
СТАНОВИЩЕ

върху дисертационен труд на тема „Керамиката от биритуалните 
некрополи (VІІ–ІХ в.)” за присъждане на образователна и научна степен 

„доктор” 

на Мария Грозданова Христова, аспирант в катедра „Археология” 
при СУ „Климент Охридски”

В първото становище за предварителното обсъждане в заседание на 
Катедра Археология при СУ (13.06.2011 г.) обърнах внимание дали е 
достатъчно в заглавието да бъде само „керамиката...” или „класификация/
типология...”; дали да се използва чуждицата „биритуални” или утвърденото 
в нашата литература „двуобредни”; дали не е уместно още в заглавието да се 
уточни, че става дума за „старобългарските”, а не за някои други некрополи 
и т.н. Подобни мнения (въпроси) са поставени и от други колеги на 
въпросното обсъждане. Така или иначе от представения ми текст и в 
автореферата е видно, че и заглавието и целите на дисертационния труд са 
останали непроменени, което може да бъде обяснено навярно освен с 
неприемане на тези въпроси / препоръки, а също така и със затрудненията да 
се променя вече подготвен за защита текст. 

Прочее, няма промяна и в увода, който охарактеризирах като 
„предговор” и оставам с мнение, че би могло още  да се  желае: малко по-
обширно обосноваване на темата; определяне на териториалния обхват на 
разгледаните основни паметници, както и привлечените паралели; 
характеристика на хронологическия период; кратък исторически обзор. 
Известно е, че пак в уводната част би следвало (бихме очаквали) да се 
представят „основната цел на изследването” и „методите / методиката” чрез 
които се постига тази цел. Мисля, че краткото изложение (една страница) не 
представя тези основни задачи убедително. 

Така, след тези встъпителни думи, все пак ще отбележа, че относно 
изборът на темата ще употребя определението „необходим” и би бил 
полезен за изясняване на редица проблеми от българската 
ранносредновековна материална култура. Както и авторката е отбелязала, 
единственото по-цялостно изследване върху старобългарската керамика е 
известната монография от 1977 г. на Л. Дончева-Петкова. Натрупаният от 



тогава и обстойно разгледан в работата на Мария Христова нов материал, 
неговото детайлно анализиране, систематизиране и в крайна сметка 
изработка на класификация на керамиката само от двуобредните некрополи 
е несъмнен принос. Такъв опит допринася за хронологията не само на 
видовете керамични съдове, които са използвани като гробен инвентар, но и 
би подпомогнало разработката на редица въпроси в характеристиката на 
старобългарските некрополи изобщо и в двуобредните в частност.

В така нареченото „първо становище” си позволих да предложа на 
авторката да обмисли някои промени в структурата: увод, три глави (1. 
История на проучванията; 2. Типология и хронология; 3. Проблемът за 
произхода на ранносредновековната българска керамика) и заключение. 
Например включване на глава първа „история на проучванията” в увода и 
пр. Промяна не е направена.

В този смисъл оставам с  мнение, че специално частта „Проучвания 
на биритуалните некрополи” в „глава първа” е излишно обемиста, включва 
христоматийни примери от археологическата литература, някои, от които са 
без или в твърде далечна връзка с  темата на изследването. Пак в тази връзка, 
втората част на „първа глава” – „Проучвания на керамиката”, по същество 
кореспондира с въпросите на методиката, които само са загатнати в увода, а 
там им е мястото.

Най-добре авторката се е справила със задачите на изследването в 
глава втора „Типология и хронология на керамиката”. Обоснованите в 
началото „1. Принципи на класификацията”, по същество са част от 
въпросите на методиката, с която борави авторката и дали те ще бъдат в 
увода или тук (повторени) не е така важно. Озадачаващо е защо в тази глава 
има раздел „І. Типология на керамиката” и само няколко страници след това 
подраздел „1. Типология на керамиката” – несъмнено повторение и слабост 
на структурата, която между впрочем е лесно поправима в една бъдеща 
публикация. 

Приемайки, че класифицирането е процедура, която се извършва с 
обектите на изследване, а именно – тяхното систематизиране и търсене на 
отношенията им с археологическата култура и между тях (у Л. С. Клейн – 



„мираж найлучшей типологии, мираж послушной типологии”1) си 
позволявам да отбележа, че според мен изследването би спечелило и в 
структурно и в аналитично отношение, ако втората част на глава втора 
(Хронология на керамиката) беше в друга, отделна глава. По-същество, то 
си е и така направено – количествено разпределяне, сравнителни таблици, 
съпоставяне с други датиращи находки.

Дори заглавието на глава трета поставя въпрос, който прочее е лесно 
поправим, но така оставен е неуместен. Заглавието на тази глава 
„Проблемът за произхода на ранносредновековната българска керамика” не 
е свързано с темата на изследването (по-точно – надхвърля темата). Под 
„ранносредновековна българска керамика” разбираме или поне би следвало 
да разбираме всички керамични видове, в това число и строителната 
керамика, а освен това – хронологически това понятие се отнася за целия 
период на Първото българско царство, т.е., поне до края на Х в. Няма 
съмнение, че задачата на изследването ще подпомогне решаването на 
въпроси в тази по-цялостна насока, но така или иначе – темата е друга, в 
смисъл по-частна. Още в първия абзац, прочее, като един въпрос е поставен 
„проблемът за произхода на ранносредновековната българска керамика, за 
влиянията, които тя търпи в своето развитие”. Ясно е, че става дума за 
две различни явления (произход – от една страна и по-късни влияния – от 
друга). Така или иначе, мисля че поставените в тази глава проблеми не са 
намерили окончателно решение  в българската и европейската 
специализирана литература, остават дискусионни и е нормално всяко 
научно дирене в това отношение да се задоволи с поставянето на 
въпроса, преглед на мненията, извеждане на основана на собственото 
изследване хипотеза. 

Както в увода, така и в последната част (Заключение) има какво още 
да се желае в посока очертаване на авторския принос  в поставянето и 
решаването на въпросите – обект на научното изследване. 

Познавайки публикациите (публикуваните и някои под печат, които 
ми е изпратила) на Мария Христова по темата, нейният коректен 
научноизследователски подход, съм уверен, че поставените въпроси и 

1 Клейн, Л.С. Археологическая типология. Ленинград, 1991, с. 103–106; 226–228



препоръки ще бъдат внимателно анализирани и една бъдеща монография ще 
има подобрена структура, стегнато и ясно изложение и полезни за 
българската средновековна археология изводи.

Така, имайки предвид актуалността на темата, извършената от автора 
огромна работа по обработка на публикувани и непубликувани материали, 
многото доброто познаване на специализираната литература, аналитичната 
текстова и статистическа разработка по основната цел на изследването, 
приложените графични и снимкови примери си позволявам да препоръчам 
на научния съвет да присъди на Мария Христова образователната и научна 
степен „доктор”.
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