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С   Т   А   Н   О   В   И   Щ   Е 
 

за дисертационния труд на редовния докторант към катедра Археология 
(Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски) Божидар Драганов на тема 
„Култът на Хермес в римските провинции Долна Мизия и Тракия” за 
присъждане на образователната и научна степен „доктор”. 
 
 

Дисертационният труд на докторанта Б. Драганов е поредният пример за 
изкушението на млади колеги да разработват теми върху същността и 
проявленията на култа към различни представители на гръцкия и римски пантеон. 
Поне що се отнася до самият него този интерес е подсказан още с магистърската 
му теза върху култа на Хермес и няколко последвали публикации по тази тема. 
Видно е, че младият колега твърде рано е попаднал в обятията на тази чаровна 
изкусителка – античната митология. Подобна предварителна „нагласа” на всеки 
млад изследовател е за предпочитане и тя по правило винаги гарантира успешния 
край на  изследователския процес.  

Изборът на темата на дисертацията е сполучлив, самата тема е без всяко 
съмнение защитима (дисертабилна). Отсъствието до сега на цялостно изследване у 
нас върху култа към „студения и прагматичен римски Меркурий и многоликия 
гръцки Хермес на тракийска почва” !!! ( Въведение, I) вече е преодоляно с 
разработения от Драганов дисертационен труд, изграден на основата преди всичко 
на археологически паметници от различно естество : епиграфски, оброчни, 
нумизматични, както и паметници на бронзовата и каменна пластика и 
глиптиката. Териториалният и хронологически обхват не предизвикват 
възражения, както и избраните изследователски методи. Избраната структура 
считам за напълно приемлива. Дисертацията се състои от две части: Въведение, 
три отделни глави, Заключение и списък на използваната литература. Втората част 
представлява Каталог с приложени илюстрации на повечето от включените 
паметници. 

Разглеждането на култа на Хермес-Меркурии в античността в 
самостоятелна глава, освен че безспорно е нужно, от гледна точка на структурата 
на дисертацията, то по най-точен начин показва доколко и докъде докторантът е 
навлязъл в дълбочина по проблематиката. Още тук Б. Драганов по категоричен 
начин убеждава, че уважаемото жури ще има работа с един теоритически 
великолепно подготвен специалист с широки и  задълбочени познания по 
разглежданите проблеми. За това убеждава използваната  многобройна научна 
литература, прецизния и вещ обзор на култа с различните му проявления и 
особености, както сполучливото очертаване на мястото и ролята му в 
религиозната система на Древна Гърция и Древния Рим. Така сполучливо 
направеният преглед изключително много улеснява по нататъшния ход на 
изследването с конкретните паметници на Хермес-Меркурии в Долна Мизия и 
Тракия през римската епоха. 

Втора глава представлява преглед на всички публикувани и свързани с 
култа към Хермес-Меркурии паметници от територията на провинциите Долна 
Мизия и Тракия. Тук спадат, както вече посочих по-горе, епиграфски, оброчни и 
нумизматични паметници, както и паметници на каменната и бронзова пластика и 
глиптиката. Този преглед, стилов, иконографски и функционелин е изключително 
прецизен и изчерпателен. Докторантът отново убеждава, че познава и е „овладял” 
целият този обемист и разнороден материал, познава го в детайли, в т.ч. и 
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съпътстващите разнообразни и разнородни мнения и хипотези. Приятно изненадва 
отличното познаване на археологическия материал от различните групи с 
неговите стилови и иконографски особености, аналогии и др.  

Трета глава е посветена на анализа на култа към Хермес-Меркурии в двете 
римски провинции. Направеното до тук, вкл. и много добре съставения каталог, 
позволяват на докторанта Б. Драганов да представи по-обобщена картина за 
разпространението на култа със сполучлив опит за локализиране на центровете на 
този култ и неговите хронологически и етно-социални специфики. Така 
очертаните „зони” на територията на двете провинции :  Долнодунавският Лимес 
с прилежащите му територи : Западнопонтийските градове и вътрешните 
територии на Тракия звучат убедително и представят вярна картина на това 
„божество с поливалентна същност” (с. 187) с различните му аспекти и връзки с 
други божества. 

Сравнително краткото заключение сумира повечето от вече направените до 
тук изводи, които са изцяло приемливи. Тук за последно четящият се убеждава, че 
докторантът е изследовател с възможности да анализира, да извежда определени 
проблеми на дискусионно ниво, да предлага собствени решения или коректно да 
оспорва чуждите. Основа за това е много добрата му подготовка и отличното 
познаване на паметниците, свързани с култа към Хермес-Меркурии. Като цяло 
дисертационният труд приемам за приносен, за едно от най-стойностните 
изследвания по тази проблематика, което познавам и което според мен дори 
надхвърля изискванията за придобиване на исканата научна степен.  

Крайната ми обща оценка за дисертационния труд на докторанта Божидар 
Драганов е висока, което, съгласно изискванията на Закона ми дава основание да 
препоръчам присъждане на  образователната и научна степен доктор. 

 
 
19/08/2011 г.                                           Проф. дин Людмил Гетов 
 
 

 


