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С Т А Н О В И Щ Е 
 

От доц.д-р Маргарита Ваклинова – член на Научно жури за защита на дисертационен 
труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор”(Заповед № РД 38-

409/24.06.2015 г. на ректора на СУ „Св.Климент Охридски) от Васил Георгиев 
Тенекеджиев, задочен докторант –Исторически факултет,специалност „археология” 

 
Тема: „Литургично обзавеждане в църквите в диоцез Тракия (ІV-VІ в.)” 
 По професионално направление 2.2. История и археология – Археология – Антична  
 Археология – късна античност. 
 
 
 Пътят на създаването на специалист в дадена област на науката е труден и често 
криволичещ и колеблив, изпълнен с лутания. Това съвсем не може да се каже за Васил 
Тенекеджиев, упорито овладял подстъпите на една от най-сложните интердисциплинни 
области в изследванията на културата и историята на балканските земи. Имах 
възможността да проследя неговото навлизане в опознаването на противоречивия период 
на ранното християнство и изграждането на структурите му в исторически, теоретичен, 
литургичен и художествено-творчески аспект, като ръководител на много успешно 
защитената му дипломна работа за придобиване на магистърска степен в специалност 
„археология” на Софийския университет. Имах възможността да проследя и работата му 
върху дисертационния труд, който той сега ни предлага. Дълбоко уважавам неговия 
целенасочен и задълбочен интерес към тематиката, която той превръща в цел на научните 
си занимания с всички нейни аспекти и многопосочност. В резултат на много упорит труд 
и овладяване на нови познания се ражда и дисертационният му труд – на базата на огромен 
материал и разнопосочна информация, детайлна систематизация и анализ и добросъвестно 
предлагане на синтез и изводи, в които проличава неговото умение да борави с материал, 
особено важно за археолога, и да извлича лишени от свръхинтерпретации изводи. Да 
очертава проблемите и степенува задачите на изследването си, да изчерпва възможно най-
пълно съдържателните възможности на изследваната материя и да очертава перспективите 
на бъдещата работа в тази насока – това са личностни качества, които и сега проличават в 
дисертационния труд. Това прави силно впечатление при запознаването с представения 
монументален по обем труд (общо 770 с). 
 Трудът „Литургично обзавеждане в църквите в диоцеза Тракия(ІV-VІ в.)”е 
първи опит за обобщително за определена историческа територия на Балканите изследване 
по тази тема. Той е класически структуриран и представя обективния материал, на който 
Васил Тенекеджиев базира изследването си в две части. Първата е Каталог на 
паметниците(273с.) и Образи и приложения-планове, образци, карти, таблици(260с).Без 
детайлното разработване именно в тези части не би било възможно излагането на 
концепциите и изводите в основната част – тази на аналитико-синтетичния текст (235 с). В 
тези части, дисертантът балансирано е постигнал нещо рядко срещано в познатите 
представяни трудове – не прави излишни описания на материали в основната част на труда 
и избягва повторенията.Включените в каталога съвсем немалко на брой - 845 образци от 
125 църковни постройки и тридесет района, далеч надхвърлят събираните досега 
материали изобщо от конструкции, декорация и други елементи на църковните строежи в 
този най-ранен период на християнско култово строителство в Източните Балкани.  
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Още нещо прави впечатление веднага – осъзнаването на възможностите на този 
етап на изследване да бъдат набелязани прекалено амбициозни задачи пред изследването. 
Правилно и пестеливо са формулирани целите на труда и конкретните задачи, които 
авторът си е поставил: 

• Събиране и използване на разнородните източници на информация.  
• Определяне на отделните елементи към системата на литургичните 

инсталации на храмовете и особено важно – ситуирането им в 
архитектурната среда. 

• Съставяне на каталог със систематизация на функционален принцип на 
привлечените архитектурни детайли. 

• Опит за определяне на характеристики, специфични за литургичното 
обзавеждане в диоцеза Тракия и опит за датиране на паметниците и 
промените, настъпили в тях, през вековете между ІV и VІ. 

