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РЕЦЕНЗИЯ 
 
 

от проф. д-р арх. Малвина Русева, ИИИзк - БАН 
 за конкурс обявен в ДВ бр. 62/01.08. 2017 за заемане на академична длъжност 

доцент по специалност 8.1 Изкуствознание и изобразителни изкуства 
(римско изкуство), за нуждите на сектор Изобразителни изкуства, ИИИзк – БАН  

 
 

 

Рецензията е изготвена в съответствие с изискванията на чл. 30 (2) и (3) и 

чл. 31 (1) и (2) от Закона за развитие на академичния състав в Република 

България, чл. 6 (5) от Правилника за условията и реда за придобиване на 

научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН, и на основание 

на заповед No 441-РД от 18.09.2017г. на директора на Института за изследване 

на изкуствата, БАН. 

На обявеният от ИИИзк - БАН конкурс се яви единствен кандидат - д-р 

Марина Николова Колева, главен асистент към ИГ Старо изкуство, сектор 

Изобразителни изкуства. Тя участва в конкурса с монографията Римска 

идеална скулптура от България, публикувана през 2017 и 20 научни статии, 

които обхващат различни теми свързани с нейните дългогодишни изследвания 

върху римската скулптура като цяло и в частност върху римските копия на 

гръцки оригинали разпространени на Балканите през императорския период . 

Кандидатката представя 11 цитирания на нейни трудове в публикации на 

български автори. 

Познанията на Марина Колева върху римската скулптура от 

императорската епоха са резултат на дългогодишни задълбочени проучвания и 

изследвания на римското изкуство. В Историческия факултет на Софийския 

университет „Св. Климент Охридски“ тя защитава магистърска теза на тема 

Римският императорски портрет от 1- 4 в. в произведенията на малката 

пластика, а през 2006 докторска дисертация върху Ранна римска пластика от 

територията на България от Август до Хадриан (Проблеми на 

възникването и развитието ѝ). Същата година постъпва на работа в ИИИзк – 

БАН като научен сътрудник към изследователска група Старо изкуство, сектор 

Изобразителни изкуства и продължава да работи върху изследването на 
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скулптурата през римската императорска епоха, с акцент върху темата за 

копията на класически гръцки скулптури на Балканите създадени в периода 1- 3 

век. През 2009 по време на тримесечната си специализация в Института за 

класическа археология във Виена тя изнася лекция на тема: Introducing Roman 

Sculpture into Thracian Lands.  

От постъпването ѝ в ИИИзк-БАН до сега Марина Колева участва с доклади 

в ежегодните научни форуми Изкуствоведски четения и конференции на тема 

Изкуство и контекст, чийто съорганизатор е съответно през 2013 и 2014 

(Изкуствоведски четения), и 2008, 2009, 2013 (Изкуство и контекст). От 2007 до 

2015 тя е ръководител на изследователска група Старо изкуство.  

Монографията на Марина Колева Римска идеална скулптура от 

България, обединява нейните изследвания, публикации и научни трудове през 

последните 10 години в обемист том от 391 страници текст, включващ 117 броя 

черно – бели илюстрации, богата библиография от 416 заглавия, от които 160 

на кирилица и 256 на латиница. Прави отлично впечатление описанието на 

ползваните за илюстрациите източници и краткото резюме на английски език, 

което ще повиши международния интерес към труда.  

Книгата има интердисциплинарен характер и представя за първи път в 

българската научна литература обзорни теоретични изследвания върху 

практиката на копиране на гръцки класически оригинали в римското изкуство 

създадено през императорската епоха в провинциите Долна Мизия и Тракия. 

Принос в българското изкуствознание по тази тема са поставените и 

разисквани в текста въпроси, някои от които не са били обект на изследване до 

сега, а именно: 

 Кой поръчва скулптурите и малката пластика и към кои социални кръгове 

принадлежи ? 

 Кои са майсторите занаятчии, които ги създава и какви са по народност? 

 Къде се намират занаятчийските ателиета? 

 Как обществото на Балканите възприема репликите? 

Задълбочените проучвания върху техниката на изработване на копия, 

материала, от който са направени, размерите им, тяхната иконография и 

стилови особености дават възможност на авторката да изследва къде са били 

изработени, за кого, и как са използвани в конкретната социална среда. 
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Научният текст се състои от въведение и три глави. Във въведението са 

посочени причините провокирали темата, целите и задачите на изследването, 

структурата на изложението, използваната методика. Представена е кратка 

характеристика на съдържанието на трите части и е обоснована тяхната 

необходимост и последователност.  

