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1. Предмет на рецензиране: 

Със заповед на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ съм определен за член 
на научното жури за осигуряване на процедура за защита на дисертационен труд на тема 
БОГОСЛУЖЕБНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В ИНТЕРИОРА НА ЦЪРКВИТЕ В ДИОЦЕЗ 
ТРАКИЯ ІV – VІ В. за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в 
областна висшето образование – 2. Хуманитарни науки, Професионално направление 2.2. 
История и археология.  

Представеният от докторант Васил Тенекеджиев комплект материали на хартиен 
носител е в съответствие с  Правилника за развитие на академичния състав на СУ „Св. 
Климент Охридски“  и  в административно отношение няма пропуски. 

   

Кратки биографични данни  

Г-н Васил Тенекеджиев е роден на 11. 01. 1981 г. във Варна. Средното си 
образование завършва през 1999 г. в хуманитарна гимназия „Константин Преславски“ 
Варна. Висше образование – бакалавърска степен (2004), магистърска степен (2006) по 
археология; задочна докторантура 2008 – 2012 г. в Софийски университет „Св. Климент 
Охридски“, Исторически факултет, Катедра Археология.  

Актуалност на тематиката и целесъобразност на поставените цели и задачи 

Във връзка с моите научни занимания в областта на християнската археология и близо 

двадесет годишното проучване на извънстоличния княжески манастир от ІХ-Х век в м. 

„Караачтеке“ (Варна), чийто ктитор е св. цар Борис имам възможност отблизо да познавам 

научното развитие на колегата Васил Тенекеджиев, който е археолог в РИМ Варна. 

Проследявайки творческото развитие на колегата Васил Тенекеджиев и извървения път 

до предстоящата защита на дисертационния труд за придобиване на образователната и 

научна степен „доктор“ се убеждавам, че породеният интерес към темата е плод на 

постепенното  натрупване на достатъчен материал и опит, видно както от участието му 

в проучването на паметници от раннохристиянската епоха, така и от публикациите 
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посветени на някои от тях. Мога да обобщя, че научното му развитие е постепенно, 

закономерно, логично и успешно. Той остава верен на проблематиката (но разширявайки я 

напред във времето), и на сферата от проблеми, и на избраната методология. Най-общо в 

представения дисертационен труд Васил Тенекеджиев, задълбочавайки все повече знанията 

и уменията си, е успял да установи, че интериорът на християнската храмова архитектура, е 

тясно свързан с богослужебните практики. Темата е предизвикателство за всеки 

амбициозен млад изследовател, защото изворовото градиво за нея в нашите библиотеки 

и архиви не е на желаното ниво. Г-н Васил Тенекеджиев е проявил максимална 

упоритост, умение да  се възползва от своята подготовка, за да може да се справи с 

огромната изворова база, специализираната литература, труднодостъпност до някои от 

паметниците, тъй като едни от тях се намират в доста окаяно състояние, а други са във 

фондохранилища и лапидарии, а за трети в липсват достатъчно сведения. Не на 

последно място трябва да добавим данните от увеличилите се археологически открития 

на много нови паметници през последните години (дори и началото на месец септември 

2015 г.), което несъмнено увеличава възможностите за интерпретация на редица 

„съоръжения“ в храмовете. Като пример ще посоча откритата от проф. дин Георги 

Атанасов много добре запазена крипта с респектиращи размери под пода на 

презвитерия на базиликата в град Залдапа, със стъпала, които водят към близо 2,50 м 

дълбоко вкопаната крипта запълнена с части от колонки от олтарната маса, капители, 

канцели и други мраморни детайли.   

Темата на дисертационния труд е изключително важна, тъй като тясно е свързана 

в продължение на десетки години е натрупан достатъчно археологически материал, 

който позволява да се пристъпи към изследване, посветено на интериора на 

християнската храмова архитектура, който е тясно свързан с богослужебните практики. 

