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Изследването на християнската култура на балканското население в 

периода IV-VI в. несъмнено има важно значение за обогатяване на 
историята на Югоизточна Европа. И макар да е направено много в тази 
насока, все още има проблеми, които са слабо проучени. Сред тях е и този, 
станал предмет на анализ от страна на Васил Тенекеджиев. Затова по моя 
преценка темата на дисертацията е успешно избрана.  

Методологията, целите и задачите са изяснени много добре в 
уводната част на труда. Географският и хронологически обхват на 
дисертацията са напълно приемливи от историческа гледна точка. Ще 
отбележа и стремежа на В. Тенекеджиев да внесе необходимата яснота 
относно понятийния апарат, използван в нея. Не са подминати и спорните 
въпроси, засягащи обзавеждането на допълнителните помещения към 
църковните храмове. Професионалната историческа култура, която 
докторантът придобива в хода на работата си с изворите и с научната 
литература, проличава от още един детайл в увода. Той се отнася до 
историческия фон, на който са дискутирани отделните въпроси. 
Структурата на дисертацията отразява логиката на изследваната 
проблематика и според мен е още един сигурен показател за нейното 
успешното овладяване от страна на г-н Тенекеджиев. 

Първа глава „Извори и историография“ създава представа за 
състоянието на паметниците и литературата по темата. Установената от В. 
Тенекеджиев недостатъчна база данни за част от литургичните съоръжения 
е наложила той да издири и да се запознае с археологическите материали, 
пръснати из архивохранилищата на повече от двадесетина български и 
румънски музеи. Крайният положителен резултат от извършената нелека 
проучвателска дейност е базирането на дисертацията на солиден изворов 
материал, включващ 845 каталожни единици. Направен е също така 
критичен преглед на различните видове писмени извори (географски 
съчинения, нотоции, епархийски списъци, епиграфски паметници, 
описания на църковни храмове), както и на изображения, представящи 
елементи от литургичното обзавеждане (мозайки, кутии и плочки от 
слонова кост, миниатюрна мраморна и метална пластика, богослужебни 
съдове, ампули-евлогии и др.). Съществено място в тази глава е отделено и 
на многобройните български и чужди трудове, свързана с темата. 
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Направеният от докторанта историографски преглед заслужава висока 
оценка, защото от една страна разкрива приносите и слабостите в 
досегашните изследвания, свързани по един или друг начин с 
литургичното обзавеждане, а от друга – показва убедително 
необходимостта от неговото цялостно монографично разглеждане.  

Глава втора „Произход, предназначение, символика“ е посветена на 
въпросите, които се отнасят до функциите и предназначението на 
отделните литургични съоръжения. В нея е направен успешен опит за 
всяко от тях да се изяснят следните взаимовръзки: произход, практическо и 
ритуално предназначение, семантична натовареност/символика. По мое 
мнение тяхното анализиране показва отличните познания на В. 
Тенекеджиев върху историята на литургичното обзавеждане в 
християнският свят.  

Глава трета „Форми и конструкции“ е разработена изцяло по 
археологически данни, произхождащи от диоцез Тракия. Тя има 
оригинален характер и в нея се анализират подробно плановете и формите 
на различните литургични съоръжения (канцели, богослужебни маси, 
кивории, съоръжения за съхраняване на мощи и други реликви, 
епископкски катедри, синтрони, деамбулатории, амвони). Тук проличава 
стремежът на автора към изчерпателен анализ на изследваните паметници. 
Прави много добро впечатление и усърдието му да създаде максимално 
пълна представа за конструкцията и материала на съоръженията.  

В Глава четвърта „Украса“ тежестта е поставена върху тяхната 
декорация, включваща плочи, стълбчета, колонки, капители, плотове от 
маси, парапетни корнизи и др. В текста са коментирани различните 
декоративни схеми и техните вариации. Обърнато е внимание и на 
случаите, които са по-редки и представляват отклонения от еднотипната 
украса. Направените в тази глава наблюдения, изводи и констатации 
представляват сериозен успех за докторанта и според нас ще бъдат 
полезни за бъдещите изследвания в сферата на църковния интериор. 

В глава пета „Материал, производство и разпространение“ 
археологическите паметници са обединени в две групи. Първата включва 
трайни, запазени материали (мрамор, различни видове камък и зидария), а 
втората – материали, които не са запазени, предимно елементи, направени 
от дърво. Приносите в тази глава се изразяват в: посочване на пътищата и 
начина на разпространение на мрамора, както и етапите на обработката му; 
разкриване на значението на сиво-белия мрамор като най-използван при 
украсата на съответните литургични съоръжения; установяване на 
разнообразното приложение на зидарията в храмовата украса.  

Творческият подход на В. Тенекеджиев проличава най-добре от 
написването на Шеста глава „Обща характеристика и особености“, която 
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придава завършен характер на изследването и изпълнява функцията на 
нестандартно заключение. В нея са изведени систематизирано 
наблюденията и изводите на автора относно съществените характеристики 
и специфики на литургичните съоръжения, които са давали облика на 
църковните храмове в диоцез Тракия през IV-VI в. Изброените в началото 
на главата трудности, с които се е сблъскал авторът в процеса на работата 
си, разкриват едно съществено качество, което всеки изследовател трябва 
да придобие още в началния етап от развитието си. Това е критичния 
поглед към използвания изворов материал. То проличава още по-
убедително от представените в обобщен вид характеристики и специфики 
на литургичното обзавеждане на църквите, от коментирането на спорните 
въпроси около ситуирането, формите и функциите на отделните 
съоръжения, начина на почитане на мощи и т.н.  

Каталогът, образите, картите и приложенията, които съставляват 
неотменна част от цялостната структура на дисертационния труд, са 
прецизно изработени. Те са още един съществен показател за високото 
ниво на изследването и за това, че В. Текенджиев се очертава като 
надежден млад учен. 

Авторефератът отразява вярно съдържанието на дисертацията. 

С оглед издаването на труда във вид на монография имам една 
препоръка към г-н Тенекеджиев. Добре би било аргументацията на горната 
хронологическа граница на изследването да се допълни. Обяснението, 
дадено на с. 4 от дисертацията, поражда известно колебание по отношение 
на направения от него избор в полза на VI в., тъй като там се твърди, че 
„Горната граница на периода, що се отнася до диоцеза Тракия, трябва да се 
постави в края на VI-началото на VII в.“ 

Горепосочените приноси в дисертацията ми дават основание да 
изтъкна, че с написването ѝ се запълва една съществена празнина в 
съвременната византинистика и медиевистика. Затова напълно убедено ще 
дам своя положителен вот за присъждането на образователната и научна 
степен „ДОКТОР” на Васил Георгиев Тенекеджиев. 
 
02. 09. 2015 г.                               проф. д-р Милияна Каймакамова 
София 


