, че календарът е един вид „конституция” на градския, социален живот в Рим”. 

Тя обаче се опитва да продължи не в посоката на класическите лингвисти и 

позитивистите историци, а да навлезе в руслото на историята на т.нар. политико-

социално конструиране-и-моделиране на публичното пространство, в частност това в 

Рим по времето на Август, което – на фона на т.нар. класическа историография върху 

Август и принципата – е ценното в нейното проучване. 

От структурна гледна точка, работата й е изградена от Въведение (тук е поставен 

проблемът и дисциплинарният обхват, основният метод на работа – сравнителният, 

както и възможностите за интерпретация върху каменните фасти и стиховете на 

Овидий), Седем глави с различен брой параграфи във всяка една от тях, Заключение, 

Библиография и две Приложения (таблици и съответно изображения), или общо 166 

стр. текст, 12 таблици и 30 изображения.  

Госпожа Келбечева се стреми да синтезира в обновения от Август календар 

„културната среда”, в съвкупността й от „политика, религия  и законодателство”, 

позиционирайки ги и топографски, и хронологично. С анализа си на епиграфските 

каменни фасти в синхрон с Овидиевите литературни „Фасти” тя се стреми да получи 
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„сцеплението” на два специфични жанра, което несъмнено е добре подбрана 

интерпретативна стратегия. За самата нея, представянето на календара като определящ 

функциите на социалния живот е приносният момент на работата й. 

Различните глави тематизират следните научни полета: функциите на календара 

през ранния принципат; „Фастите” на Овидий; епохата на Август, т.е. вписването на 

календара в историческия контекст; как се дивинизира една владетелска личност 

посредством празниците; т.нар. празници на Града и празници на владетеля; 

преразпределянето на градското пространство – ларите, почитта към мъртвите, 

ритуалът парентацио и т.н.; „Рим на Август” – религиозните реформи, 

законодателството, празниците на „кварталите”, градското пространство и опасните 

слоеве (sic), игрите на компиталиите; организиране на градското пространство или 

т.нар. spatium urbis, и как се стига до lares Augusti. 

Несъмнено интересна е основната й теза, а именно, че римската религия си 

поделя времевата територия с държавните дела, от което следва, че календарът не 

трябва да се разглежда просто като астрономическо(то) време, особено в 

софистицирани политически системи, където календарът трябва да споява по 

дефиниция един твърде разнороден социум; последното се постигало с нарочна 

политика и закони, базирани на религиозни основания. Това са истини, които 

антропологията е валидирала отдавна и, следователно, тезата на дисертантката може да 

се приеме за коректна. 

Съвсем закономерно от гледна точка на културологията госпожа Келбечева 

търси връзките и взаимната обусловеност между религията и политиката, 

архитектурата и литературата, като ги проецира върху всекидневнието на ниво  

празничност. Трябва да се съгласим с нея, че „структурата на календара е структура на 
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държавните дейности и приоритети” и с промяната на последните, се променя и 

календарът.  

Госпожа Келбечева е наясно, че това не е типично историко-лингвистично 

изследване, а такова, което се стреми да надхвърли обичайните питания на 

класическите историци и „тесните” лингвисти, като покаже как календарът може да се 

използва за реконструиране на всекидневието, обусловено от политико-религиозните 

действия на дадена власт, в случая тази от епохата на Октавиан Август. Това е 

собствено културно-исторически прочит и е наистина адекватен подход, стоящ твърде 

близо до най-добрите модели на историческата антропология. Като още едно важно 

достояние на работата ще отбележа, че коментарите на дисертантката са ненатрапчиви, 

с на места фини предложения за поправяне на едно или друго чуждо становище/теза. 

Що се касае до автореферата, то той демонстрира адекватно приносите на 

дисертанта, макар и на места да допуска още по-детайлни прецизации.  

Ще си позволя накрая да отправя следната бележка: на места стилът и 

пунктуацията се нуждаят от намесата на редактор и се надявам, че преди дисертацията 

да излезе под формата на книга, тя ще бъде надлежно коригирана в този аспект. 

В заключение, становището ми е, че госпожа Келбечева е завършила успешно 

своята работа по темата на дисертацията. Надявам се, следователно, че Научното жури 

ще й присъди научната и образователна степен „доктор”. 

 

 

 

 02 .03. 2014       Доц. д-р Цветелин Степанов 

София 


