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СТАНОВИЩЕ  

 
на д-р Костадин Рабаджиев, професор в Катедрата по Археология на СУ „Св. 
Климент Охридски“, член на Научното жури, назначено със заповед № 441-РД/ 
18.09.2017 на г-н Директора на Института за изследване на изкуствата – БАН. 

по обявен конкурс (ДВ бр. № 62/ 01.08.2017 г.) за заемане на академичната длъж-
ност „доцент“ по Изкуствознание и изобразителни изкуства (Римско изкуство), 
научно направление 8.1. Теория на изкуствата, за нуждите на ИИИ при БАН, сек-
тор „Изобразителни изкуства“, ИГ „Старо изкуство“. 
 
1. Конкурсът. В обявения конкурс, организиран по решение на Научния съвет на 
ИИИ (протокол № 6/ 15.09.2017 г.), единствен кандидат e главен асистент д-р 
Марина Николова Колева. Тя участва с хабилитационен труд, публикуван и 
предоставен за обсъждане под заглавие: Римска идеална скулптура от България. 
София, 2017. Участва и с 20 научни публикации в български издания, 1 от които е 
в съавторство, 1 е под печат, всичките са публикувани след 2006 г., когато е защи-
тила дисертацията си за научна и образователна степен „доктор“.  
 
2. Професионална реализация. От 2006 г. д-р Марина Колева е изследовател в 
Института за изкуствознание при БАН (дн. ИИИ), главен асистент е от 2009 г. в 
сектор „Изобразителни изкуства“, изследователска група „Старо изкуство“, на ко-
ято е била ръководител в годините 2007–2015. М. Колева е сред младите изследо-
ватели, които днес утвърждават имената си в българското изкуствознание и хума-
нитаристика, а това тя постига впечатляващо зряло и целеустремено. Римското 
изкуство бе тема на студентския ѝ интерес, която от магистърска теза, защитена в 
специалност Археология на Софийския университет (1998), прерасна в докторат 
за ранната римска пластика от Август до Хадриан в днешните български земи, 
защитен в Института за изкуствознание (2006). Но интересът ѝ се задълбочи, за да 
се оформи в трайна изследователска цел и научен ангажимент, сега като главен 
асистент в ИИИ. Убеден съм в мотивирания и отговорен избор на д-р М. Колева, 
когато днес римското изкуство не е сред модните научни увлечения, дори необос-
новано е пренебрегвано от българската колегия, въпреки многобройните памет-
ници и значение в историята на тракийската култура. Свидетелство за трайния 
интерес на М. Колева са и многобройните нейни изяви на научни конференции и 
дискусии – 18 за времето от 2006 г. и всичките посветени на проблеми и паметни-
ци на римското изкуство. Участието на М. Колева е предимно в специализирани 
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изкуствоведски форуми като ежегодната конференция на ИИИ – „Изкуствоведски 
четения“, също и младежката изкуствоведска конференция „Изкуство и кон-
текст“, в организирането на които самата тя участва дейно. На тази тема са и спе-
циализациите ѝ в европейски университети и институти, подсказано и в двете 
публични лекции: в Института по Класическа археология към Виенския универ-
ситет, Австрия (2009) и в Römisch-Germanishe Komission, Frankfurt am Main, Гер-
мания (2012), съобщени в материалите за конкурса. Този траен интерес можем да 
проследим най-вече в публикуваните статии в утвърдени научни сборници и по-
редици, които са приети с интерес от научната общност по свидетелството на ци-
тиранията. Макар според мен този критерий да не е приложим докрай в хумани-
таристиката, защото не е разграничен като основания, не е разпознаваем като 
смисъл, а тези най-престижни текстове, които и след век време се четат и цитират, 
няма как да отчетем с „наукометрията“ в настоящето!  
 
3. Хабилитационният труд очаквано е посветен на римската идеална скулптура 
от днешните български земи. Темата не бих нарекъл нова, но от десетилетия от-
съства изследователски интерес към нея, вероятно и заради трудностите, които я 
съпътстват. Структурирана е в три части, първата в същността си е теоретично 
въведение към провинциалната римска пластика и копирането на оригинали, кое-
то е и акцентът в изследването. Но пък тя е твърде обемна, почти третина от цяла-
та книга, сякаш Марина Колева се е заела да запълни наведнъж празнотата от го-
дините отсъствие на темата в заниманията на български изследователи. Колкото 
до копирането бих уточнил, че неговото начало не би могло да се случи преди 
скулпторите да преодолеят архаичната образност, когато те всъщност многократ-
но са копирали и възпроизвеждали утвърдената схема. 