Може да се каже,че авторът следва поставените задачи и те са изпълнени в рамките 
на възможното за този етап на изследването. Впечатляващ е и огромният обем 
литературни източници, които дисертантът е използвал, за да постигне интерпретация на 
разглежданата материя, дори, когато той без да генерализира в изводите, използва чуждите 
изследвания в сравнителния анализ. 
 Текстовата част с анализа и синтеза обхваща увод и шест глави, написани стегнато, 
ясно, включващи само необходимата информация и без дублиране с повтаряне на текстове 
от каталога. И като малка бележка, тук, и в целия труд, можеше все пак да не прибягва към 
насочващи текстове къде какъв въпрос разглежда, защото това създава реалното усещане 
за обърквания в структурата на труда, а това не е така. 
 
 Уводът (18 с)включва необходимата хронологическа и териортиялно, историческа 
рамка на изследването,методите,целите и задачите му.   

 
Първата глава на труда - Източници ( 27с.) е особено съществена,защото 

въпросът за източниците, от които авторът черпи информацията си, разнопосочността, 
състоянието и достъпността им е от значение за достоверността по-нататък на 
интерпретацията и изводите. Тук се поставя основата и на онази интердисциплинност в 
изследването. Състоянието на научните изследвания досега е онази търсена обосновка на 
необхоимостта и актуалността на темата на дисертационния труд   

 
Втората глава ( 27 с.) е посветена на Произхода, предназначението и 

символиката на репертоара от съоръжения, влизащи в обсега на изследването, тяхната 
поява, семантика, връзка с предхристиянски източници и практиката на обществения култ-
светата литургия. Макар и компилативна тази част от труда е крайно необходима за 
разбирането на необходимостта от появата на тези,свързани с литургиката части от 
храмовото пространство. При това, авторът заслужава поздравления за стегнатата и ясна 
форма на представянето им. Нормално е и това, че той представя това,  до което са 
стигнали научните изследвания в тази посока и текстът звучи декларативно, защото 
авторът се опира на вече добили гражданственост тези, а не свои проучвания 

Третата глава ( 45с.) – Форми и конструкции - е заслужено голяма по обем, 
защото в нея е представен основен за изследването  анализ на наличния материал, 
функционално групиран, който се отличава с голямо разнообразие на формите  и 
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вариантите. Състоянието и възможностите за идентификация са използвани за 
реконструкции на фрагментарно запазения материал, което е добро постижение на 
автора.Точна е и бележката му за копиране на вече направени реконструкции(по повод на 
олтарното пространство на базиликата на Царевец напр.).Може би добре би било при 
продължаването на работата си да посети и местата,ъдето беше невъзможно де визо сега 
да събере материал,защото напр.от Никополис ад Нестум ползва информация за ажурните 
транзени, която далеч не е изчерпателна или плочите от червен шист от Августа Траяна от 
обзавеждането на превърнатата в църква приемна зала(с.85). Или коментарът по повод 
деамбулатория в Гела(с,114),който на външната стена има прозорци и е от началния 
строеж и е достатъчно широк.Червената черква има достатъчно публикации, а хипотезата 
на С.Бояджиев за седем саркофага не се потвърждава с нищо(с.107).Да, амвонът от 
Перперек не е с тази датировка, защото е от групата на кулите-амвони с най-добри и 
датирани примери от Равена в VІ в.(с.117). Интерпретациите на детайлите от инсталации в 
тази глава е изключително трудно и докторантът се е справил при всички направени 
уговорки много добре при това състояние на материала. 

Глава четвърта(35 с) – Украса, в която се прави опит да се систематизира и 
характеризира украсата на детайлите като стандартност на мотивите и описи за 
разграничаване на производството дошло от големите ателиета и неговите имитации или 
интерпретации на местна почва. Включването на живописната украса е добро допълнение, 
вакар и не така наситено с примери.Добро е проследяването на мотиви и оформления 
използвани в една или друга степен в украсата на детайли с различно предназначение. Но 
може би вбъдеще ще трябва по сериозна интепретация на организацията на 
пространството и възможностите за датировка в развитието на композициите какъвто опит 
прави Д.Паллас по отношение на вписаните ромбове в декоративната система. ПРавилно 
поддържа мнението на И.Досева по отношение на плочите от Царевец – те са от ХІІ 
в.(с.130). 

