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1. Докторантът Александър Харизанов е изявен млад изследовател, чието уни-

верситетско образование протича в специалност Археология на СУ „Св. Климент 

Охридски“ – студент в бакалавърската програма по Археология (2002–2006 г.) и в 

магистърската по Археометрия/ Археология (2006–2009 г.), през 2010 г. той спе-

челва конкурс за редовен докторант към Катедрата по Археология, а през 2013 г. е 

отчислен с право за защита. След обсъждане на дисертацията на разширено ка-

тедрено заседание на 14 януари 2015 г. е открита настоящата процедура за защи-

та. 

 

2. Тема на докторската дисертация на Александър Харизанов са пещите за произ-

водство на керамични изделия в българските земи в периода 1.–6. век. Всъщност 

това е изследване на технологичните умения на древните майстори, на тяхното 

знание за процеса на изпичане на съдовете, материализирано в конструкцията на 

двукамерната пещ с вертикална тяга, която е най-популярна в керамичното про-

изводство на Средиземноморските общества. Анализът е съсредоточен върху 

твърде обемен материал, който включва значителен брой паметници (265 пещи), 

анализ на тяхната форма и технологично устройство, но и подход към контекста 
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на конструкциите, съотнесени към производството в рамките на селищни струк-

тури и пазар. Териториалният и хронологически обхват на изследването са обос-

новани със спецификата на самите паметници (стр. 6 и 7), с тяхната технологична 

характеристика, която устойчиво е възпроизвеждана и функционирала и през 6. 

век, когато с варварските нашествия в земите на Долен Дунав това производство 

постепенно замира в настъпилите етнически, културни и политически промени. 

Затова е основателна и предложената от докторанта рамка, която трудно би могла 

да бъде вместена в границите, времеви и пространствени, на тракийските римски 

провинции. Основните задачи (стр. 5) са насочени към събиране и систематизира-

не на наличната информация за пещи, проследяване на генезиса на технологични-

те промени с римската власт в Тракия и влиянията, които ги пораждат, за да се 

прецизира тяхната хронология, както и на производствените центрове и структу-

ри, и да се очертае по-детайлна картина на керамичното производство в дн. бъл-

гарски земи. А това подчертава дисертабилността на темата, както и приносният 

характер на обобщената от докторанта картина.  

 

3. Структурата: Дисертацията е изградена в три части: текст (318 стр.), приложе-

ния (40 фигури, 8 таблици, 30 карти) и каталог (170 кат. номера с 265 пещи). Ос-

новният текст е структуриран във Въведение, 5 глави и Заключение. Във Въведе-

нието е описана целта на работата, както и са поставени задачите пред изследва-

нето, обоснован е хронологическият и териториален обхват, но отсъства преглед 

на използваните и прилагани методи в постигане на реконструкцията.  

В Първа глава са описани изворите за темата, подредени като „Иконограф-

ски свидетелства“ (фрески, рисунки, гравюри и графити, триизмерни модели), 

епиграфски данни и писмени извори, като анализът е съсредоточен върху функ-

ционалните особености, които реконструират процеса на изпичане, но е очертана 

и ролята на керамичното производство в средиземноморските общества в култу-

рологичен подход. Възражението ми е, че главата е наречена „Извори“, а всъщ-

ност не са включени основните извори – археологическите свидетелства в арте-

факти и ситуации, които тук биха могли да се дискутират като носители на ин-

формация и границите на тяхната интерпретация.  
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Втора глава е посветена на историографията по темата, разделена в две 

части – история на проучванията в чуждата литература (ІІ.1) и състояние на про-

учванията в България (ІІ.2), а двете заедно с първата глава (Извори) биха могли да 

са част от Въведението, тъй като в тях е очертана картината на изследванията и са 

поставени проблемите, които предстои да бъдат анализирани, но не представляват 

по същество анализ. По интересен начин е проследено актуалното състояние на 

проучванията в българската историография и проблемите на публикуваните па-

метници, свеждащи се най-вече до недостатъчна и дори отсъстваща графична и 

фотодокументация на пещите (стр. 50, графика ІІ), както и на подемния археоло-

гически материал (стр. 51, графика ІV). Което е добра отправна точка и поставя 

ясно целите и задачите в предстоящия анализ. 

