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Зa представения от Елена Георгиева Василе а труд: ·- ··· ~-- --. __ ...,._...__ ... _..,._ .... _ .. _ ....... _ ... _____ ,_ 
"НАКИТЪТ ПРЕЗ XV-XVII в. ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ" 

за придобиване на образователна и научна степен "доктор" 

от д-р Методи Манчев Даскалов, доцент в НАИМ- БАН 

(член на Научно жури съгласно Заповед NQ 1 74/ 29.01.2019 г. на Директора на НАИМ) 

Представеният дисертационен труд има следната структура: Основен текст 

(заедно с цитираната литература- 199 стр.) ; Каталог- 167 стр.; Типологични табла - 8 
бр.; Хронологични табла - 3+ 15 бр.; Графично представени гробни комплекси - 16 
табла; Планове на некрополи - 6 табла; Карти - 9; Друг изобразителен материал 
(гравюри, рисунки и др.)- 5 табла. 

Основният текст се състои от: 

1. Уводна част (общо 14 стр.), където са формулирани: Цели и задачи на работата; 
Хронологически и териториални рамки на изследването; Източници на информация; 

Методи за научен анализ и структура. 

2. В първата глава (55 стр.) са разгледани: Исторически данни: 1.1. Писмени 
извори; 1.2. Състояние на проучванията. Източници (което по същество е преглед на 
състоянието на проучванията по темата). 1.3. Археологически данни. 
3. Следващите четири части (глави от 2 до 5; общо 69 стр.) са разгледани видовете 
накити и украси: II. НаКити и украшения за глава; III. Накити и украшения за шия; IV. 
Накити и украшения за ръце; V. У краси за дрехи и съставни елементи за накитите. 
Предложена е тяхна типология. 

4. Шестата глава (19 стр.) е посветена на Производствени центрове, рударство, 

занаятът на златарите, внос и местна продукция. 

5. Заключението е от 6 стр. 
6. Използваната литература обхваща 247 заглавия на български и чужди езици. 
7. Приложен е списък на рудните находища в българските земи (според книга? на 
И. Божиков? (бел. 44), която обаче липсва сред цитираната литература). 

ИлюстративнИят материал (Приложения: типологични и хронологични табла, 
графично представени гробни комплекси, планове и картите и др.) е на: добро ниво, 

много добре допълва основния текст и подпомага читателя. 

Като значимост на проблематиката (формулираните в началото цели и задачи), 

обем на текста и приложенията представеният труд отговаря . на изис!(вацията за 

дисертация за придобиване на съответната образователна и научна степен. Е. Василева 
е избрала подходяща структура, съобразена с конкретния емпиричен материал. · 

По заглавието: "НАКИТЬТ ПРЕЗ XV-XVII В. ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ" 

пр~дполага разглеждането на много широк кръг от материали (емпирична основа на 

изследването). Запознавайки се с изложението става ясно, че е работено осно·вно с 

материали от некрополите, т.е. заглавието е много по-широко формулирано и според 
него би трябвало да се включи, разгледа, каталогизира и типалогизира знаЧително по.:. 
разнообразна изворова информация: например - колективни находки, съкр<?в:ищ~, 

отделни знакови предмети, находки от музейни колекции и др. По същество в 

изсЛедването са включени накити (инвентар от гробове) от 18 некропола. Може би 
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било по-коректно това да бъде отразено в заглавието - например: "По данни от 
християнските некрополи" . 

Уводната част и първата глава са необходими и сполучливо разработени за 

обосноваване на историческите и териториалните рамки, основните исторически 

извори, състоянието на проучванията (в исторически и археологически аспект) и 

основната изворова база. Добро впечатление прави критичното отношение към 

актуалното ниво на изследванията за периода като цяло. Правилно са отчетени 

слабостите на проучванията, нивото на документиране и първичните публикации, 
доколкото ги има. 