Тази взаимовръзка може да бъде добре осмислена от изследовател познаващ много 

добре процеса на уеднаквяване на богослужението, процес, който е започнал около 

средата на византийска епоха и слага край на това многообразие и постепенно налага 

последованията на византийския литургичен тип на всички източни църкви намиращи 

се под юрисдикцията на Константинопол. Тогава местните литургични практики 

отпадат от употреба и са почти осъдени на забрава. Тук съм изкушен да добавя 

мнението на руския философ, богослов от ХІХ в. Алексей С. Хомяков „Църквата 

разбира само този, който разбира Литургията й…..“. В това отношение колегата В. 

Тенекеджиев е успял не само да се докосне до редица въпроси тясно свързани с 

богослужебните практики, но и да дискутира по редица въпроси с някои от 
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проучвателите на редица християнски храмове от 3 провинции. 

Много добро впечатление прави и това, че В. Тенекеджиев не се е задоволил само с 

документирането на публикуваните храмове, но взема участие и в проучването на 

такива, и в издирването на дневници за непубликувани паметници. Общият брой на 

храмовете включени в дисертационния е респектиращ – 125. Една част от тях са 

обходени от докторанта, което отново показва, че той има визуалната представа както 

гледна точка на топографията и средата, в която са изградени храмовете, така и от 

тяхната запазеност и други.  Натрупаният опит се дължи на неговата упоритост и 

подготовка, а и не на последно място на възможността да работи в един музей с 

традиции в и проучване на паметници, тясно свързани с неговите интереси.  Струва ми 

се, че от сега нататък притежаването на подобни качества ще стане задължителна част 

от оценяването ни, защото ще дава възможност да се види доколко младият 

изследовател е развил умения да бъде неразделна и равностойна част от 

общоевропейското изследователско пространство. Разработването на подобна 

дисертация е невъзможно без определено ниво теоретически знания и умението да 

бъдат използвани уместно. Темата е актуална, защото дава отговор на редица въпроси, 

тясно свързани с промените в демографския облик, който е оказал влияние върху 

храмовата архитектура в диоцезите – Скития, Мизия ІІ, Хемимонт през  ІV – VІ в.  

Степен на познаване на състоянието на проблема: 

При търсенето на нови подходи за разработването на темата колегата Васил 

Тенекеджиев използва интердисциплинарния метод. Той се опира не само на 

писмените извори, но и на резултатите от археологическите проучвания, епиграфски 

паметници, нумизматични данни, демографски изследвания и др. Според него 

пренебрегването на определени групи извори не само накърнява качеството на всяка 

работа, но и поставя под съмнение получените резултати и от тук неоправдано 

абсолютизиране на обхвата и ефектите от събитията в хронологическия отрязък от ІV – 

VІ в. 

Затова акцентът в работата е поставен върху анализа на конкретни исторически 

документирани данни (различни по произход и функция) и извличането на информация 

относно представите и произтичащите от тях всекидневни практики, свързани с 

богослужението. В областта, в която  неотклонно работи Васил Тенекеджиев не е 

единственият учен в България, но бих могъл да определя подхода му като 

индивидуален, поне за сега. Пълно събиране на материала, когато става дума за всяка 

част от дисертационния труд (в каталога са включени 845 единици), или на паралелите, 
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когато се изследва отделен проблем; максимална точност на сведенията; внимание и 

към най-дребните детайли; отлично познаване на българската и чуждоезична 

литература. Това е, така да се каже фундаментът. Оттам нататък следва търпеливо 

търсене и максимално предпазливо излагане на хипотези, така че рискът от грешки е 

нищожен в един такъв труд. В дисертационния труд  колегата Васил Тенекеджиев 

показва освен акуратност  в описание на изследваните текстове на тайнствата и на 

някои допълнителни освещаващи ритуали, показва и търсене на отговор на въпроса как 

църквата чрез своя „авторитетен дискурс“ посредничи в един постоянен процес на 

трансформация на индивида между възможните полюси на човешкото пребиваване в 

света. Всичко това спомага и за четимостта на текста на дисертационния труд и за 

неоспоримия му принос в научно и научно-приложно отношение. 