С Трета глава, посветена на устройството и градежа на пещите, е наченат 

същностният анализ. Описани са различните конструкции, тяхното функционира-

не и елементите, които ги изграждат в археологическа среда. Тук са включени и 

пещите от предримския период (ІІІ.3), които показват технологично сходство, но 

и отсъствие на топографска приемственост при забележим хиатус от ок. 200 г. 

(стр. 66), твърде важен извод за дискусията върху римското политическо и кул-

турно присъствие в тракийските провинции. Анализът на технологичните особе-

ности на пещите от римската епоха е съсредоточен предимно върху отделните 

елементи и използваните в градежа материали, поотделно за тези с кръгъл и чети-

риъгълен план на горивната камера. А това се оказва добра основа за постигнатата 

в Четвърта глава типология на пещите в римска Тракия, което всъщност е пътят 

към подреждане на картината за керамичното производство в земите на траките. 

Предложената от Александър Харизанов типология е предшествана от обстоен 

преглед на съществуващите до днес класификации и типологии на подобни съо-

ръжения в европейските провинции на Римската империя (ІV.1). В критичния 

преглед на формите на пещи и елементите в тяхното изграждане и функционира-

не, е търсен работещ вариант за типологизиране на паметниците от българските 

земи (ІV.2), основан на разпространените тук конструкции, но отчитащ и тяхната 

специфика. Така са изведени четири основни типа в значителен по брой варианти/ 

подтипове, които са дискутирани по отношение на технологичните им особенос-

ти, влиянията които са ги породили, териториалното и хронологическо разпрост-
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ранение в провинциите. Тук единствено бих предложил главата за типологията да 

бъде обединена с тази за устройството и градежа, тъй като типологията е изграде-

на въз основа на устройството, а се получават и повторения по отношение на ма-

териалите, с които те са градени в прилаганите техники. Тогава и частта, която за-

сяга пещите от предримската епоха (ІІІ.3) би намерила по-логично место в диску-

сията за типовете. 

Петата глава е посветена на производствените центрове и работилници по 

данни от пещите за керамика. Тяхната подредба е по селищните структури (V.1), в 

които те са регистрирани: вилни стопанства (1), неукрепени селища без градски 

статут (2), неукрепени селища без установен статут (3), селища свързани с военни 

части (4), селища от градски тип (5) и укрепени селища (6). Отделно е дискутира-

на хронологията на керамичното производство (V.2), като то е разграничено във 

времето на Принципата до 80-те г. на 3. век (1), до края на 4. век (2) и през ранно-

византийската епоха до началото на 7. век (3). Това отделно е обобщено в перио-

дизация на керамичното производство (V.3), постигната тук въз основа единстве-

но на пещите за керамика, като са разграничени два периода: първият е от устано-

вяване на римската власт до готските войни (ок. 380 г.), чиято първа фаза се ха-

рактеризира с големи работилници в извънградски селища и се вмества във вре-

мето от последна четвърт на 1. до средата и 70-те години на 2. век, отграничена от 

втората фаза с нашествието на костобоките – до средата на 3. век, времето на гот-

ските нашествия, третата фаза е във втората половина на 3. – началото на 4. век, а 

последната, четвърта, е през 4. век, когато работилниците във вилните стопанства 

преустановяват производствената си дейност. Вторият период е между 80-те го-

дини на 4. век и началото на 7. век и е разделен на две фази, първата е до средата 

на 5. век, когато производството е съсредоточено в укрепени средища, а втората 

фаза е белязана с подем на производството в градските центрове. Така организи-

рана главата е с твърде сложна структура и затруднена дискусия, което е довело и 

до повторения. Това би могло да се избегне ако хронологията на пещите бе предс-

тавена успоредно с периодизацията. 