В основата на дисертацията са накитите, намерени при проучване на 

християнски некрополи. Те са разделени на "свързани с храмове" и "свободностоящи". 

При първите следва въпрос: храмовете енорийски ли са (т.е. в рамките на селищна 

структура и каква е тя ?) или са гробищни ? За определението на втората група 
некрополи като "свободностоящи" имам възражение (което е чисто езиково !). В 
българския език глаголът "стоя (-и)" има доста различен смислов отrенък, а именно "на 

поставени, разположени, най-вече спрямо равнина (плоскост) и спрямо други", 

например "свободностояща сграда" (стояща сравнително изолирано). По-сполучливо 

би било определението: "некрополи, несвързани с храм (съответно - със селищна 

структура)", което също е доста относително. 

В изследвания с подобен характер на разглеждания, основно място се отделя на 

представЯнето на конкретния емпиричен материал и нег.овата класификация . 
Предложената типология следва утвърденото разделяне според фун~ционалната 

принадЛежност на различните накитни предмети - украси за глава, шия, ръЦе _и украсИ 

з·а дрехи. За последните може би е по-сполучливо да се приеме опредеЛение· като: 
, ;Принадлежности и украси към обдеклото" . Пафтите, закопчалките, . копчетата и др. 

подобни предмети имат преди всичко определена функциЯ, след което с тях се тЬрси 
декоративен ефект. 

Като цяло предложената типология в рамките на видовете (двустепенна или 

тристепе1:1на) е последователна и ясна . Обоснована е . сполучливо, следвана е 

последователно и най-важното - тя , е "отворена" и подлежи на развити.е. Това че, 

предложената · класификация и типология е оптимална за находките (накицпе) от 

епохата, ffамира потвърждение при сравняването И с класификацията на много богати.те 

материали. от некрополите при Ново Брдо - около "Катедралата" и ;,Шашката църква 

(Сакската-!)1 ' (дн. в Косово, вж. Е. Зечевиh . Накит Новог Брда. Београд. 2006). 
Влрочем, би могло да се използват по-смело датировките на отделни тщюве и варианти 

(със сравнително "по-тесни" хронологични рамки), предложени от Е. Зечевич, тъй като 

споменатите некрополи са с ясни времеви граници, много добре обоснована вы:рещна 

хронология, базираща се на конкретни археологически данни: възникване и 

преустройства на храмовете, разположение и групиране на гробовете, стратмграфски и 

планиграфски позиции, края на използването и т.н. 

· При разглеждането на принадлежностите към облеклото с различни функции, 

които са едновременно и украси, препоръчвам на авторката да се запознае и изпо.п:зва в 

по-нататъшната работа ~ърху темата две много пълни, изчерпателни и много добре 

ИJiюстрирани изследвания, достъпни он-лайн: 

В; Прокопенко. Краткая история застёжек-крючков на Востаке (часть 1). 18.03.2013. 
https:/ /kitalJhona;org. LJalcostum axess/oЬzorkruk J . htmJ 
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В. Прокопенко. Краткая история застёжек-крючков на Бостоке (часть II - Восточная 

Европа). 15.03.2015. http://\vww.kitabhoлa.org . ua/costшп axess/obzorkt·нk2.html 

Относно произхода на типовете и вариантите на видовете накити Е. Василева 

споменава изрично : "За това бе нужно да се проследят: развитието на градската 

икономика, търговията, съвместния живот и контактите на различните етноси, 

както и запазването и развитието на традиционните за Второто българско царство 

накити от територията на днешна България и съседните й държави. " и "В хода на 
изследването се налага да се използват примери за образци от по-ранни епохи, в 

търсене на прототипи или решаване въпроси на генезиса. " Опитва се да аргументира 
връзката с предходния период. Тя е добре обоснована и на няколко места се акцентира 

върху приемствеността, например : ,,Както беше споменато по-горе, като паралели са 

