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                                                               РЕЦЕНЗИЯ 

от доцент д-р Ваня Попова 

 

член на Научното жури, назначено със заповед № 441-РД/ 18.09.2017 на Директора на 

Института за изследване на изкуствата – БАН по конкурс, обявен в ДВ бр. 62/01.08. 

2017, за заемане на академичната длъжност  доцент по специалността Изкуствознание и 

изобразителни изкуства (римско изкуство), 8.1 за нуждите на сектор Изобразителни 

изкуства, Институт за изследване на изкуствата  – БАН  

 
 

На обявения конкурс единствен кандидат е главен асистент, доктор Марина Николова 

Колева, изследователска група Старо изкуство, сектор Изобразителни изкуства. След 

защита на дисертацията си и постъпването на работа като гл. асистент в Института за 

изкуствознание Марина Колева е публикувала 20 статии и една монография, за която 

ще стане дума по-долу. Тя е предала няколко планови задачи, участвала е в 19 

конференции, симпозиуми и четения в България, част от тях международни, както и е 

чела лекции в престижни научни институции в Германия и Австрия. Освен това тя е 

участвала в археологическите разкопки на няколко обекта в България oт античността 

(с. Скобелево и с. Кермен, Сливенско). Дейността й е свързана основно със скулптурата 

от античния период, с акцент върху идеалната пластика през римската епоха. Освен 

това тя привлича и други паметници от гледна точка на функцията, конструкцията и 

дизайна, като например хермите. М. Колева в своята научна дейност се занимава също 

така с методологията за датирането на скулптурните паметници (портрети, култова, 

вотивна и декоративна пластика), копирането и създаването на нови иконографии  при  

стенописи и мозайки и работилниците за пластика през античността. С това сферата на 

нейните интереси обхваща най-важните области и дейности в изкуството на 

класическата древност.    

Формално като обем тази нейна дейност е напълно достатъчна за одобряването на 

претендентката за длъжността „доцент”. Тъй като повечето нейни статии отразяват 

отделни аспекти на темата за копирането през римската епоха, които най-цялостно са 

проследени в монографията й „Римска идеална скулптура от  България”, ще се спра по-

подробно именно на нея. Тази книга на М. Колева е не само нещо ново, но и 

необичайно в изследването на античното изкуство у нас. В нея за първи път са 

привлечени и изследвани в тяхната съвкупност внушително количество на римската 

идеална пластика от България. Сред тях има като представителни, така и по-

конвенционални  примери. Те за първи път са приобщени и сравнени с картината, 

обрисувана досега, на останалия римски свят, като за целта са използвани 

теоретическите постижения в чуждата литература. Именно водещият теоретически 

аспект на изследването обуславя от самото начало неговото значение за науката. Към 

това се отнася и терминът „идеална”, който се въвежда от М. Колева в българската 

наука за първи път.  
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До сега, с изключение на много малък брой паметници, идеалната пластика от 

тукашните римски провинции е останала извън интересите на чуждите изследователи. 

Не само езиковата бариера е причината за това. У нас, във второто десетилетие на 21-ви 

век, още не са събрани и издадени цялостно в съответните корпуси, каталози и 

монографични изследвания десетки хиляди скулптури. С няколко изключения, до сега 

у нас рядко работят върху подобни панорамни и основополагащи теми от теоретичен 

характер и това може да се види дори от изключително подробната библиография, 

включена в книгата на М. Колева. Изключенията са посветени на отделни божества, 

като Тракийския конник, Херакъл, Артемида, Асклепий и Атина. Но при това 

изкуствоведският метод е слабо използван, за разлика от иконографския и 

семантичния. В редица случаи преобладават предварителните съобщения или не е 

използван целият възможен научно-изследователски апарат, както и по-новите методи.  

Първото обобщаващо и мащабно изкуствоведско изследване върху изображенията на 

богове и герои в кръглата пластика, релефа, декоративната и архитектурна пластика, е 

това на М. Колева. В него широко се използва иконографско-стиловият метод в 

комбинация с други методи, за които ще стане дума по-долу. По този начин се отваря 

ново направление в нашата наука и тя се приобщава към световната. 

