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В този текст се изследват паметниците на римската  идеална 

скулптура от България. Акцентът в него е върху копирането й, феномен, 

характерен за римското изкуство и допринасящ за определяне на 

същността му.  

Първа част. Теории, история, копията в контекст 

В началото на това изследване са представени няколко части, които 

представляват увод в тематиката. В него е обърнато повече внимание на 

римското общество като цяло, макар че са включени много примери от 

Долна Мизия и Тракия, на това как е създавана и функционирала 

скулптурата, как е мислено за нея и как е приемана. Тази обща картина е 

нужна, за да послужи за основа при изследването и сравнението на същите 

показатели за паметниците от нашите земи. Без тази широка имперска 

рамка едно изучаване на тукашните копия би изгубило част от 

информацията за общия контекст, който оказва силно влияние и в Долна 

Мизия и Тракия.  

Втора част. Копиране на скулптурата в римското провинциално 

изкуство на Долна Мизия и Тракия 

Във втората част на този текст се изследва копирането на 

скулптурата в Долна Мизия и Тракия. Целта не е да се съберат, 

каталогизират и обсъдят всички реплики на класически гръцки оригинали, 

намерени във въпросните провинции.  Избрани са такива типове, които 
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демонстрират особености на процеса на копиране, а паметниците са 

ползвани главно като средство за изследването му в римското 

провинциално изкуство в Долна Мизия и Тракия. Обсъдени са типовете на 

Херакъл Лансдаун, Почиващия сатир, Атина Велетри, Venus Pudica, 

Асклепий Джустини, Хигия Броудландс, Аполон Ликейски и Посейдон 

Латеран. Като се изследват характерните особености на репликирането на 

скулптурата в римската епоха, се търси мястото на нашите паметници в 

голямата картина на римското императорско изкуство.  

Трета част. Рецепция на копирането на скулптурата в 

провинциалното общество на Долна Мизия и Тракия 

Заключителната част е посветена на изследване на рецепцията на 

копирането на скулптурата в обществото в провинциите Долна Мизия и 

Тракия.  Обсъдени са сведенията за майсторите и за местното скулптурно 

производство. След това, чрез данните от надписите, е потърсена 

информация за хората, които са ползвали копията на гръцките класически 

оригинали. В крайна сметка е изследван визуалният език на римското 

изкуство и възприемането му в провинциалното общество. 

 

Статии 

Koleva. M. The Visual Language of Roman Art and Roman Thrace. – В: 

Мутафов, Е., Еределян, Й. (ред.). Изкуствоведски четения 2016. Текстове, 

надписи, образи. = Moutafov, E., Erdeljan, J. (eds.). Art readings 2016.  Texts, 

Inscriptions, Images. ISSN 1313-2342. София, 2017, 17-27. 

  В статията се прави паралел между паметници на провинциалната  

пластика от Римска Тракия, от една страна – такива копия на гръцки 

класически оригинали, а от друга – с изображения на митове. Всички те са 

обсъждат от гледна точка на визуалния им език, който всъщност е езикът 

на римското императорско изкуство. Търсят се и хората, които ползват 
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този език, като сведения за тях са намерени в надписите съпровождащи 

изображенията.  

 

Koleva, M., V. Petkov. Towards the Roman Provincial Art: A Female 

Statue from Sandanski. – Papers of the American Research Center in Sofia. Vol. 

3. Sandanski and Its Territory during Prehistory, Antiquity and Middle Ages: 

Current Trends in Archaeological Research. ISSN 2367-5640. Veliko Turnovo 

2017, 185-191. 

В статията подборно се коментира един паметник от Сандански 

известен до този момент от кратки първични публикации. Обсъждат се 

иконографията, идентификацията и датировката му. Чрез него се поставя 

въпросът за използването на една и съща иконография за представяне на 

различни божества.  

