
Р Е Ц Е Н З И Я

за дисертационния труд на ПЕТЯ АНДРЕЕВА АНДРЕЕВА, 
редовен докторант по професионално направление 2.2. към Катедрата по 
археология при Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, 
на тема „Празници в римската провинция Тракия (І – ІІІ в.)”
за придобиване на образователна и научна степен „доктор”

от доц. дин ДИЛЯНА ВАСИЛЕВА БОТЕВА,
Исторически факултет при СУ „Св. Климент Охридски”, 

член на научното жури съгласно заповед № РД 38 97/28.02.2012 г.

Започвам с уточнението, че така формулираната тема е дисертабилна. 

Нещо повече – липсата до момента на пълноценна разработка по проблем, чието 

проучване има сериозни постижения по отношение на други римски провинции, 

беше дотолкова осезателна, че се губеше реалната представа има ли или няма 

достатъчно изворов материал върху празниците в провинция Тракия.

Дисертационният труд е оформен в две книжни тела – текстова част и 

каталог. Текстовата част включва „увод”, три глави, „заключение”, 

„библиография  и съкращения”, таблици, карти и илюстрации (общо 540 стр.), а 

каталогът с общо 471 каталожни номера включва монети (№№ 1-335) и надписи 

(№№ 336-471), и заема 218 стр. 

След тези служебни данни искам да направя уговорката, че писането на 

настоящата рецензия за мен се оказа тежко изпитание, независимо от 

многогодишния  ми опит като рецензент. Причината е в разминаването между 

големия потенциал и възможности на дисертантката Петя Андреева, с която 

имах удоволствието да работя преди няколко години в рамките на докторанското 

училище към СУ „Св. Климент Охридски”, от една страна, и вида, в който е 

представен текстът - от друга: печатните и правописните грешки са 

многобройни (така например регио Селетике навсякъде е изписано като  Geletika, 

sic!; вместо  Луций Гета, се явява „Луция  sic Гета” и вместо Песцений Нигер  – 
„Песцения sic Нигер” и  двете на с. 162; вместо Рим е изписано „Риз” sic на  с. 254, и 

много други); нерядко изложението има конспективен вид (с. 113; параграф 2 на с. 

131; изречението-параграф за преселниците от  Никея  в Сердика и Никополис ад 
Иструм  в контекста  на изложение за Филипополис на с. 133; параграф 2 на с. 152 и 

много-много други), като на места има и недовършени изречения (с.297, в края  на 



2

втори параграф); често явление са и повторенията (срв. с. 197 и 203), а дори и 

трикратни появи на един и същи елемент (срв. бел. 882 на с. 182, края  на параграф 

3 на с. 183 и предпоследния  параграф на с. 184), което прави текста труден за 

възприемане. Многобройни са и стилистичните проблеми, които тук ще 

илюстрирам само с един цитат: „Коментар  на Вагалински във връзка с коментара 

му за надписа на Валерий Еклект” (с. 293, бел. 1413).

От формална гледна точка странно е решението на дисертантката да 

отделя всеки параграф с по един празен ред, което е особено неприемливо, 

когато отделните параграфи се състоят от по едно изречение (сред най-

фрапиращите примери в това отношение са с. 100 и с. 111, които за съжаление не са 

изключение). Проблем в оформянето на изложението е и липсата на ясно 

дефинирано начало на глава ІІІ: на с. 103 е подточка ІІ.2, а на с. 114 вече – ІІІ.1, 

без всъщност изрично да е уточнено, къде започва част ІІІ, посветена на 

празниците на муниципално ниво. 

