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РЕЦЕНЗИЯ 

на труда на Божидар Ангелов Драганов 

 

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

представен като Дисертация за присъждане на образователна и научна степен 
“Доктор” 

от проф. Иван Маразов, д.н. 

Представеният труд се състои от две части. Първата съдържа Въведение, три 
глави, Заключение и Списък на цитираната литература (общо около  240 
страници), а втората – Каталог.  

Хронологическият обхват на темата обхваща периода от І в. сл. Хр. до ІV в. сл. 
Хр. , а териториалният – провинциите Долна Мизия и Тракия. 

Основната цел на настоящия труд е да бъдат проследени, както археологическите 
паметници, така и проникването и интерпретациите, свързани с култа на Хермес в 
провинции Долна Мизия и Тракия в периода І – ІV в. сл. Хр. Задачите пред 
докторанта включват: изработване на каталог на всички публикувани до момента 
паметници на Хермес от територията на провинции Долна Мизия и Тракия; 
извършване на коректна интерпретация на паметниците с помощта на 
иконографския, стиловия и изворовия анализ, съчетан със сравнителния метод и 
комплексния подход към всички данни, а в някои случаи и с моделите на 
реконструкцията; опит за историческа реконструкция на Хермесовия култ в 
разглеждания ареал. 

В първата глава подробно са разгледани култовете към Хермес и Меркурий, 
съответно в Гърция и Рим, като е направен и опит за сравнение между тях. 
Потърсен е индоевропейският субстрат на култа към Хермес и корените му в 
минойско-микенската епоха. Това е своеобразно въведение в историята на култа 
към Хермес-Меркурий. 

Във втора глава е извършен подробен стилов, иконографски и функционален 
анализ на всички познати до момента паметници от римската епоха, свързани с 
култа към Хермес от Долна Мизия и Тракия, които са класифицирани в няколко 
основни групи. 

В третата глава е направен опит за синтез и характеристика на цялостния култ към 
Хермес-Меркурий в провинции Долна Мизия и Тракия през римската епоха. Тук 
са разгледани териториално и етно-социално разпространение на култа; култово-
религиозните измерения на почитта към Хермес; взаимопроникването и 
допълване на култовете към Хермес заедно с тези на други божества от гръко-
римския и източния пантеон. 
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Глава I. Хермес в Древна Гърция – произход и същност на култа, храмове, 
паметници 

Индо-европейски корени на култа към Хермес в древна Гърция. Авторът изброява 
многобройните функции на божеството в гръцкия култ. Правилно извежда 
основната роля на бога като медиатор, отразена в различните му култови 
хипостази и митични действия и постъпки. В тази връзка той оправдано свързва 
микенската титла E-ma-a2 с вестителските задачи на бога, наследени и от  някои 
от неговите деца. Подчератана е и ролята на хермата както в името, така и в култа 
на Хермес, като обозначение на входа. Наистина, Хермес е най-близкото до 
човека божество от типа на арийския Пушан, който, също като Хермес, е и 
покровител на стадата. 

Глава II. Култът към Меркурий в Рим и Западните провинции. 

Подчертава разликата между гръцкия Хермес и римския Меркурий. Добър анализ 
на местоположението на първия храм на бога в Рим като израз на ролята на 
Хермес като медиатор. Запазва се и характерната за Елада функция на пазител на 
стадата, пътищата и портите. Разглежда култа в историческо развитие. Меркурий 
в северните провинции е отделна и обширна тема. 