Глава пета (11с.) – Материал, производство и разпространение се опира на вече 
направени проучвания, поради невъзможността да бъдат направени анализи на подемни 
материали за установяване на източника, но по отношение на производства от Никомедия, 
Проконес, Тасос  или данни от балканска територия, има направени немалко 
такива.Напоследък имаме и изследванията на Прохаска, да не споменавам Нушин Азгари и 
др.известни изследователи. Липсва и сравнителен материал за монограмите и 
маркировката на ателиета, сравнителен материал за каквито има у Дайхман или 
Кл.Барзанти. Но може да се приеме, че тежката работа с анализи на образци е въпрос на 
бъдещето. Въпросът е,че авторът успява да очертае общата картина. Може би малко 
повече внимание заслужават и техниките  като белег на ателие, датировка и оттам трафик 
и пр. 

Шеста глава (27 с.) – Обща характеристика и особености –е всъщност 
заключителна и от особено значение, защото представлява синтез и основни изводи от 
работата на докторанта. В нея отделните инсталации се интегрират в пространството на 
храмовете, намират мястото и предназначението си, възможната датировка и участие в 
процеса на развитието- типологически и в общия контекст на раннохристиянската култура  
през трите разглеждани столетия.В тази глава са представени основни изводи, свързани с 
границата на олтарното пространство, разпространението на типовете канцели,комплекса 
на олтарната маса и допълнителни мензи, или съоръженията, свързани с култа към 
мъченици и реликви. Може би повече внимание би следвало да се обърне на съоръжения с 
предполагаема най-ранна дата  и информацията за трансформация им в обслужването на 
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общността(Воден,Перущица). Там остават и поставените ред нерешени въпроси, на които 
докторантът прави честна равносметка. 

  
Това,което е постигнал Васил Тенекеджиев в резултат на огромния вложен труд е в 

опита да се съберат и представят данните за характера на литургичното обзавеждане за 
особено важния начален за официалното християнство период от три века, когато се 
формират и обосновават, поставени в центъра на вниманието на християнската 
общност,изисквани от практиката на публичния култ,части в храмовото 
пространство.Литературните източници, които той е използвал са събрани в 34 с. и когато 
към тях се добавят и останалите източници на информация, това представлява солиден 
фундамент за сравнения, успоредни анализи, изводи и коментар. Прегледното представяне 
на базовия археологически материал, проучен във всички посоки и показан комплексно в 
изобразителния материал към каталожната част, синхронизацията на каталог, образи и 
общ текст,добрият език на изложението, показват качествата на докторанта в използваната 
научна методика. Докторантът е овладял огромно познание в една научна област, което го 
причислява към изследователския кръг на високоерудирани в областта на дълбоката 
същност на раннохристиянската култура, специалисти. 

Представеният автореферат пълно и вярно отразява приносите в труда в изпълнение 
на поставените цели и задачи. Качествата на В.Тенекеджиев като изследовател се 
проявяват и в направените досега лични и съвместни публикации (10 на брой). Васил 
Тенекеджиев се очертава като търсен изследовател на християнски паметници и при 
теренните проучвания, където също показва неоспорими качества. 

Всичко това ми позволява да препоръчам на почитаемите членове на научното 
жури по защитата на дисертационния труд на задочния докторант в Историческият 
факултет на Софийския университет Васил Георгиев Тенекеджиев, да изкажат 
съгласието си да му бъде присвоена образователната и научна степен „доктор по 
археология”                                        

 
 
 
 
септември 2015 г    
  
     Доц.д-р Маргарита Ваклинова 

 
 
 
  