В съдържателно отношение тревожно впечатление създава отношението 

към използваната литература. На много места автори се цитират, за да бъдат 

основателно или неоснователно критикувани, а в същото време техни 

постижения или отделни досещания са представяни като личен принос на 

дисертантката. От изобилните примери в това отношение ще посоча само един: 

на с. 312-313 се критикува тълкуването на Д. Драганов в „Монетосеченето на 

Деултум” (София 2006) по отношение на изобразената волска/бича глава върху 

първата монетна емисия на тази римска колония и се предлага тълкуването й 

като „емблема на VIII Августов легион”, без обаче да се цитира, че самият той 

на с. 33, бел. 58 в същата книга уточнява, че „бикът е бил емблема на VIII 

Августов легион”. Нерядко се наблюдава и некоректно цитиране, което отново 

ще илюстрирам само с един от многото примери: на с. 159 дисертантката твърди 

хронологични граници на определено монетосечене за Гета-август в Перинт в 

периода „октомври/ноември 210 – декември 211”, като съпътстващата бележка 

795 гласи: „По хронологията на Ботева 1997, 44”. При справка в цитираната от 

дисертантката книга става ясно, че в нея на с. 109-111 конкретното монетосечене 

е разделено отчетливо на два периода: „октомври/ноември 210-януари/февруари 

211 г.” и „февруари – декември 211 г.” Разликата може и да не изглежда на пръв 
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поглед съществена, но некоректното цитиране на използваната литература води 

до странен извод, на който ще се спра по-долу в рецензията.

Сериозен е и друг историографски проблем, който ще онагледя отново с 

един показателен пример. Става дума за монетата на Августа Траяна, отсечена с 

името и образа на Гета-август. Тодор Герасимов, нумизматът който публикува 

въпросната монета и който е единственият, държал я в ръцете си, определя 

реверсното изображение като „неокорска” сцена. Неговото описание и 

тълкувание е оспорено от Едит Шьонерт-Гайс, която обаче няма автопсични 

впечатления от коментирания паметник, поради което мнението Ł е – и ще си 

остане – хипотетично, макар  да изглежда възможно. Логично е, следователно, 

историческите изводи, базирани на него да бъдат предпазливи и да отчитат 

наличната условност до реализирането на нова автопсия. Подобна задължителна 

предпазливост за съжаление не се наблюдава в рецензирания дисертационен 

труд (виж с. 195-196). 

Надявам се, че тези ми констатации няма да бъдат разбрани като 

неодобрение по принцип на критично отношение към използваната литература. 

Винаги съм отстоявала веруюто, че науката не само предполага, но и изисква 

нови виждания, както и аргументирана критика на съществуващи мнения, при 

задължително коректно представяне на критикуваните становища. 

Тези предварителни бележки е необходимо да бъдат осмислени от 

младата колега, но те нямат за цел да омаловажат нейните постиженията, 

представени в дисертационния труд. Общият обем от 758 страници говори 

красноречиво за положени сериозни усилия в хода на изследването, неговото 

оформяне в писмена форма и комплектуването му със съответните приложения.

Уводът, означен с римска цифра „І.”, включва четири, неравномерни по 

обем, подточки: 1. Въведение (с. 3-8); 2. Цели и задачи (с. 8-10); 3. 

Историография (с. 10-14) и 4. Териториален и хронологически обхват (с. 14-87). 

Във въведението Андреева изяснява своята представа за понятието 

„празник” (което е основно за целия дисертационен труд), като цитира 

определението на Жигулски заедно с изричното му  уточнение, че „празникът 

възниква единствено там, където има трайна културна връзка между хората, като 

от своя страна общото празнуване изключително заздравява тази връзка” (с. 
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3-4). Представени са също мненията на Буркерт, Буркхарт, Кьоних и Хьойзинха 

за празниците като феномен (с. 4-5). Направено е и ясното уточнение, че 

празниците са разгледани на три основни нива – провинциално, муниципално и 

частно, за „да се направи съпоставка между  празниците, които „обединяват” 

градовете в провинция Тракия, да се разгледат празниците, които са 

организирани в градовете и тези, които касаят само отделни частни лица/

колегии или сдружения” (с. 4).

Като „основна цел” на дисертационния труд е определено „събирането и 

анализирането на паметници, които свидетелстват за провеждането на празници 

в римската провинция Тракия през периода І-ІІІ в. и да бъде оформена цялостна 

картина върху  тази сфера от живота на провинцията” (с. 8). Формулирани са 

също шест „приоритетни задачи на изследването” (с. 8-9). Историографският 

преглед тук е пестелив и в телеграфен стил, но в хода на изложението са 

включени многобройни историографските коментари, често дори прекалено 

обстоятелствени. В увода въпросът за териториалния обхват на изследването е 

разгледан до такава степен детайлно (с. 14-87), че създава впечатление за 

отклонение от темата. Поради тази причина тук няма да се спирам на този 

анализ, било по повод на безспорно удачни досещания, било по повод на 

конкретни несъгласия с предложени тълкования. С оглед на бъдеща студийна 

публикация на изследването върху  границите на провинция Тракия, което 

горещо препоръчвам, е необходимо да бъдат взети под внимание и най-новите 

публикации на Ligia Ruscu и на Gabriella Parissaki, които анализират много от 

разгледаните в тази част въпроси.

