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Представеният дисертационен труд е посветен на тема, свързана с конкретен 

исторически период, но самата разработка не третира единствено исторически 

проблеми от епохата на първия римски император, нито тясно филологически въпроси, 

отнасящи се до използваните епиграфски материали. Връзката на календарното време с 

политиката, религията и обществения живот в античността дава възможност за 

качествено нов подход при интерпретацията на древноримската култура. 

Съдържанието на календара отразява събитията от самата епоха, което позволява на 

дисертантката да направи редица заключения, обхващащи няколко тематични 

направления и да потърси тяхната взаимовръзка. Това са управлението на държавата, 

религиозният живот в Рим и общественото пространство на града. 

В. Келбечева използва литературни източници, без да остава само при литературния 

анализ. Тя прави препратки към променения градоустройствен план на Рим, 

епиграфски паметници и исторически сведения, за да съчетае различни данни от 

епохата и да постигне по-пълна представа за мястото на календара в държавния живот.  

Дисертацията съдържа седем глави, увод, заключение, библиография и  две 

приложения със сравнителни таблици и изображения. 

Още с първите страници става ясно, че в ежедневния ритъм на града са неотделимо 

вплетени обществено и лично, религиозно и политическо. Насочвайки изследването си 

в търсене на връзките между различните аспекти на тогавашния живот, В. Келбечева 

съумява да открие тяхната взаимносвързаност и обусловеност. Разположени в хода на 
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времето, ежедневие и политическа мисъл, традиция и реформи, законодателство, 

празници и ритуали се подреждат в неразделимо цяло.  

Уводната част е пестеливо написана и добре обмислена. Прегледът на изследванията, 

свързани с темата на дисертацията, са критично поднесени с оглед да се подчертае 

необходимостта от по-широк поглед.  

В първа глава авторката представя схематичната структура на календара и 

техническата страна при създаването и реформирането на римските fasti. Обяснявайки 

историческите обстоятелства при реформирането и допълването на календара, В. 

Келбечева въвежда и поемата „Фасти” на Овидий като друг източник за съпоставяне с 

написаното в каменните fasti.  

От характеристиката на римския календар в първа глава е видно, как той  се променя 

през годините и как в една календарна година астрономическото време се разпределя 

между публичноправните дела в държавата и религиозния живот. Календарът е 

представен като среда, балансираща и структурираща света на човешкото и света на 

божественото. Времето за човешките дела и за отдаване на „дължимото към боговете” 

се определя първо чрез календара, което дава право на В. Келбечева да го определи 

като конституция. Религиозните възбрани и човешките дейности непрекъснато трябва 

да се удържат в непротиворечив ред и последователност – друг извод на 

дисертантантката, произтичащ от разпределянето на дните fasti и nefasti. Този извод се 

подкрепя от  функциите на календара по отношение на общественото значение за 

живота на римските граждани. Функциите на календара се разглеждат в тогавашния 

исторически контекст с етапите на реформиране, допълване и цялостно обновяване на 

съдържанието му от Август през ранния имперски период.  

Във втора глава на дисертацията В. Келбечева мотивира избора на Овидиевите „Фасти 

” като надежден коментар към каменните календари. Дава се детайлно обяснение на 

етимологичното значение на имената на месеците, според казаното от Овидий, Верий 

Флак, Варон и Макробий, разпределението на дните и структурирането на 

календарната година. Едва след излагането на схематичното съдържание на римските 

fasti започва анализа на  връзката между социалния аспект на времето и отброяването 

на календарните дни. Утвърждаваната теза, към която В. Келбечева препраща в цялата 
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дисертация, е вместването на човешките, религиозните и обществените дела в рамките 

на календарната схема и астрономическото време. 

Трета глава въвежда в епохата на управлението на Август и пряката му намеса при 

допълването и изменението на календара. Става ясно, че подходът на Август към 

нововъведените дати във фастите и техния статут, е изцяло с идеологическа функция. 

Намесата на Август дава началото на нова епоха за Рим чрез религиозната традиция, 

честванията,  възстановените храмове, култовите места и новите сакрални места. 