Текстът приключва с обстойно заключение, което е поднесено като обоб-

щение на частите на дисертацията, поради което е по-подходящо за резюме или 

автореферат, а не заключение, в което се очаква да бъдат синтезирани достигна-
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тите изводи. В края са очертани и приносите на дисертацията и е приложен спи-

сък на цитираната литература. 

Отделна част образуват поредицата от приложения: № 1 – изображения и 

модели на пещи (фиг. 1-21); № 2 – класификации на пещи от римската епоха и 

късната античност (фиг. 22-40); № 3 – таблици с пещи за керамика от предримс-

ката и от римската епоха, включени в каталога (І-ІІ), на конструктивните елемен-

ти и градежни материали (ІІІ-VІ), паралели между подтиповете в различни класи-

фикации (VІІ), обекти с антични работилници, невключени в каталога (VІІІ); № 4 

– карти с локализациите на пещи от българската територия (І-ХХХ). 

В отделна част е и каталогът със 170 каталожни номера и информация за 

265 пещи, който е организиран в две части: първата включва таблици по типове 

пещи и подредени по обекти; втората част е описателна с данните за отделните 

конструкции и графична и фотодокументация. 

 

4. Анализът: Работата е ясно структурирана и изказаните тук възражения засягат 

организацията на анализа, но не и постигнатото от Александър Харизанов. Неясен 

за мен остава и въпросът с употребата на термините „типология“ и „класифика-

ция“, които предполагат различни нива на интерпретация и обобщение, но тук са 

използвани като допълващи се и взаимно заменяеми (стр. 95). 

Бих обобщил: 

– Събрана е наличната информация за пещи от територията на България. 

Тя е подредена и изследвана задълбочено, в обемен и труден анализ, който да 

изясни процесите и да периодизира производството, да се очертаят технологични-

те иновации и да се проследят възможните идейни връзки и влиянията в тракийс-

ките земи като част от римския свят. Всъщност анализът е извършен с познание и 

дискусия върху сходни процеси в обширните граници на Римската империя и в 

Средиземноморския свят, което е ясен знак за валидността на изводите и за зна-

чимостта на написаното; 

– В написаното личи убедителният подход на изследовател, който умее да 

анализира и да гради изводите си убедително и с отговорност, да предлага обос-

нована интерпретация с допустими решения и подчертано критичен подход, да 
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постига целите, които си е поставил в изчерпателен анализ, онагледен с графики и 

илюстрации; 

– Езикът е точен и конкретен, изказът е професионален. Анализът показва 

добрата библиографска осведоменост за дискутираните паметници и проблемите, 

които те поставят пред изследователите на Римската империя, но и в контекста на 

тракийската специфика;  

– Приносният характер на написаното и обобщената картина, която Алек-

сандър Харизанов е постигнал, е предпоставка за ново знание за технологичните 

процеси и производството в Римските тракийски провинции, но и поставя ясни 

критерии към проучването и публикуването на подобни паметници. В това са и 

основанията ми за положителната оценка в настоящата рецензия.  

 

Авторефератът е направен съгласно изискванията и отразява отчетливо 

структурата и достиженията на дисертационния труд. Коректно са очертани при-

носите на докторанта в дисертацията, посочени са и 3 публикации по темата, а 

моята препоръка е целият труд в най-скоро време да бъде публикуван. 

*   *   * 
5. В заключение на казаното дотук, обосновавам и решението си за положителен 

вот и предлагам на членовете на Научното жури да присъдят на Александър Кон-

стантинов Харизанов образователната и научна степен “доктор”. 

 

София, 9 март 2015 г. 

 

Рецензент: ..................................... 