Хермес в Древна Тракия. „Царския Хермес” и сведението на Херодот /5. 7. 
1/.(реалност или слух). Това е важен параграф от изследването, защото поставя 
базата на култа към божеството и през римската епоха. Не смята, че монетите на 
югозападните тракийски племена представят Хермес и аз мога да се съглася, че 
по-скоро става дума за анонимен цар. Матриците от Кубрат и Алваново 
изобразяват Хермес Кандаул. Тук бих могъл да поспоря, което не означава, че 
авторът няма своите основания. „В процеса на консолидиране на древния 
религиозен субстрат, Хермес-Кандаул е възприеман като общо трако-анатолийско 
божество от индо-европейски произход”. Но Хермес не стои във връзка с коне и 
кентаври, докато Арес, като въплъщение на военната функция у индоевропейците, 
е близък до идеята за кентаврите, като митологична транспозиция на мъжката 
инициация. Не по-малко от Хермес Арес е свързан с кучетата – зооморфен 
еквивалент на воините, а и всички индо-европейски военни герои имат за основен 
подвиг убиването на чудовищния пес/вълк. Както по-нататък се разбира от текста, 
Хермес и Арес са често свързвани в митологията и култа, което би могло да 
предложи едно компромисно решение на нашия спор.  

Набляга справедливо върху ролята на Хермес в мистериите на Кабирите, които са 
добре засвидетелствани и в царските практики на македони и траки. Остава 
големият въпрос – „Хермес на траките”, „Хермес от Самотракийските 
мистерии” ли е ? Колко „Хермеси” има в Тракия? „Въпреки че подхождам с 
известни резерви към Хермес, като тракийско „царско” божество, не мога да не 
отбележа, че под различна иконографска форма, той се среща поне в пет 
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аристократични могилни погребения от края на ІV – началото на ІІІ в. пр. Хр., 
между които изпъкват тези от „Голямата Косматка”, „Светицата” и Калояново”, 
казва авторът. В края на краищата, Драганов разкрива една многопластова 
природа на божеството в предримска Тракия, без да се ангажира с по-изяснена 
позиция относно неговите основни функции. 

2. Паметници, свързани с култа към Хермес-Меркурий в провинции Долна Мизия и 
Тракия. 

Паметниците, свързани с култа към Хермес-Меркурий в Долна Мизия и Тракия, 
са около 70. При анализа на всяка група паметници е извършен своеобразен 
иконографски преглед. Иконографията на Хермес-Меркурий (не само в 
разглеждания ареал) наистина е доста еднообразна и консервативна. Авторът 
предлага приемлива класификационна схема на окткритите в Мизия и Тракия 
иконографски и епиграфски паметници, като ги поставя в контекста на оброчните 
релефи на другите божества от провинциите. От имената на посветителите личи, 
че повечето от релефите са дарени от траки. Надписите дават информация и за 
празници със състезания, посветени на Хермес-Меркурий със споменаване на 
обредни длъжности, както и за социалния състав на дедикантите. Той дава пълен 
списък и на личните имена в Тракия, производни от името на бога, като правилно 
посочва, че те едва ли могат да бъдат свързани пряко с култа към него. 

Поради своята многофункционалност, култът към Хермес-Меркурий често се 
припокрива с култа на голям брой гръко-римски и източни божества и затова 
често се изобразява заедно с тях или пък образът на бога е съвместен с 
посвещение към други божества. 

Оброчни паметници. Те са най-голямата група. Обикновено оброчните плочки с 
изображение на Хермес-Меркурий са с четвъртита (правоъгълна) или 
трапецовидна форма. Твърде често горната част е закръглена. Иконографските 
схеми образуват обща класификационна група, а иконографията е твърде 
еднообразна. Анализирани са всеки един от атрибутите и аватарите на бога. 
Понякога Хермес се представя като възседнал овен или петел. 

Когато е представен с други божества, Хермес влиза и в общи действия. Обръща 
внимание върху йерархичната структура на изображението в тези случаи. 
Понякога богът е заменен с херма (най-често в паметници от Одесос). 

Малките оброчни плочки са лесно преносими, затова и локализирането на 
ателиетата е особено труден въпрос. Труден проблем е и точното датиране. Могат 
да бъдат установени няколко центъра на култа, където се наблюдава съответната 
концентрация на вотивни релефи. В Долна Мизия, несъмнено това е 
административната територия на Nicopolis ad Istrum, В провинция Тракия, по 
цялото средно течение на реките Марица и Тунджа, е засвидетелствано 



4 

 

повсеместно присъствие на оброчни плочки с изображения на Хермес-Меркурий, 
като най-ясно изразен център на култа се обособява Philippopolis, където са 
локализирани поне три каменоделски работилници, в които се работи предимно 
дребна пластика за нуждите на култа. 