Съответствие на избраната методика на изследване и поставената цел и 

задачи на дисертационния труд 

След запознаване със същността на дисертацията като цяло установих, че е 

налице необходимото съответствие на приетия подход на разработване и 

структуриране. Дисертацията има за тема малко изследвана у нас област и още със 

заглавието си показва сериозна заявка за приносен научен труд. Дисертационният труд 

е написан с изключителна яснота. Тезите са формулирани точно, по начин, който 

позволява проверяемост на тяхната историографска достоверност и аналитична 

аргументираност. Отчетливо е защитена оригинална позиция в полето на актуалните 

изследвания. Успешно решена задача в тази реконструкция е очертаването на 

историческия контекст. Другото голямо достойнство на дисертационния труд е 

отличния баланс между историко-интерпретативен и системно-методологически 

подход. Използваната методология на изследването и изследователският 

инструментариум обхващат няколко подхода на работа във връзка с правилно 

поставените цел и задачи на изследването – сравнителен, исторически, аналитичен и 

статистически (последният е добре илюстриран каталожната част и таблиците). 

Данни за дисертационния труд  

Дисертационният труд на  Васил Тенекеджиев „БОГОСЛУЖЕБНИ 

СЪОРЪЖЕНИЯ В ИНТЕРИОРА НА ЦЪРКВИТЕ В ДИОЦЕЗ ТРАКИЯ ІV – VІ В. Като 

структура на своята работа авторът е избрал дележа на 3 части: част І - увод, 6 глави, 

библиография, съкращения; част ІІ – каталог; част ІІІ – образи, карти и приложения.  

Всяка глава се състои от отделни параграфи, които  завършват с кратки изводи. 
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Тази структура отговаря напълно на изпълнението на целите и задачите на 

работата и показва умението на докторанта да синтезира наблюденията си от различни 

гледни точки. Естеството на темата предполага и „дисбаланс” на обема на съответните 

глави. Хронологията на паметниците се основава на богатия и разнообразен материал, а 

в някои случаи на археологическите и епиграфските данни. В това направление трябва 

да се потърси и един от първите приноси на докторанта в избора на темата. Разбира се, 

като цяло проблемът за  християнското храмово строителство, неговото разнообразие и 

етапите на възникване и затихване са докоснати в отделни публикации. По тази 

причина авторът е трябвало да се справи с една значителна по обем и разнородна по 

езици респектираща библиография, в която са включени документални и наративни 

извори.  

Няма да се спирам пунктуално както на всяка от частите на дисертацията, които 

изобилстват с подробни описания, детайли и терминологически уточнения, така и на 

някои от допуснатите грешки и пропуски. Спазени са всички теоретични изисквания за 

дисертационни трудове - ясна структура, като отделните части са подчинени на общата 

тема; убедителни изводи, благодарение на съчетаване на емпиричното с аналитичното. 

Пред нас е представен труд с прецизна научна документация на всички паметници от 

посочената в заглавието на дисертацията епоха; подробен каталог и таблици, в които 

детайлно са представени паметниците със съответните специфични съоръжения. 

Статистическите данни за тях предоставят възможност да се добие представа за 

географското разпространение на отделни детайли както от олтарните прегради, начина 

тяхното оформление и причините за разнообразието, както на самите тях, така и на 

синтрона, амвона, кивория, криптите и други.  Една част от храмовете и тяхното 

„обзавеждане“ стават достояние за пръв път. Своеобразният „корпус“ на християнските 

храмове е представен според съвременните изисквания за подобни изследвания. Това 

още веднъж показва, че г-н Васил Тенекеджиев познава всички съществуващи 

класификации на този вид паметници, но това не му пречи да предложи свои принципи 

за класифициране, които следва неотклонно при анализа на известните и откритите 

през последните години храмове. 