В първата глава, означена с римска цифра „ІІ.” са разгледани празниците 

(с. 88 - ? 113), организирани от Тракийския койнон, като първата под-глава е 

посветена на Александрея Пития във Филипополис (с. 88-103), а втората – на 

„други празници”, организирани от Тракийския койнон (с. 103 - ?  113), като 

акцент е поставен върху  гладиаторските битки. Сред по-важните постижения в 

тази част бих откроила извода, че Север  Александър  е отнел неокорската титла 

на Филипополис, когато пръв архонт на града бил Тит Флавий Присциан. 

Последният ни е известен от два надписа, датирани от Андреева в следната 

последователност: по-ранният е от времето преди отнемането на тази титла, а 
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по-късният - след това императорско решение (с. 106). Според нея „става въпрос 

за първожрец на императорския култ на тракийския койнон, като задължението 

да се грижи за честването на този култ, вкл. да урежда гладиаторски борби, е 

включвало не само града (Филипополис, б.м. Д.Б.), но и целия койнон” (с. 108).

Глава втора, означена с римска цифра „ІІІ.”, е озаглавена „Празници на 

муниципално ниво”. Именно тя  носи основния обем от дисертационния текст, 

тъй като обхваща повече от 300 страници (с. ? 114 – 433). Структурирана е в 14 

под-глави, при четири от които (2., 7., 12. и 14.) са обособени подточки. 

Анализирани са следните теми: 1. Асклепиея; тук са разгледани и игрите 

Хадрианея, макар  да не са указани изрично в заглавието на съответната част (с. 

114-121); 2. „Неокорията и връзката Ł с празниците в провинция Тракия” (с. 

121-205) с изследване върху  игрите Кендрисея Пития (с. 123-155), Северея и 

Актия Пития Филаделфия (с. 155-186), както и върху  „Празниците като 

свидетелство за съревнование между  градовете в провинция Тракия” (с. 186-205); 

3. Антониния Себаста и Себаста (с. 205-233); 4. „Празник в Анхиало” (с. 233-240) 

с анализ на известните по нумизматичен път Северия Нимфия; 5. Питийски 

игри в Сердика (с. 240-247); 6. „Свещените” празници (с. 247-263); 7. „Видове 

агони, включени в програмата на градските празници” с изследване върху 

спортните агони (с. 263-267), музикални и театрални агони (с. 267-284) и 

възрастовите категории (с. 284-286); 8. Евентуалното съществуване на агонски 

цикъл в Тракия (с. 286-301); 9. Жертвоприношението в празниците (с. 301-331); 

10. Свидетелства за процесии като част от празници (с. 331-343); 11. Празници и 

ϕιλοτιµία (с. 343-362); 12. Гладиаторски игри в чест на императора с акценти 

върху въпроса за devotio за императора (с. 362-370), епиграфски и иконографски 

данни за организиране на venationes и taurokathapsia (с. 370-383), епиграфски и 

иконографски данни за гладиатори (с. 383-397); 13. Епиграфски данни за 

химноди (с. 397-404); 14. Честване на ὁµόνοια с анализ на съответните 

нумизматични (с. 404-423) и епиграфски (с. 423-433) данни. 

Дори самото изброяване на обстоятелствено анализираните аспекти на 

големия и комплексен въпрос за празниците в римската провинция Тракия 

говори ясно, че на вниманието на научното жури е представен амбициозен труд, 
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отразяващ компетентно познаване на проблематиката и със сериозен цялостен 

принос в изучаването и опознаването на провинциалния живот в южно-

тракийските земи през І-ІІІ в. Много са примерите на умело и компетентно 

тълкуване на редица епиграфски паметници с редица конкретни приноси в 

разглежданата проблематика. 