Каменна пластика. И тук, както в оброчните релефи, имаме представяне на 
Хермес като ездач на овен. Хермите (около 30), като част от архитектурно-
декоративния ансамбъл, имат голяма семантична натовареност особено в украсата 
на стадиони и терми. Разкрива пространно и аргументирано същността на хермата 
в древния свят. 

Бронзова пластика. Това е основната група паметници – статуетките на Хермес-
Меркурий са сред най-често срещаните паметници на дребната бронзова пластика 
в периода ІІ – ІІІ в. сл. Хр. от Римската империя. От територията на Долна Мизия 
и Тракия са известни над 100 подобни паметника. Преобладаващото мнозинство 
на откритите паметници на римския фигурален бронз от Долна Мизия и Тракия 
носят източни тематични и стилови белези, идващи от елинския и елинистическия 
културен кръг, но пречупени през погледа на провинциалните римски майстори и 
модата на имперското изкуство. Голяма част от дребната бронзова пластика е 
изработвана или от пътуващи занаятчии – преселници от Изтока, или в малки 
провинциални работилници, където тяхното влияние е силно доловимо. 
Бронзовата пластика от Долна Мизия и Тракия, и изобщо от Балканско-
Дунавските провинции, има свой собствен художествен облик и специфика, който 
не се изразява единствено в посредничеството на културния обмен между Изтока 
и Запада, а позволява да се идентифицират локални  особености, определящи 
облика и дейността на местните  ателиета. Разглежда паметниците според 
възприетата класификация, като анализира количествено честотата на 
повторяемост на различните иконографски типове и атрибути. Образът на бога 
естествено се появява и в заключалките на тоалетни сандъчета (над 30 от 
региона), тъй като Хермес е пряко свързан с ключалките, вратите и заключването, 
както и с кражбата. 

Бронзови апликации, тежести за везни, канделабри и Сабазиеви ръце  също често 
носят образа на Хермес. 

Глиптика. Най-разпространен образ, макар че иконографията в гемите е 
ограничена и еднообразна. Драганов включва и геми, произхождащи от нашите 
територии, които сега се намират в чужди колекции. Въз основа на стилов анализ 
прави опит да разграничи различни работилници от Долна Мизия. Отделно 
разглежда „грилите”, които несъмнено са свързани с мистериални гностически 
култове и суеверия (тук биха могли да му бъдат от полза трудовете върху гръко-
римската магия на Faraone, Graf и др.). Правилно приписва гемите с хермесови 
атрибути към култа на това божество. 
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Нумизматични паметници. Хзображенията на Хермес са едни от най-често 
срещаните върху реверсните печати от двете провинции.  Богът е представен 
твърде стандартно. Въпреки това дисертантът детайлно анализира дребните 
разлики в иконографията на монетосеченето на различните градове. 

3. Анализ на култа към Хермес-Меркурий в провинции Долна Мизия и Тракия. 

Липсата на организирани форми на адорация. Хермес-Меркурий е възприеман 
основно като покровител на пътищата, търговията, печалбата, късмета и 
просперитета. В сакралния си култово-религиозен живот, обикновеният човек се 
прекланя основно пред божествата, които са покровители на „радостите” в живота 
– любовта, красотата, печалбата, здравето и щастието. Що се касае до храмове и 
извънградски светилища, посветени на Хермес – Меркурий, то на територията на 
Долна Мизия и Тракия до момента не е открито нито едно такова. 

Цялостният иконографски анализ на изображенията, произхождащи от 
територията на Долна Мизия и Тракия, с изключение на рядко срещания мотив, 
пресъздаващ „бога възседнал овен”, не показват различия от представата за бога, 
изградена в гръцкия и римския свят. В по-голямата част от двете провинции, 
култът към Хермес-Меркурий е възприет наготово в религиозно-семантично и 
иконографско отношение. 