Още от самото начало трябва да се подчертае, че авторката реално е поставила и 

успешно решила много повече цели и задачи, отколкото е формулирала в самото 

начало на изследването. В моя анализ много пъти ще използвам израза „за първи път”, 

защото точно това е направила Марина. Ще изброя основните 9 от постиженията и 

приносите на авторката: 

1. Най-главният принос е в разкриването на същността на римското изкуство, 

демонстрирана основно върху примера на идеалната пластика. Но доста често в 

книгата са привлечени паметници на портретната и архитектоничната пластика, 

декоративно-приложното изкуство и мозайките. Макар и формулирано с други 

думи от Марина Колева, римското изкуство в изследването е представено не като 

едно бледо копие на гръцкото и елинистическото, а като нов етап, който постепенно 

трансформира и адаптира наследената иконография и пластичен език в полза на 

формалността, представителността и силно подчертаната семантична натовареност. 

Бих казала, че периодът на римското изкуство трасира и подготвя със своята 

комбинативна същност и знаковост на иконографията и рецепцията появата на 

образа-икона. По подобен начин, без да стига до иконата и ограничавайки се с III в. 

включително, М. Колева прокарва подобна червена нишка за връзката между 

копирането и създаването на нови типове и появата на лесно възприемания образ-

знак за дадено божество. В това тя е подкрепена от анализа на конкретните 

паметници от България, паралелите от римския свят и изразените мнения на водещи 

чужди учени. Направената по този начин за първи път характеристика на римската 

култура и изкуство е една от най-пълноценните в нашата наука. 

 

2. От една страна темата на изследването е теоретична и фундаментална. Но от 

друга огромният материал, с който М. Колева борави (проследявайки генезиса 
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на всяка иконография и случаите на копиране, вариране, създание в духа на 

определен тип и пастишът), има съвсем приложен характер и конкретика.  Тя се 

проявява най-пълно във втората глава с 13-те  основни типа идеална пластика от 

България, но присъства също така почти във всички останали глави. Така 

читателят може да се запознае в най-големи детайли с пластиката и прочутите 

скулптори от предримската епоха, с използването на създадените от тях типове 

и с трансформирането им в нови през римския период. 

3. В това отношение книгата синтезира всички постижения на съвременната наука. 

Дори в западната литература рядко може да се намери толкова концентрирана 

информация, събрана в едно единствено изследване. Трябва да прочетеш, без 

преувеливение, убийствено количество литература, което е направила Марина 

Колева. След това тя е усвоила материал от цялата империя, водещите методи за 

изследване, главните и второстепенни тези и изводи и разширила още повече 

познатия до този момент обхват, включвайки материала от България. Нейните 

специализации в Австрия, Гърция и Германия в най-големите научни центрове и 

библиотеки несъмнено са допринесли съществено за това високо ниво на 

изследването. Да не забравяме също така известното на всички ни нейно 

трудолюбие и упоритост в преследването на научната цел.  

4. Повечето от използваната западна литература е въведена от Марина Колева за 

първи път у нас и отразява постиженията на водещите световни учени, главно в 

последните 30 години, макар че се цитират и по-ранни основни заглавия. Поради 

енциклопедичния обем на фактология за пластиката в продължение на 900 

години (от V в. пр. Хр. до   IV в. сл. Хр.), книгата е ценна и за историята на 

науката за античността като цяло, и за историята само на античната скулптура, и 

специално за римския му период. Книгата е важна с обхвата и новаторството си 

както за специалистите, така и за студентите и за дълго ще бъде основна за всеки 

изследовател у нас. В частите, в които се въвежда българският материал, чрез 

фотографиите и обстойното резюме на английски в обхвата на 30 стр., книгата 

обогатява и разширява също така териториалния обхват и на чуждата научна 

литература. 