 

Колева, М. Атина от Сердика. – В: Кирова, Н. (ред.) Сборник в 

памет на Магдалина Станчева. (Сердика-Средец-София, Т.6). ISBN 978-

619-90619-2-3. София, 2016,  82-87.  

След кратката първа публикация на този паметник, той е убягнал от 

вниманието на учените. В тази статия е разгледан подробно от гледна 

точка на иконографската му характеристика, причислен е  към серията от 

реплики на един от най-известните оригинали на Атина от класическата 

гръцка скулптура. Датиран е във времето на Антонините. 

 

Колева, М. Герой. Мит. Вотив. – В: Гергова, И., Мутафов, Е., (ред.). 

Изкуствоведски четения 2015. Герои. Култове. Светци. = Gergova, I., 

Moutafov, E., (eds.). Art readings 2015. Heroes. Cults. Saints. ISSN 1313-

2342. София, 2015, 15-27. 
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В статията се изследват вотивните релефи, които носят изображение 

на първия подвиг на Херакъл – двубоя с Немейския лъв. Те са използвани 

като отправна точка за да се поставят въпроси за начините на изобразяване 

на митове в скулптурните паметници от Долна Мизия и Тракия. Основния 

стремеж при представянето на митологични сюжети в гръцкото и 

римското изкуство е разпознаваемостта на персонажите и историята. 

Същото се отбелязва и при нашите паметници, в които се използва ясна и 

лесно разбираема иконография.  В статията също така се обсъжда 

рецепцията на тези изображения сред населението на споменатите 

провинции. Надписите, които придружават изображенията показват, че 

поне част от хората, които са ги ползвали са с тракийски произход. 

 

Колева, М. Посейдон Латеран. Копиране на оригинал или копиране 

на мотив? – В: Гергова, И., Леви, К., Попилиев, Р., Георгиева, М., 

Маринчевска, Н., Пеневска, В. (ред.)  Изкуствоведски четения 2014. ISSN 

1313-2342. София, 2015, 293-301. 

Използвайки за отправна точка един паметник от България – 

бронзовата статуетка от Овчарица, Кюстендилско, се поставя един от 

въпросите за копирането на идеалната скулптура. Дали става въпрос за 

копиране на оригинал, представено с редица от реплики, или на мотив, 

който се вижда в серия от изображения, но без в основата му да стои един  

оригинал. 

 

Колева, М. Жестът на Аполон. За копирането на Аполон Ликейски. 

– В: Гергова, И., Леви, К., Попилиев, Р., Георгиева, М., Пеневска, В., 

Мутафов, Е. (ред.)  Изкуствоведски четения 2013. ISSN 1313-2342. София, 

2015, 136-146. 

 В статията се разглежда копирането на Аполон Ликейски и 

производните от него типове, като всички те са илюстрирани с примери от 
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България. Обсъдени са особеностите на копирането и заимстването на 

черти от един оригинал и използването им при други изображения на 

същото или друго божество. 

 

Koleva, M. Towards the Roman Provincial Art: Small Pieces from 

Heraclea Sintica. – Papers of the American Research Center in Sofia.Vol.2. 

Heracles Sintica: From Hellenistic Polis to Roman Civitas (4th c. BC- 6 th c. 

AD). Proceedings of a Conference in Petrich, Bulgaria, September 19-21, 2013. 

Lyudmil Vagalinski, Emil Nankov (eds.), ISSN 2367-5640. 2015, 280-292. 

В статията се разглеждат два трапезофора от Хераклея Синтика, 

единият с формата на херма, а другият – с лъвска глава и лъвска лапа. 

Обсъдени са иконографските и стиловите им особености. Разгледани са 

различни възможности за идентификация на изображението на бога 

представен на хермата, като се достига до заключението, че вероятно става 

въпрос за Дионис. Обърнато е внимание и на датирането на двата 

паметника в римската епоха, като първият е създаден вероятно във втората 

половина на II или началото на III в., а вторият в края на II – първата 

половина на III в. Дискутирана е и функцията им като трапезофори. Тези 

два паметника се използват за да се постави въпросът за луксозните 

мраморни мебели от римската епоха, намерени в нашите земи. Статията 

допринася за изучаването на тази група малко изследвани римски 

скулптурни паметници. 