В същото време се наблюдават ред проблеми при анализа на 

нумизматичните свидетелства, които водят до странни изводи. Пример за такъв 

несполучлив - според мен - извод е твърдението, че в Перинт през 211 г., но 

преди смъртта на Септимий Север  са проведени игри Актия Пития Филаделфия 

(с. 163 и с. 291). Тъй като е добре известно, че този император  умира на 4 

февруари излиза, че въпросните игри са се състояли през зимния месец януари, 

което би било доста екзотичен избор  на време за провеждането им. Силно съм 

скептична и по отношение на предположения от дисертантката „агонски цикъл в 

рамките на провинция Тракия”, което според нейния анализ означава, че агоните 

в тракийските градове били провеждани в една и съща година, но съгласувано в 

различни месеци, а резултатът е, че в една и съща година редовно (а не като 

изключение!) били провеждани три и дори четири отделни агони (с. 286-301). 

Въпросът е поставен принципно още от P. N. Langer (Power and Propaganda : 

Relations between Rome and Bithynia under the Empire, 27 B.C. – A.D. 260. 

University  of Virginia 1981), който по мое мнение убедително доказва, че в 

малоазийската провинция Витиния от финансови съображения има изрично 

разминаване в годините на провеждане на агоните в Никея и в Никомедия. 

Струва ми се, че този пример  би трябвало да е по-близък до положението в 

съседната на Витиния провинция Тракия, отколкото установеното в 

литературата съществуване на „италийски и западногръцки тур” за съответни 

участия на атлетите, на което се позовава дисертантката (с. 289). 

Глава трета, означена с римска цифра „ІV.”, е озаглавена „Частни 

празници”. Изложението в нея е структурирано в две под-глави: „1. Rosalia” (с. 

434-445) и „2. Епиграфски данни за празници на религиозни сдружения” (с. 

445-457). По отношение на розалиите са очертани „три проблемни линии” (с. 

434), а единственият сигурен извод е, че тяхното честване в провинция Тракия „е 

знак за романизацията в провинцията в периода І-ІІІ в.” (с. 445). 
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 В съвсем краткото „Заключение” (с. 457-459) са представени изводите 

относно празниците в римската провинция Тракия в периода І-ІІІ в., като са 

обобщени в десет „опорни точки”, според дефиницията на дисертантката. 

Посочените в „Библиография  и съкращения” (с. 460-492) заглавия 

обхващат 33 страници и присъстват не само като историографски факт. 

Цялостното изложение внушава добро познаване на световната литература по 

изследваната проблематика, което е и една от важните задачи пред всеки 

докторант.

Текстът на автореферата коректно отразява съдържанието на 

дисертационния труд. В „Списък на публикации по темата” са включени две 

заглавия, едното публикувано, а другото все още под печат. Добро впечатление 

прави обстоятелството, че и двете са в чужди издания. Приложената 

„Автосправка за научните приноси на дисертационния  труд” дефинира 15 

приноса, повечето от които коректно отразяват постиженията на дисертантката. 

Резервите ми са по отношение на номера 8 и 14, като причините в двата случая 

са различни. Датирането на Александрея Пития в 215 е обосновано още през 

1995 г. в статия, цитирана на с. 460 в дисертационния  текст, както и в 

публикувана през 1997 г. книга, цитирана на същата страница. По-горе споменах 

съществуването на основания за скептицизъм по отношение на т. нар. от 

дисертантката агонски цикъл в провинция Тракия, в рамките на който според 

нея като правило в една и съща година, но разпределени съгласувано по месеци, 

са провеждани агони в три и дори в четири града. 

Въпреки съществуващите проблеми, представеният за защита 

дисертационен труд е приносно и отдавна чакано в българската историография 

изследване. Препоръчвам неговото публикуване след внимателна редакция, 

включително стилистична и езикова. Цялостните резултати от работата на Петя 

Андреева върху една комплексна и наистина комплицирана проблематика ми 

дават основание да гласувам положително за присъждането на образователната 

и научна степен „доктор”.

      Подпис:

      Доц. дин Диляна Василева Ботева
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София, 28. 05. 2012 г.