привлечени както по-ранни и по-късни паметници, така и такива, които излизат 

извън територията на днешните българските земи." (стр. 8). Но не са използвани 
знакови находки (съкровища), като например тези от региона на Варна, с които 

аргументацията би била значително по-силна. Те са изключително важни и в 

хронологичен аспект. Същото е валидно и за "Никополските" съкровища. По този 

повод си позволявам да вметна, че е необяснимо за мен защо не са използвани работите 

на (t ) Ваня Павлова, някои от които ще си позволя да цитирам, тъй като те имат пряка 

връзка с работата: 

В. Павлова. Нова колекция от средновековни накити във Варненския археологически 

музей. - Acta Mнsei Vamaensis, III-2 (Българските земи през Средновековието VII- XVII 
в . Международна конференция в чест на 70-годишнината на проф. Александър Кузев ; 

Варна. 2002). Вар1щ. 2005, 287-306. 
В. Павлова. Към проучването на средновековните диадеми и/ или прочелници от 

XIII-XIV в.- IffiМВ, XLVIII (2007), Варна, 2009, 126-170. 
В. Павлова. Към въпроса за средновековните прочелници от 13-14 в. - Античная 
Древность и Средние века. Вып. 39. 2009. 327-338, обр. 1-10б . 

http:/ /elar .urfo.ru!Ьitstп~am/ 1 0995/3086/2/ш.isv·-3 9-26. pd f 
Каталожното представяне на материалите е основна част .за подобни по характер 

изследвания. В каталога са включени 439 единици. В хода на изследването са 

обработени двойно повече (над 900 предмета). В Каталога са представени в азбучен ред 

обектите (некрополи), материали от които са използвани в работата. Т.е. целта на 

конкретната работа е да се каталогизират материалите, а не обектите. Затова акцентът 

би трябвало Да бъде върху тях. Безспорно, право на автора е да избере как да представи 

изворовата си база. Основното съображение за възприетия подход е, че се представят в 

комплекси. В случая обаче намирам, че това не е най-услужливия за читателя начин да 

Проследи типологичния ред на отделните видове и типове накити. Използването на 

възприетия подход до голяма степен би било оправдано, ако бе предложена ИЗЧl:IСJ:ена 

класИческа корелационна схема (каквато обаче не е предложена): кой . тип (съответно 

вариант) с какви други находки се среща в рамките на един гробен комплекс, в рамките 
на един и (или) други некрополи, разположени в по-малък или по-голям регион . 

Положително впечатление ми направи стремежа на Е. Василева да обвърже 

~аличните материали с повече или по-малко известни изобразителни материали и с 

данни · на етнографията. И това е неизбежно за този исторически nериод. 

Изобразителните материали (гравюри, рисунки, стеноnиси) са създадени от 

съвременници и независимо от индивидуални умения, добросъвестност и лични 
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виждания са достоверни свидетелства на епохата си. Те са изключително важни и в 

хронологичен аспект- създадени са в точно определимо време. 

Необходима и важна част е шестата глава: Производствени центрове, 

рударство, занаятът на златарите, внос и местна продукция. В нея са анализирани по

широк кръг проблеми, свързани с изследването върху накитите. Тук би трябвало 

задължително да се започне с едно класическо изследване отпреди повече от век: А. 

Иширков. Град София през XVII век. София . 1912. В него са разгледани структурата 

на градското стопанство, съществувалите еснафи, тяхната роля в икономическия и 

обществен живот, ръководство им и т.н. Обърнато е особено внимание на златарите. 

Посочено е и мястото на "златарската чаршия" - вече несъществуваща пряка на 

днешната ул. "Сердика" . 

Тук, според мен, недостатъчно място е отделено на историческата личност Св. 

Георги Нови Софийски, за когото са известни важни факти, с голямо значение за 

изследването на Е. Василева: той е "златар", "българин" и е "дошъл от Кратово". 