5.  М. Колева повдига няколко слабо засягани у нас и в чужбина или въобще 

недокосвани проблеми: за разликата между култовата и декоративната 

скулптура; за ролята на светилищата в нашите провинции в усвояването, 

комбинирането и разпространението на иконографските типове; за евентуалния 

принос на тракийските земи в общия процес на романизация. Като достойнство 

на авторката е фактът, че нейното мнение е изложено обективно, като 

добросъвестно са предадени често противоположни мнения и датировки на 

учените; и, накрая, че не се настоява едно или друго мнение, включително 

нейното собствено, да бъде меродавното. Така обективно се предава 

състоянието на науката в момента и понякога, при липсващи на този етап данни, 

се оставя отворен пътят за бъдещо решение на конкретен научен проблем. 

6. Особено трябва да се подчертае значението на методологичната част на 

изследването, поднесена още в началото и претворена във всеки анализ. Преди 

всичко специално внимание е отделено на термините, в това число на 
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припокриващите се в една или друга степен копие, вариант, подражание, 

реплика и др. При това авторката много подплатено с аргументи и ясно заявява 

своя избор при опериране с подбрани термини, които и според моето мнение са 

най-удачните. Специално трябва да се подчертаят частите, посветени на 

използването на стиловия метод. М. Колева описва неговата същност, 

достойнства, възможности и недостатъци  така, че дори ако някой до сега не ги е 

разбирал или е имал някакви предразсъдъци, да схване кога е възможно и 

плодотворно неговото използване и кога – не. След написаното от мен в 

статията за идентификацията на официалния римски портрет, в книгата и 

статиите си Марина Колева развива по-нататък теорията за неговото използване 

в нашата наука по отношение на античността. Тя въвежда пълния (подчертавам 

пълния) известен до сега набор от методи, които се използват в чуждата 

литература, като комбинира  новите за нас методи със старите. Добре известните 

и експлоатирани са археологическият, архитектурният, нумизматичният, 

епиграфският, историческият, иконографският и пр. Новите са проследяването 

на вида и развитието на изкуствените подпори; видът използван инструмент 

през различните епохи; видът и трактовката на гънките в сравнение с точно 

датирани паметници; въздействието на портрета в областта на ириса, зеницата и 

фризурата върху идеалната пластика; и,накрая, новите данни за авторството на 

прочути древни скулптури или пълното отрицание за такова.  Според мен това е 

най-доброто, което в българската литература е направено като методология при 

изследването на копирането и на стиловия метод в античната пластика, нейната 

интерпретация и датиране. За нашия институт и генерално за изкуствознанието в 

България това е изключително важно, защото и до сега сред много сродни 

специалности стиловият метод не се разбира, не се използва и дори тотално се 

отхвърля.  

7. Напоследък у нас във връзка с вотивната пластика започна да се използва още 

по-задълбочено структурният метод по отношение на епиграфския материал, 

видът култово място (храм или светилище в град или извън него), качество на 

паметника и пр., за да се разкрие, така да се каже, стратиграфията на 

обществото, което поръчва и използва пластиката. Това е направила и М. Колева 

в последната глава на книгата, като е проследила в книгата следните рубрики:  

майстор, клиент, произход, социална принадлежност, ранг и възможности по 

отношение на поръчка на подобно изделие, надписът като извор за тези аспекти,  

традиции и влияния в областта на иконографията и стила и как поотделно всеки 

слой и като цяло обществото  възприема една статуя. Изводите на М. Колева за 

идеалната пластика могат да се приложат поради еднаквата същност по 

отношение на всеки вид изкуство в целия римски свят.  

8. Приносни  за българската наука са и частите, в които се разкрива по какъв начин 

се е осъществявало копирането в работилниците на базата на намерените 

недовършени статуи, отделни части на тялото, гипсови модели и матрици, 

своего рода каталози с рисунки и статуи от корабокрушения. Пак за първи път у 

нас в книгата е анализирана връзката между стандартните големи и умалените 

статуи и релефи, къде се използват двата вида и какво се губи при умалените. 
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Данните от някои чужди публикации, почти недостъпни за нас, са включени тук 

и така разполагаме с една изключително цялостна картина на извайването на 

статуя или релеф.       

