
СТАНОВИЩЕ 

от д-р Николай Марков, доцент в отд . "Археология" на Националния исторически 
музей, определен за член на научно жури със Заповед NQ 1 74/29.01.19 г. на директора 

на НАИМ-БАН за защита на дисертационния труд на ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА 
ВАСИЛЕВА на тема "НАКИТЪ Т ПРЕЗ XV -XVII в. ОТ БЪЛГ АРСКИТЕ ЗЕМИ" за 

получаване на научната и образователната степен "доктор". 

Дисертационният труд на Елена Василева, озаглавен "Накитът през XV-XVII в . 

от българските земи" се състои от два ясно обособени дяла - основна част и 

Приложения. Основната част от труда . включва текстова част, обемаща 198 с. , и 

каталожна част, състояща се от 167 с. , в която са представени 439 образци . Към тях, 

като приложения са прибавени и други илюстративно-статистически материали: -

репродукции на 9 гравюри и миниатюри от епохата; - 3 хронологични табла, 

изработени от дисертантката; - 16 табла с рисунки на представителни за изследването 

гробни находки от различни некрополи от периода; - 8 таблици, в които са обобщени 

данните по типове накити с хронологичен характер ; - 9 карти със специално 

съдържание; - 6 планове на някои от разглежданите некрополи, в които са открити 

образци, обект на изследването и - 8 табла, в които образците са поделени по типове. 

Целта, която дисертантката си е поставила, както и 1 О-те задачи, които тя е 

формулирала за постигането И, са определени още в началото на труда И (с. 5-7), а това 

е амбицията И "да се направи опит за цялостен анализ и характеристика на промените в 

производството на накитите от периода XV-XVII в. " 

Хронологичната рамка на проучването е ясно определена от дисертантката: 

,,Хронологически дисертацията е ограничена във вековете X V-XVII. " Това действително е 

период, към чиято обособеност ни насочват разработките на историците, но те страдат 

в значителна степен от емоционална преднамереност, свързана с желанието им да 

търсят колкото може по-назад във времето корените на "българското Възраждане", 

като по мое убеждение пресилено го отместват дори до средата на XVII век. От гледна 

точка на проучванията на материалната култура обаче, респ. при археологическите 

изследвания, горната граница на периода не може да бъде лесно доловена, а долната 



има по-скоро политически характер. Доколкото знам , нито един изследовател не е 

направил достатъчно сериозен опит за обобщение на данните, дори за една отделно 

взета група еднотипни веществени образци, всяка от които впрочем, има своя 

специфика. Разбира се, това ми мнение не трябва да се абсолютизира. Наблюдения и 

констатации има немалко , предимно върху развитието на изящното изкуство през 

периода. Като цяло обаче, и досега липсват обобщени и систематизирани натрупвания, 

които да легнат в основата на системи от "периодизационни" критерии , специфични за 

всяка отделна група материални образци, които ще имат в значителна степен "технико

практически" характер и ще помогнат в немалка степен да се проследят вътрешните 

развития на всяка от тях, в т.ч. и външните влияния върху тях . Това е очевидната 

причина, поради която и досега в някои музейни експозиции в страната, много 

експонати , несъмнено датиращи от османския период са отнесени от колегите ни към 

българското средновековие (напр. в тези на Археологическия музей в Пловдив и в 

РИМ-София). Що се отнася до произведенията на златарството и по-специално до 

производството на накити , такива критерии също липсват и това добре се вижда в 

работата на Елена Василева, която в разработката си е била принудена да се опира 

често до данни от предходния и от следходния исторически обособени периоди, 

особено към тези от XVIII в. , време за което се разполага както с повече материални 

останки , така и с по-обилни писмени сведения. Това обаче едва ли би могло да бъде 

прието за слабост в работата И и тя изглежда добре го е съзнавала, защото още в 

началото на частта, озаглавена "Хронологически и териториални рамки ... " е записала 

за периода XV-XVII в.: "Тази [хронолигическа] рамка е приета като стандарт, който се 

използва дълги години при разработване на теми от този период. " (с. 7). Тази 

обособеност на периода, наложена от историците и възприемана и до днес без сериозни 

мотиви от всички археолози, я е освободила всъщност от необходимостта да 

обосновава избора си на долната и на горната хронологични граници на проучването 

си. Работата по уточняването им обаче тепърва предстои и разглежданият тук труд на 

Елена Василева е може би едно нелошо начало. 

Структурата на дисертациояния труд е ясна, балансирана, добре организирана и 

удобна за работа. Изпитвам известно колебание за мястото на частта ,Дроизводствени 

центрове, рударство, занаятът на златарите, внос и месттю продукция", която вместо 

накрая на разработката, би могла да бъде преди представянето на конкретните групи от 

накити, но тъй като тя не е в центъра на проучването , въпреки несъмнената нужда от 

нея , все пак виждам логика тя да е представена и в края. Несъмнено някои от 



засегнатите в труда теми биха могли да бъдат разгледани по-детайлно , напр . тази за 

технологичните похвати, прилагани за производството на накитите, което неминуемо 

би повишило изключително много нивото на разработката, но със сигурност би 

изместило значително центъра на работата на Елена Василева и би променило целите, 

които тя си е поставила в нея . 

Историческата част от работата на Елена Василева (с. 14-24) е несъмнено удачно 

въведена. Без да го формулира ясно, в нея тя отговаря на въпроса за мястото на 

подвластното българско население в новата държавна формация - Османската империя. 