Втората глава въвежда в конкретния свят на копираната пластика от римс-
ките тракийски провинции. Тя е подредена в девет части, които са посветени на 
подбрани знакови паметници от елинската скулптура, най-вече от времето на къс-
ната класика, с образи на митични персонажи, които са били интерпретирани в 
римските работилници, популярни и в тракийските провинции. Всъщност изслед-
ването е по метода на case-study, подходящ да осветли процеси и идеи, преодоля-
вайки обема от паметници. М. Колева ползва с умение възможностите на стило-
вия и иконографски анализ, за да съпостави столичната скулптура с откритата в 
тракийските провинции. А с това тя успява да постигне обобщена и убедителна 
картина на художествените процеси в разцвета на 2. век, когато създадените в 
чужда среда митични сюжети се появяват и разпространяват в Тракия. Което ос-
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нователно е тълкувано като проява на ново отношение към образните паметници 
и иманентна съставка в изгражданата провинциална римска култура.  

Третата глава е за рецепцията на копирането на скулптура в провинциал-
ното общество на Римска Тракия. Състои се от три части, посветени на майстори-
те, които изработват скулптура; на купувачите/ поръчители на скулптурни творби 
и на обществото, което ползва скулптура. Отделно частите са организирани като 
дискусия за известното от столицата и художествените центрове в империята, ко-
ето допълва откъслечните сведения от тракийските провинции за майстори и ате-
лиета, за патрони и клиенти, за функцията и средата на скулптурните творби. 
Постигнатото в иконографския и стилов анализ на тракийските паметници тук е 
дискутирано в контекста на археологическата среда, съпоставено е с епиграфската 
документация за посветители и скулптори, за да се затвърди основанието за мест-
но производство на каменна скулптура. Всъщност един твърде археологически 
подход, постигнат в годините на университетското образование. 

Анализът е концентриран върху популярността на копия на известни скул-
птурни творби в провинциална среда, върху функцията на тези паметници в град-
ската култура и възприемането им от провинциалното общество. Така в очертани-
те два кръга на разпространение – обществената среда и личното пространство на 
частните клиенти, творбите се отличават по функцията, която изпълняват, или 
поне аз така си представям подхода към проблемите на рецепцията на образни 
паметници: пропаганда в градска среда, на форуми и върху обществени сгради; 
религиозен пиетет в светилища и храмове, и проява на художествен вкус и прес-
тиж в частното пространство. В анализа е включена и култовата/ вотивна пласти-
ка, както и фунералната, които обаче, освен чисто изкуствоведски проблеми, пос-
тавят пред изследователите и по-сложните въпроси за религиозното поведение и 
представи за отвъдното, идеи, които очаквано са останали без дискусия, тъй като 
надхвърлят ограниченията на изкуствоведската тема. Но тук е и важният въпрос 
за промяната в религиозното поведение на траките, когато в римските тракийски 
провинции се появяват и първите образни посвещения в сакрална среда, не върху 
функционални предмети, а оброчни дарове в камък или бронз, чиято единствена 
функция е посредничеството с богове и херои. Тази промяна вероятно е обвързана 
с градската култура, която е донесена и се създава в Тракия с римското завладява-
не, а дискусията за това би трябвало да е в дневния ред на науката за древността. 
Всъщност украсата с монументална скулптура е ново изкуство в тракийските земи 
с включването им в границите на Римската империя и М. Колева е дискутирала 
причините за феномена и промените, които тази образност бележи в тракийския 
свят, за да се потърси измеренията на романизацията на тракийското общество в 
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отклика му на модни тенденции. Затова и книгата не бих определил като достиг-
нат финал на дълъг изследователски процес, защото тя поражда идеи, поставя 
въпроси към нови научни хоризонти, всъщност тя е сериозно обещание, че римс-
кото изкуство в Тракия ще бъде във фокуса на вниманието и в интересите на 
следващото поколение изследователи. 
 

4. В заключение бих резюмирал достойнствата на книгата и на нейния ав-
тор като зрял прочит на паметници и идеи, които са дискутирани в пълнотата на 
модерните изследвания и знание. Това не е популярна книга, но е написана дос-
тъпно, проблемите, които авторът поставя, имат по-широка аудитория от кръга на 
специалистите. Структурата е оригинална, изказът е прецизен и увлича с лекотата 
да разказва сложните идеи за модерния прочит на паметниците. С предложения 
текст Марина Колева се утвърждава като задълбочен и прецизен изследовател на 
римското изкуство от земите на траките. Написаното от нея и дискусиите, в които 
участва, са сериозно научно достижение, което е и основанието ми да гласувам 
положително за присъждането на гл. асист. д-р Марина Колева на академичната 
длъжност „доцент“. 
 
10 декември, 2017 г. 

 
 
 

Костадин Рабаджиев 