Ще добавя, че много добро впечатление ми прави добрият стил, високата 

професионална и езикова култура, качество, което не е за пренебрегване.   

 Научни приноси 
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 Като цяло следва да се отбележи, че подобно изследване се прави твърде рядко в 

българската историография, особено що се касае до «корпус» на храмовото богатство и 

разнообразие. Понякога макар и твърде рядко се срещат църкви, в които е отбелязана 

годината на изграждане и освещаване, но все пак тяхното включване и подреждане, 

коментиране в цялостен „корпус“ е доста трудна задача. Имам в това отношение 

достатъчно натрупан опит, за да отбележа, че колегата Васил Тенекеджиев се е справил 

много добре, благодарение на ранния му интерес към тази проблематика, добрата 

подготовка. Именно това показва, че докторантът демонстрира много добро познаване, 

в повечето случаи и в детайли и на археологически ситуации, което му дало 

възможност да изработи информационна основа за анализ в отделните глави.  В 

дискусиите е толерантен, липсва агресивност.  

Интерес представлява авторовият анализ и интерпретация на писмените и 

останалите извори, в които се откриват и такива, които предоставят възможност за 

проследяване на причините за «хроничната» демографска стагнация в диоцезите, 

проследяване на причините за цикличните промени и резултатите от тях в храмовото 

строителство.  

Във връзка с храмовото строителство и акцента в дисертационния труд - 

БОГОСЛУЖЕБНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В ИНТЕРИОРА НА ЦЪРКВИТЕ би могло да бъде 

поставен въпроса, защо липсва останалата част от литургичното „обзавеждане“ т. нар. 

църковна утвар, която е неразделна част от Св. литургия? Към този въпрос би могло да 

се добави и въпроса относно полагането на св. мощи под св. трапеза (и тук има 

терминологично разнообразие). Според колегата В. Тенекеджиев позовавайки се на 

Сотириу“ това се практикува „не по-късно от 787 г. (VІІ вселенски събор)“. Имаме 

достатъчен брой паметници  от V-VІ в., с реликварии под стълба на св. престол и в 

презвитерия, което показва, че тази традиция е много по-ранна от 787 г. Към това ще 

добавя, че не може да се служи в християнски храм, ако той не е осветен. А това става 

само, ако са положени св. мощи, видно и от чина за освещаване на храм, чин известен 

от ранните писмени извори. Към тези разсъждения ще добавя, че благодарение на този 

дисертационен труд добиваме много добра  представа за наличието на толкова много 

крипти под олтарното пространство в 9 храма в границите на провинция Скития. В 

провинция Мизия ІІ с новооткритата крипта през последните дни в Залдапа стават 2 с 

тази от Джанавартепе. В провинция Хемимонт са проучени също 2 крипти. Традицията 

за изграждане на повече крипти в провинция Скития най-вероятно се дължи на 
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многобройните жертви по време на гонението на християните  и в тази част на 

империята.  

Част от поставените  въпроси не омаловажават приносния характер на 

дисертационния труд, който осигурява една сериозна начална база за разнообразни 

бъдещи изследвания в тази област. Открива се възможност на един следващ етап да 

бъде направено детайлно сравнение с други области на раннохристиянския свят, а също 

така да се съпоставят писмените извори за развитието на литургията и наличните 

археологически данни. 

Поради гореизложеното, убедено давам своята положителна оценка за рецензирания 
дисертационен труд, автореферат, постигнати резултати и приноси, и предлагам на 
почитаемото научно жури да присъди образователната и научна степен 
„ДОКТОР” на господин ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ТЕНЕКЕДЖИЕВ, в област на висшето 
образование – 2. Хуманитарни науки, Професионално направление 2.2. История и 
археология.  
  

 

31 август 2015 г.                          Проф. дин Казимир Попконстантинов 

В. Търново 