В първата част: „Теории, история, копията в контекст“ въз основа на 

констатациите и изводите в трудовете на най-известните учени в областта на 

римското изкуство Марина Колева систематизира състоянието на 

изследванията в няколко направления. Тя се спира на научните теории и 

методи, които се използват за анализиране на римската идеална скулптура. 

Подробно разглежда разработената и прилагана от немската школа критика на 

римските копия, известна като „Kopienkritik”; коментира колекционирането и 

копирането на скулптури и малка пластика в Римската държава, и описва 

характеристиките на копията, техниката на изработване, материали, от които са 

направени, и размерите им. 

Още в самото начало Марина Колева обръща специално внимание на 

различното значение, което се влага в един и същ термин в различни научни 

публикации свързани с изследвания на римски копия на гръцки статуи. Своите 

наблюдения тя доказва чрез примери, илюстриращи прилагането в научната 

литература на понятията „идеална скулптура“, „копие“, „парафраза“, „вариант“, 

„реплика“, „версия“, „адаптация“. Според нея несъответствията и 

разминаването в значенията им показва, че за сега няма ясна и единна 

терминология при анализиране на римската идеална скулптура. Предвид тези 

констатации авторката дава своите дефиниции на термините „копие“, „версия“ и 

„вариант“, които използва в текста. 

Основавайки се на множество публикации върху римската идеална 

скулптура, някои от които са от последните десетилетия, Марина Колева 

разглежда копирането на скулптури и малка пластика в гръцкия и елинистичния 

свят, и колекционирането и копирането на скулптура в римската империя. Тя 

обобщава и систематизира изкуствоведската литература по темата, описва 

характеристиките на копията и техните видове в различните изкуства, 

представя принципите на разполагане и използване на идеалната скулптура в 

градоустройствените и интериорни композиционни решения в архитектурата на 
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публичното и частното пространство в империята и конкретно в провинциите 

Долна Мизия и Тракия.  

Последната под тема в тази първа част е посветена на методите за 

датиране на паметници на римската идеална скулптура, чиито резултати, 

според авторката, често са спорни. Въз основа на конкретни примери тя 

коментира техните преимущества и недостатъци, за да обобщи, че колкото 

повече данни използваме, колкото повече информация извлечем, токова по-

вероятно е да намерим мястото във времето на тези атрактивни, но 

трудни за работа паметници (с. 117).  

Съдържанието на втората и третата част е същинския, авторов принос в 

българската наука. В него се разглежда две основни теми: „Копиране на 

скулптурата в римското провинциално изкуство на Долна Мизия и Тракия“ 

(част втора) и „Рецепция на копирането на скулптурата в провинциалното 

общество на Долна Мизия и Тракия“ (част трета). 

Във втората част на монографията се изследва копирането на скулптури в 

римските провинции Долна Мизия и Тракия. За тази цел Марина Колева е 

подбрала осем оригинала на класическа скулптура и техни реплики, създадени 

през императорския период в тракийските провинции, които най-добре показват 

особеностите на процеса на копиране. Тя представя събраната от нея 

информацията за всяко отделно изображение и коментира иконографските 

прилики и отлики между копията и оригиналите. При описанието на скулптурите 

авторката първо се спира на оригинала, след това анализира репликите в 

кръгла форма и накрая разглежда релефите. При всяка една скулптура Марина 

Колева прави преглед на мненията на различните учени по отношение на: 

 авторите на оригинала, 

 датировката на оригиналите и копията, 

 вида на копията и смесването на иконографски типове  

 принадлежността на определени копия към конкретен оригинал 

Този подход дава възможност да се получи цялостна представа за 

публикациите, хипотезите, споровете и теориите свързани с всяка една от 

разгледаните скулптури и техните провинциални реплики. Според авторката 

копията и вариантите на класическите скулптури по нашите земи през 

императорския период запазват определящите характеристики на оригинала, 

но в повечето случаи те не са точни копия защото често има разлики в 
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детайлите. Според нея има паметници, които не са копия, но повтарят черти на 

известни оригинали без да се придържат към всичките им иконографски 

особености. В заключение се създават множество различни изображения, 

които се отнасят към известни класически оригинали (с.203). 

В края на втора част Марина Колева разглежда характеристиките на 

копирането определени от самия процес на изработване. Тя изследва неговите 

особености, функцията и контекста в който са намерени оригиналите, и техните 

провинциални копия. Смята, че по отношение на копията не може да се говори 

за тракийски прочит, защото те са част от чужда култура и влизат готови в 

обществото. Според нея ……бихме могли да мислим за тракийски прочит в 

едно отношение…..във формата на вотивния паметник (с.250) 

 Третата част на книгата е посветена на майсторите, които създават 

копията в Долна Мизия и Тракия, на хората които ги поръчват и купуват, и на 

обществото, което ползва, приема и харесва копията на гръцката класическа 

скулптура. Принос на изследването е извеждането на критерии, които 

позволяват да се предположи функционирането на скулптурно ателие и 

съответно местно производство на пластични паметници (с.260). Според 

авторката паметниците би трябвало да притежават сходни 

характеристики в иконографско, стилово, формално - типологично и 

техническо отношение (с. 261). 