 

Колева, М. Към въпроса за копирането на скулптурата през 

римската епоха. – В: Петкова, В. Колева, М., Нейкова, Р. Изкуство и 

контекст. Текстове от Шеста младежка научна конференция. ISSN 

1313-7379. София, 2015, 7-17 

  В статията е обърнато вниманието на копирането на паметници на 

идеалната скулптура, като се разглежда специално този вид, при който 
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оригиналът се копира в кръгла форма, но с по-малък размер. Тази 

категория паметници се среща много често в римското изкуство в цялата 

империя. Нашите провинции не правят изключение и копията от тях се 

вписват добре в големите серии от реплики на класически оригинали. 

 

Колева, М. Бележки върху копирането на скулптурата през 

римската епоха. – В: Герова, И., Япова, К., Попилиев, Р., Гугов, А., 

Георгиева, М., Маринчевска, Н. (ред.). Изкуствоведски четения 2012. 

ISSN 1313-2342. София, 2013, 62-69. 

 В този текст акцентът е върху копиране на класически оригинали, 

но с промяна на формата от кръгла в релеф. Тази промяна е характерна за 

практиката на репликиране в римската епоха и от нашите провинции 

произхождат множество паметници, които да я илюстрират. 

 

Колева, М. Възможности за датиране на римските скулптурни 

паметници.  – В:  Рабаджиев, К., Попов, Х., Дамянов, М., Кацарова, В. 

(ред.). Сборник в памет на академик Д. П. Димитров.  ISBN 978-954-9472-

22-6. София, 2013, 429-438.  

В статията обширно се дискутира използването на стиловия анализ 

при датирането на античните скулптурни паметници, неговата 

приложимост, преимущества и недостатъци в различните случаи. 

Обсъждат се накратко и други методи за датиране на скулптурата. 

 

Колева, М. За датирането на римската идеална скулптура. – B: 

Дечева, В., Гергова, И., Япова, К., Георгиева, М., Гугов, А., Братоева-

Даракчиева, И. Изкуствоведски четения 2011. ISSN 1313-2342. София, 

2012, 106-113 

Тази статия се явява своеобразно продължение на предходната. В 

нея се представя възможността чрез изследването на сходни черти в 
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паметници на портретната и идеалната пластика да се постигне датиране 

на тези на последната. Прилагането на метода е показано с примери на 

скулптурата от римската императорска епоха, намерени в България. 

 

Колева, М. Римска идеална скулптура. – В: Рабаджиев, К., 

Шалганова, Т.,  Ганева-Маразова, В.,  Стойчев, Р. (ред.). Изкуство & 

идеология. ISBN 978-954-07-33-88-3. София, 2012, 210-214. 

За първи път в българската научна литература се предлага 

въвеждане на термина „идеална скулптура“. Изяснява се неговото 

значение и приложимостта му при употреба. 

 

Колева, М. Особености на копирането в римската епоха. – В: 

Историкии, т. 4, Научни изследвания в чест на професор дин Иван 

Карайотов по случай неговата 70 годишнина. ISBN 978-9654-577-493-5. 

Шумен, 2011, 269-279. 

Това е един въвеждащ в проблематиката текст. Обърнато е внимание 

на някои особености на тази практика, като във всеки подходящ случай са 

ползвани като примери паметници намерени в нашите земи. 

 

Колева, М. Статуите на Зевс и Хера от светилището при Копиловци, 

Кюстендилска област. Иконография, стил и датиране. - Известия на 

Исторически музей Кюстендил. ISSN 0961-4342. 2010, т. ХV, 99-105. 