Свидетелствата за новите празници, възстановените и посветени стари храмове, 

намират пряк израз във вписаното във фастите. В четвърта и пета глава се проследява 

реставрацията на Август по отношение на религиозния живот в Рим. Тук подробно се 

изяснява как пазителите лари се превръщат в Августови лари, след като императорът 

възстановява неглижирания култ към тях и олтарите им на кръстовищата. Обръща се 

внимание и на възстановените традиции на чествани всенародни празници и ритуална 

дейност, отнасяща се до жреческите колегии и натоварените с тази отговорност 

магистрати. Шеста глава е посветена на римския религиозен живот и практики. В нея 

се прави изводът, че религиозната реформа на Август представлява в по-голяма степен 

реставрация на забравените традиции и  възстановяване на култа към забравени 

божества. Като заключение в последната глава на работата се очертава ценностната 

страна на религията с нейната политическа сила при консолидиране на нацията. 

Законодателството на Август и религиозната реставрация са инструменти на властта 

му, засягащи много аспекти на градския живот. Не е случайно, че всички вписани дати 

и празници се отнасят за религиозни места, свързани със самия град Рим. Календарът е 

предписание за разпределяне на годишното време като обществено, т.е. държавно 

задължение, включващо религиозните практики, възстановяващи култа към мъртвите и 

постановяващи почитането на обожествените владетели. Така далечната традиция и  

новата, въведена от Август, придобиват статут на закон.    

Този нов прочит на каменните фасти е безспорен принос на дисертационния труд, 

защото  ги представя не като обикновен календар, отразяващ дни месеци и години, а 

като конституиращ фактор с ръководна, регулираща и организираща градския живот 

функция. Астрономическото време е натоварено със смисъл, задължения, забрани, 

празници и ритуали.   
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Да се извлече от поредните вписвания в календара градският живот, като се съпоставят,  

проследят и интерпретират промените, напомня в голяма степен метода на 

когнитивната лингвистика – от думите към концептуалното съдържание.  

Близка е аналогията и със заключението на Мишел Фуко „Всеки видян елемент става 

записан елемент“, макар че се отнася за съвсем друга епоха и за съвсем друга сфера – 

полето на медицинското знание по време на „Раждане на клиниката“- името на 

монографичната студия, обосноваваща формирането на съвременната медицина като 

научна дисциплина. 

В каменните фасти всяко ново вписване, добавяне, отбелязване е градивен елемент на 

градския живот и има физически израз. В хода на дисертацията датите оживяват, 

изплуват събития и закони в хармонична последователност на причино-следствена 

връзка. Съпоставянето на каменните фасти с Овидиевите е избор на дисертантката, 

който надхвърля статута си на сравнителен метод, като същевременно внася не само 

достоверност и убедителност, но и ореол на авторско вдъхновение и приповдигната 

тържественост.  

В. Келбечева често задава въпроси и в търсенето на отговора се позовава не само на 

личните си наблюдения и заключения. Тя използва множество източници – 

литературни, исторически, филологически, съпоставя, анализира, разсъждава и съумява 

да представи ритъма на имперския град с ясно разграничаване на новото, внесено от 

реформите на Октавиан Август. Изместването на старите традиции и/или тяхната 

трансформация върви ръка за ръка със създаването на нови традиции.  Превръщането 

на републиката в империя, имперският култ, почитта към предците, новите строежи, 

градската планировка, фиксирането на работни и неработни дни, дни за всенародни 

веселия и семейни празници – всичко това, отбелязано в каменните  фасти и 

разтълкувано от В. Келбечева, изгражда цялостна представа за пълнокръвния живот, 

кипял във Вечния град по времето на Август. Следите на реконструкцията отвеждат от 

обожествяването на императора до почитта към мъртвите, от разпределянето на 

градското пространство до частния дом и съседските взаимоотношения, от гражданите 

до робите.  

Интерпретацията на фактите в римския календар от времето на Август освен всичко, 

отбелязано до тук,  създава впечатление за дневник, имащ за цел да съхрани важните 
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събития, прилича на органайзър, който подсеща за предстоящи събития и задължения с 

тази разлика, че не се отнася за отделен индивид, а за империя. По този начин 

календарът изгражда концепция за времето като „тук и сега“, определена от миналото и 

конструираща бъдещето.  

Концептуализацията на времето е обикнат обект за изследване от когнитивните 

лингвисти. В този смисъл календарното време и всички други наслагвания на 

имперско, лично, обществено и празнично време,  коментирани от  В. Келбечева, биха 

били интересна отправна точка за когнитивни изслевания, защото, както смята Умберто 

Еко, книгите разговарят с други книги. Макар че пред нас е не книга, а дисертация, 

сама по себе си тя е текст, готов да разговаря с други текстове. 