9. Авторката е използвала един интелигентен език, без претрупаност на изказа и на 

научната терминология, с лекота формулирайки изключително сложни научни 

проблеми. Отделните глави са добре структурирани както една спрямо друга, 

така и вътре в самите тях. Това облекчава следеното и възприятието на 

огромната фактология, многовековната история на копиране на даден тип, 

неговата реплика или създаването на нов тип, чрез механично съчетание, или 

художествено синтезиране, или подражание в духа и стила на предполагаемия 

оригинал/оригинали, както и еклектизмът. Много удачната структура спомага да 

изпъкнат важни в изследването възлови моменти и да се достигане до синтеза. С 

добро качество са също така многобройните снимки, удачно разположени пред 

началото на отделните раздели и в самия текст. В повечето случаи фотографиите 

са нови и с необходимите гледни точки, което допринася за въвеждането на 

материала от България в световната наука. Документалната част не само е 

илюстрация на теорията за копирането – тя нагледно демонстрира огромното 

антично наследие и мащаба на т.н. копиране в Тракия, Мизия и Македония.  

 

Разбира се, може да се отбележат някои спорни утвърждения в изложението, както и 

несъществени грешки. Фактически, макар и с по-малко паметници, е включена и 

Пиринската част на Македония, но тя като име отсъства в изследването и навсякъде 

върви само Тракия и Мизия. Съображението, че в днешна България не влиза цялата 

Македония, би трябвало да е валидно и за също частично попадащата в нашите граници 

Горна Мизия. Но тя като територия е включена, докато Пиринска Македония не е. 

Вторият  проблем не е само на Марина Колева, а стои пред всички изследователи на 

гръцкото и римското изкуство, а именно правели ли са древните разлика между култова 

и декоративна скулптура. Вотивите, понякога придружени с конкретна молба за помощ 

към божеството, и дарените култови статуи са често с имената на посветителите и 

дарителите. При т.н. декоративни или няма подобен надпис, или е нанесено само името 

на дарителя, ако сградата е обществена, например за статуи в театър. Култови действия 

(жертвоприношения, кадене, либацио, песнопения и пр.) не са правили пред 

декоративните изваяния. Понякога има допълнителни иконографски елементи, които 

показват сакралност на култовите, но липсват при декоративните. Но като цяло една и 

съща иконография може да бъде използвана и при двата вида, обаче всеки път 

конкретният контекст е бил категоричен за древния наблюдател и съответно спрямо 

това се е осъществявала неговата рецепция и действия. За нас не е ясна разликата, тъй 

като контекстът е загубен в повечето случаи. Тези уточнения не затъмняват 

несъмнените изключително високи достоинства на монографията, като смятам, че 

книгата е нов етап на развитие в българската наука. 

Заключение. Моето мнение е, че това е един от най-добрите и убедителни случаи на 

научно израстване у нас в областта на античната наука, включваща археологията, 
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историята на изкуството, епиграфиката, скулптурата и културологията. Научната 

продукция на М. Колева поставя съвсем нови задачи пред тях, съзвучни с водещите 

направления в световната наука. Претендентката въвежда обобщен представителен 

материал от България в научен оборот, нова методология за България и проверява на 

базата на фактологическия материал вече изведените на Запад тези. Софийският 

университет „Св. Климент Охридски”, чийто възпитаница е М. Колева, и Институтът за 

изкуствознание, в чиито редици тя се вля след това, с право може да се гордеят с тази 

основополагаща книга за българското антикознание и българската наука. 

Научната дейност на гл. ас. д-р Марина Колева, нейната висока квалификация, 

ерудираност и многоаспектни приноси, отразени в нейната монография и 

многобройните й статии,  напълно отговарят на формалните и същностните изисквания 

за заемане на академичната длъжност доцент.    

                                                         

 

доц. д-р Ваня Попова 

14. 12. 2017 г. 