Големите градски центровеса основни средища на култа. Производственият 
процес е отговарял пряко на изискванията на пазара, който би трябвало да се 
възприеме като отражение на религиозните представи, както на военно-
административния апарат, така и на частично романизираното местно население. 
Главните центрове на култа към Хермес – Меркурий във вътрешността на Тракия: 
Никополис ад Иструм, Пауталия, Филипопол, Августа Траяна, горнотракийската 
низина. 

Култът към гръцкия Хермес е широко разпространен в Западнопонтийските 
градове през елинистическата епоха, като основно са застъпени хтоничните 
аспекти, както и други аспекти от сложната същност на поливалентния 
елинистически бог (покровител на ефеби, атлети, на прехода от живота към 
смъртта, част от Самотракийската мистериалност и т.н.). Много често се 
наблюдава синкретизъм между други божества и Хермес. (напр. добър анализ на 
мита, в който Атина и Хефест са събрани с Хермес, както и на съчетаването му с 
Тракийския конник или с атрибутите на Митра). Разграничава явленията 
„синкретизъм” и „съвместен култ” в анализа на ръцете на Сабазий. 

Бележки.  
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1. В методологически план не е съвсем точно прокарана разликата между 
религия/култ и митология. (Не аз откривам хетски корен в името на 
Миртилос, а Р. Барнет още преди 60 години.) 

2. Не става напълно ясно дали възприема херодотовото обозначаване на 
Хермес като царско божество у траките 

3. В много монети на Самотраки е изобразяван Хермес, овен или кадуцей. 

4. Би могъл да привлече и многократното изобразяване на овен в 
иконографията на тракийската торевтика. 

5. Относно матриците: би могло да се предположи , че именно в този 
хибриден образ виждаме осъществена изофункционалността между Арес и 
Хермес. 

 

Постижения.  

1. Познава много добре литературата върху Хермес-Меркурий 

2. Познава досконално паметниците, при това от различен характер: от 
монети до кръгла пластика (около 550 паметника) 

3. Методологически: 

 Винаги предлага оправдана класификационна схема по общи признаци 
като анализира честотата на повторяемост на различните иконографски 
типове и атрибути на бога 

 Напреднало разбиране на иконографията като изобразителен текст на 
мита. Подкрепя данните за култа с характеристики от мита. Въвежда 
индо-европейски паралели 

 Стреми се към въвеждане и на семиотични методологически практики 

 Свързва данните на иконографията и епиграфиката като единна 
изворова база 

4. Добри изводи, въз основа на задълбочен анализ, за характера на 
посвещенията на Хермес в Долна Мизия и Тракия 

5. Поставя иконографските и стиловите изводи в сравнителен контекст 

6. Разграничава особеностите на култа в двете провинции и 
западнопонтийските градове 
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7. Търсене на исторически и социологически контекст на археологическите, 
иконографските и епиграфските данни, както и за разпространението на 
култа на Хермес 

8. Добри опити за разкриване семантиката както на отделни митологични 
образи (напр. на костенурката), така и на цели сюжети (напр. Хефест, 
Хермес и Атина). Сполучливи опити да преинтерпретира някои досегашни 
атрибуции на отделни паметници. 

9. Изводите за широкото разпространение на култа на Хермес в Долна Мизия 
и Тракия са изчерпателно и убедително аргументирани. Благодарение на 
този труд сега разполагаме с една изчерпателна картина за този култ. 

Като имам предвид доброто познаване на иконографския, митологичния и 
епиграфски материал, несъмнените качества за анализ и логични постановки и 
изводи, както и добрата методологическа база и личните научни приноси, 
оценявам високо предложения докторантски труд и си позволявам да предложа 
на уважаваното жури да присъди на Б. Драганов обарозвателната и научна 
степен „Доктор”. 

 

10 юли 2011 г.     С уважение: 

София       (проф. Иван Маразов, д.н.) 

 