В този текст са разгледани два отдавна известни в научната 

литература паметници от светилището при Копиловци. Обърнато е 

внимание върху иконографските и стиловите им особености. Но акцентът 

е върху възможностите за датирането им в римската императорска епоха. 

 

Колева, М. Херма от античния град при с. Рупите (бивше 

Мулетарово), Петричко. – В: Стойчев, Р., Колева, М. (съст.) Изкуство и 
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контекст, Текстове от Петата младежка научна конференция. ISSN 

1313-7379. София, 2010, 32-42.  

Статията представлява първична публикация на една херма от 

Хераклея Синтика. Коментират се иконографските й особености, и 

съответно идентификацията на изображението. Също така функцията на 

паметника. Предлага се датировка във втората половина на II или началото 

на III в. 

 

Колева, М. Един класически иконографски тип на Дионис. – В: 

Дечева, В., Япова, К., Братоева-Даракчиева, И., Бошев, Н. Изкуствоведски 

четения 2008. ISSN 1313-2342.София, 2008, 334-338. 

Статията e посветена един паметник на римската кръгла скулптура 

от Дионисополис. Той е известен в научната литература, но не е изследван 

в детайли. Направен му е иконографски и стилов анализ, потърсени са 

прототипите сред изображенията на Дионис в гръцката класическа 

скулптура. А също така е прецизирана датировката му в римската 

императорска епоха, като е датиран във времето на Антонините. 

 

Колева, М. Глава на богиня от Антониновата епоха от Рациария. – 

В: Митева, М., Колева, М., Ценова, М., Стойчев, Р. Изкуство и контекст, 

Текстове от Четвърта младежка конференция. ISSN 1313-7379. София, 

2008, 233-237.  

В статията се изследва вече публикувана глава на богиня от 

Рациария. Обсъждат се иконографските й особености, като се предлага 

идентификация на изображението. Също така се прецизира датировката й 

в римската епоха, която би трябвало да се разполага във времето на 

Антонините. 
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Колева, М. За термина “римско копие” на гръцки оригинал. – В: 

Дечева, В., Япова, К., Братоева-Даракчиева, И., Бошев, Н. Изкуствоведски 

четения 2007. ISSN 1313-2342. София, 2007, 404-408 

 В този съвсем кратък текст се поставят въпроси свързани с 

терминологията, използвана при различните римски скулптурни творби. 

Предлагат се дефиниции на термина „копие“, посочват се примери, които 

отговарят на това определение. Освен това се цитират и паметници, които 

не са копия на оригинали, но са били определяни в научната литература 

като такива. Поставя се въпросът за преосмисляне на свободното 

назоваване с термина „копие“ на паметници, които по същество не са 

такива.  

 

Колева, М. Влияние на портретите на Александър Македонски 

върху римските херми от България. – В: Кюумджиева, М. (съст.) Изкуство 

и контекст, Текстове от Трета младежка научна конференция. ISSN 

1313-7379.София, 2007, 3-10. 

В тази статия се разисква влиянието на портретите на Александър 

Македонски върху изображения на херми от България. То се отбелязва в 

някои от хермите от вила „Армира“ при Ивайловград, и в тази при с. 

Долна Кремена, Монтанско. Имитирането на портретите на македонския 

цар е характерно за различни паметници на скулптурата в римската 

императорски епоха. Но влиянието му върху споменатите херми от 

България е отбелязано в този текст за първи път.  

 

Колева, М. Към въпроса за рецепцията на копирането на 

скулптурата. – В: Сборник в чест на 80-годишнината на проф. д.и.н. 

Людмил Гетов (под печат) 

 В статията, на базата на примери от светилището при Глава Панега 

– вотивни релефи с изображения на Асклепий и Хигия, се прави опит да се 
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съберат данни за хората, които са ги посветили. Оттам и за 

функционирането на копията в провинциалната среда. 