Намирам, че следите на времето, останали в каменните фасти и възпети от Овидий, са 

възкресени по един възможно най-всеобхватен, добросъвестно извършен и задълбочен 

начин. Разбулвайки стъпка по стъпка новите вписвания в календара, В. Келбечева ги 

съпоставя с факти и събития, засвидетелствани и в други източници. Така сакралният 

календар и религиозните реформи на Август придобиват далеч по-мащабен обем от 

първоначално зададения  с темата на дисертацията. Смисълът и значението, извлечени 

от структурата на календара, го представят като организиращ фактор, задаващ ритъм и 

хармония на целия политически и обществен живот, в управлението на който  

религиозните реформи са съизмерима част с градоустройството и грандиозното 

строителство. От подредбата на дните в календара В. Келбечева е съумяла да извлече 

политическия и социален ред, да открие равновесието между религия и политика. 

Според нея водещ принцип на политическата мисъл по времето на принципата е да 

подрежда дейностите в държавата и да осъществява баланс между тях. Действително 

предписанията, точното разпределение на дните, поделянето на времето между 

боговете и хората, между управление и празници, спазването на традиция и закони 

постановява строго определен ред, в който има време за всичко и всички.  И това време 

има пространствено измерение – кога точно и къде е станало или предстои да стане 

вписаното в календара събитие или дейност.   

В днешно време, когато човекът се схваща не само като физическо, но и като духовно 

същество, стремящо се към цялостност, завършеност и хармония, представянето на 

далечната августовска епоха като хармонична сплав на политически ред, законност и 
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религия  я прави по-близка и разбираема, като същевременно придава на дисертацията 

оттенък на актуалност. Ненапразно вярванията и схващанията за религията на 

римляните и съпътстващите ги ритуали от времето, предшестващо монотеистичното 

християнство, са предмет на дискусии и нестихващ интерес. По отношение на 

религията, както и по отношение на всеки дискусионен въпрос В. Келбечева е особено 

предпазлива, без това да ѝ попречи да изложи личното си мнение, а то е добре 

премислено и обосновано. 

По време на своята работа като редовен докторант В. Келбечева е имала възможност да 

осъществи няколко пътувания с научна цел до известни европейски университети, 

където се запознава с основни трудове  по темата за римския календар. Като 

специализант тя посещава университета в Поатие във Франция, университетите 

„Сапиенца” и „Тор Вергата” в Рим и университета в Оксфорд през 2013 г. Поради 

липсата на български изследвания, свързани с темата, повечето цитирани в 

библиографията заглавия са от чужди автори.  

Към всички изброени достойнства и безспорна стойност на дисертацията бих отправила 

забележка относно стилистичното оформяне на отделни абзаци и изречения и  особено 

по отношение на пунктуацията. В по-голямата си част обособените части не са 

отделени със запетайки, в същото време има  множество излишни запетайки на места, 

където изобщо не е необходимо да се поставят. Може би проблемът е надличностен, 

което от своя страна налага поставянето на сериозни въпроси относно употребата на 

българския език в съвременната социолингвистична ситуация и в частност в 

академична среда. Отчитайки тези обстоятелства, Медицински университет – Пловдив 

предлага специализиран курс по български език за докторанти в рамките на редовната 

им учебна програма. Бих препоръчала при евентуално отпечатване на дисертацията 

като отделен монографичен труд да бъде направена коректорска и стилистична 

редакция. 

В качеството си на рецензент бих отправила въпроса: Дали не би било уместно да се 

направи съпоставка на календара от времето на Август със съществуващите до тогава 

календари и да се потърси връзката му с различните по структура и съдържание 

съвременни календари? И още един въпрос, отнасящ се до съдържанието на календара 

и неговата дефиниция: В. Келбечева пита не какъв е календарът, защото в темата на 
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дисертацията той е зададен като сакрален. Тя  задава въпроса: „Какво все пак е 

календарът?” и след като в хода на изследването се очертава същността на календара не 

единствено като сакрален, как тя би определила календара сега и би ли променила 

заглавието?  

В заключение давам положителна оценка на дисертационния труд на В. Келбечева, 

като препоръчвам на уважаемата комисия да ѝ присъди научната и образователна 

степен „доктор“.   

06.02.2014 

Пловдив 