 В тази част Марина Колева дава отговори на поставените още в 

началото на изследването въпроси. Тя систематизира и анализира откритите в 

светилища и селищни центрове публикувани надписи с имената на 

каменоделци и скулптури, които са работили в Долна Мизия и Тракия. Въз 

основа на тях прави извода, че преобладаващата част от майсторите са с 

гръцки или малоазийски произход, но се срещат и такива с тракийски имена. 

Представените в текста резултати от археологически разкопки доказват, че към 

светилища и градове са съществували местни скулптурни и каменоделски 

работилници и ателиета в които са се създавали различни по иконографски тип 

и материал скулптурни паметници. От тях се извежда и разнообразието в 

репертоара на ателиетата, който следва модните за епохата тенденции, вкуса и 

нуждите на поръчителите и купувачите. Освен от създателите на паметници 

Марина Колева се интересува и от социалното положение, етническата 

принадлежност и езика, на който са говорили клиентите на ателиетата в 
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Метрополията и в тракийските провинции. Тя проследява присъствието и на 

двете групи – майстори и потребители в градовете, светилищата и римските 

военни лагери в които се създават и използват скулптурните паметници. В края 

на тази последна част авторката прави изводите, че: В нашите провинции, без 

съмнение, се е „говорел“ визуалният език на римското императорско 

изкуство. Той е служил като един от видовете комуникация сред 

разнородното население на Римска Тракия, с различен произход, една част 

местно, но ползващо този език (с.312)….. Ако не всички представители на 

местното общество са „говорили“ и разбирали този визуален език, то те 

поне са го „слушали“/ гледали (с.313). 

 

Представените за конкурса монография и публикации очертават основните 

научни приноси на гл. асистент Марина Колева в българското изкуствознание. В 

нейните трудове за първи път: 

 се публикуват обзорни теоретични изследвания върху практиката на 

копиране на гръцки класически оригинали в римското изкуство през 

императорската епоха в провинциите Долна Мизия и Тракия.  

 се поставят въпросите за произхода на майсторите на скулптури, за 

съществуващите в тракийските провинции ателиета, работилници и 

кариери, и за поръчителите и купувачите на копия. 

 се обръща внимание, че в науката няма ясна и единна терминология при 

анализиране на римската идеална скулптура  

 паметниците от тракийските провинции се разглеждат в имперски и в 

локален контекст. 

Достойнство на монографията е прилагането на рецептивната теория и 

социалната история на изкуството, които позволяват паметниците да се 

разглеждат като средство за изследване на римското провинциално изкуство и 

на римското провинциално общество, което го създава.  

 

Въз основа на прочетените материали препоръките ми към Марина Колева 

са в няколко направления: 

 по отношение на текста – да изяви отчетливо своите приноси и научни 

позиция по поставените и разгледани задълбочено проблеми.  



7 
 

 по отношение на архитектурата, която създава средата на 

паметниците - да обърне внимание на проектирането на архитектурни и 

градоустройствени пространства, при което предварително се определя 

мястото на декоративните и приложни елементи като скулптури, мозайки, 

пейки, водоскоци, фонтани, чешми.  

 по отношение на илюстративния материал - да отрази информацията 

и изводите от третата част на географска карта с обозначени местата на 

ателиета, работилници и кариери, (надписи), което ще даде представа за 

тяхното териториално разпределение и евентуална взаимовръзка. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 
Представената от гл. асистент д-р Марина Николова Колева монография и 

съпътстващите я научни публикации съдържат оригинални приноси, доразвиват 

и обогатяват научните знания по отношение на откритите по българските земи 

паметници на идеалната скулптура създадени през римската императорска 

епоха и притежават всички качества за заемане на академичната длъжност 

“доцент”, като отговарят на изискванията на Закона за развитие на академичния 

състав в Република България, Правилника за прилагането му и Правилника на 

БАН за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на 

академични длъжности.  

На основание на цялостната научноизследователска и обществено 

професионална дейност, с пълна убеденост предлагам на Научния съвет на 

ИИИзк да избере гл. ас. д-р Марина Николова Колева на академичната 

длъжност доцент по научната специалност 8.1 Изкуствознание и 

изобразителни изкуства (римско изкуство), за нуждите на сектор 

Изобразителни изкуства, ИИИзк – БАН  

 

 

      Подпис:  

06. 12. 2017     проф. д-р арх. Малвина Русева 
 
София 