Изводи могат да се направят и от обстоятелството, че е принуждаван да приеме исляма. 

Обръщайки се към проблемите на производството, не може да не се засегне 

въпроса за основните суровини - т.е. металодобива. Е. Василева отделя необходимото 

внимание на темата и в съответствие с изворовата база се спира на районите, за които 

има данни (исторически и археологически) за такава дейност през разглеждания 

период. С резерви се отнасям към включването на Причерноморска Странджа (най-вече 

ареала Медни рид и околностите) като суровинна база през Средновековието. 

Авторката отбелязва, че данните са преди всичко за доста по-ранни епохи (стр. 144) и в 
случая включването е по-скоро декларативно. Мисля, че няма конкретни данни за 

експлоатацията на залежите там през цялото Средновековие. 

Свързани с производствения процес са наблюденията на авторката върху 

техi:Iологичните похвати (т.е. ювелирните техники), които са отразени и в Каталога. 

Предложеният текст е изчерпателен и е на високо ниво. Ту:к обаче ис1щм да. напомня, "!е 

юделията от .медни сплави, които обикновено и по инерцця, без химич.ен анализ, 

наричаме "бронз", се коват много рядко. Тази 9бработка, свързана с повторно, че и с 

повече, нагрявания нарушава хомогенността на отливката, предизвик13а най-чесrо 

Н(lдлъжниnропуквания и понижава драстично качеството на изделията. 

При привличането на сравнителния материал от съседни страни има пропуски, 

като например: И. nуровиh. Срещьовековни накит из збирки Народног музеjа-:
Крагуjевац. Крагуjевац. 2012. Позволявам си тази бележка и препоръка, защото този 
район днес е в непосредствен контакт с териториалния обхват на работата. Мноr:о 

проблеми за металодобива, занаятчийството, структурирането и ст(lтута шi заети:ге в 
тях хора (местни и придошли) и въобще по проблемите на Шестата . глава на 

дисертачията са разгледани в сборника: В. Jовановиh (и др.). Ново Брдо. Беоrрад. 
2004. Препоръчвам го при подготовката на дисертацията за отпеЧатване. · 

Авторефератът към дисертацията е информативен, отговаря на сЪдържанИето 
на основния труд, правилно са отбелязани акцентите на изследването, точно и накратко 
са . формулирани приносите. Отбелязвам, че има · един недостатък - страниците не са 

номерирани, което го прави практически неизползваем при цитиране. 
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Всяко начало е трудно! 

Елена Василева има пред себе си големи предизвикателства - да навлезе в една 

неразработена област; да събере и систематизира материали, на които не е обръщано 

достатъчно внимание, дори често са били пренебрегвани от изследователите в по

далечното и по-скорошното ни минало. Уви! В някои случаи става дума вероятно за 

непълна професионална коректност. Не по-малко предизвикателство е интерпретацията 

на археологически материали само по непълни архивни материали на проучвателите. А 

и повечето от обектите са проучвани инцидентно и не в пълния им обем. Да не 

говорим, че данни от интердисциплинарните изследвания, например: за произхода на 

суровините, състава на металите, температурните режими при обработването и пр. , с 

малки изключения напълно отсъстват. 

В заключение: 

1. Представената от Елена Василева работа има своите качества: тя е 

правилна, навременна и необходима стъпка в изследванията на конкретния 

исторически период. 

2. Работата отговаря на изискванията за придобиване на образователната и 

научна степен "Доктор". 
3. Гласувам "ЗА" присъждане на образователната и научна степен. 

4. При подготовка за отпечатване на труда като книга отправям колегиално 

пожелание за доработване и прецизиране в терминологичен аспект, 

изчистване на граматично-езикови пропуски (избягване на повторения, 

чуждици и пр.), обогатяване на препратките от текстовата част към 

Приложенията, усъвършенстване на описанията в каталожната част. 

Ii ~шрил2019г. 
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