Разбира се в тази част специалистът по история на периода ще намери пропуски и 

известни необясними поне за мен неточности . Такава неточност е напр . твърдението на 

Елена Василева, че "В българската османистика развитието на градовете и селата 

като че ли е една от периферните теми на научен интерес" (с. 1 7). Така ли е обаче в 

действителност? Достатъчно е да се посочат трудът на Николай Тодоров "Балканският 

град", който и досега се приема от световната научна общественост като забележително 

научно постижение, поради което само 5 години след издаването му на български 

( 1972), е преведен на френски и преиздаден през 1977 г. от издателство Vагiогuш 

Repгi11ts в Лондон, както и този на Бистра Цветкова "Проучвания на градското 

стопанство през XV -XVI век", излязла през същата 1972 година. Определението 

"необясними", което дадох по-горе към неточности, е мотивирано от обстоятелството , 

че Елена Василева всъщност познава и двата труда, които цитира многократно в 

работата си. Към тях трябва да се прибави и труда на Елена Грозданова "Българската 

селска община през XV -XVIII в . " (С. , 1979, 207 с.) , в който състоянието на българските 

села през периода е представено достатъчно плътно . Все пак, не трябва да се забравя, 

че в историческата част от труда си Елена Василева има за цел единствено да даде най

общите характеристики на един твърде сложен период и с това тя се е справила на 

приемливо ниво. 

Добра идея на дисертанката е разглеждането на ролята и организацията на 

еснафите, но задължително е трябвало да се обърне повече внимание на 

дюкмеджийския и куюмджийския еснафи, чиито членове са били производителите на 

по-евтини и на луксозни накити . 

Задължителният за подобен род изследвания историографски преглед ("Състояние 

на nроучванията . Източници", с. 38-53) е извършен с достатъчен обхват и задълбоченост. 

Някои пропуски в него биха могли да бъдат определени като незначителни и лесно 

биха могли да бъдат допълнени при една бъдеща дорабатка на труда. 



Трябва да се съжалява, че дисертанката, още преди години, когато е била 

формулирана и одобрявана темата на работата И, се е ограничила в труда си до 

"накитите от затворени комrиzекси (късносредновековни некрополи)" (с. 7), като така 

се е лишила от възможността за по-сериозни обобщения. Загърбването на работата с 

накитите, открити и продължаващи да бъдат откривани в състава на многобройни 

съкровища от епохата, които тя впрочем добре познава (с. 46 и сл.) , са И отнели 

възможността да проучи и включи в работата си едни от най-представителните образци 

на късносредновековното ни златарство . 

"Гръбнакът" на труда- класификацията и типологията на накитите (с. 66- 135 и 

каталог, 167 с. , т.е. общо 263 с.) , разпределени по функциите им, е извършен 

внимателно и с разбиране. Въпреки , отбелязаното вече невключване в работата на по

луксозните и скъпи накити, откривани и досега традиционно в съкровищата, 

класификацията и типологията, която Елена Василева е изградила е приемлива и 

удобна за работа. Отвореността на каталожната система, разрешаваща допълването и 

евентуалното И бъдещо коригиране е също приемлива. Трябва да отбележа, че такива 

допълнения и прецизирания се налагат и поради непълните първични публикации , 

ползвани от Елена Василева, особено в технологичната част от работата. За пример ще 

дам единствено обецата с кат. N2 33, за която способите за производство са описани 

като "Коване, монтиране на камък". Както и да гледам изображението И обаче, 

елементите , от които тя е съставена, изглежда са били отлети ажурно, вероятно 

дооформени чрез изковаване, после са били събрани с три шарнирни връзки , а 

кукичката е била несъмнено изработена от тел, оформена на телна дъска, едва след 

което "камъчето" (по-скоро стъкълце) е било монтирано , но неясно как- в касета със 

завърнати навътре ръбове или в касета тип "коронка", което на рисунката не личи. За 

съжаление, поради обстоятелството , че точно тази обеца е открадната от фонда на РИМ 

Велико Търново , този елемент от анотацията не може да бъде допълнен , както не могат 

допълнени по същата причина и тези на много други накити, включени в каталога. 

Очевидно дисертантката е могла да даде само данните от първичните им публикации, 

като още в уводната част е предупредила за това: "Голяма част от публикуваните 

данни за находките, включени в каталога, са непълни, независимо от опитите за 

възетанавка и реконструкция. Често в старателно изработен и подробен катшюг в 

публикациите липсват голяма част от изобраJ!сенията на описаните предмети. " (с. 

8). 



Златарските техники, на които е посветена значителна част от работата (с. 1 49-

159) са представени сравнително коректно и тази част от работата на Елена Василева 

прави приятно впечатление с усилията И да навлезе в тази нерядко подценявана от 

археолозите материя. В нея също са допуснати известни неточности , които с малко 

усилия биха могли да бъдат коригирани. Напр. на с. 71 в бел. под линия, при 

обяснението за произхода на названието на полирания камън "кабошон" се чете 

"Cabocl1e (фр.) - малък нефасетиран , а само полиран камък" ; само че caboche означава 

нещо издуто , изтумбено , буца, което несъмнено е в лексикална връзка с саЬосhоп , т.е . с 

названието на обработения единствено чрез полиране, нефасетиран камък , по традиция 

изпъкнал нагоре, но с гладка долна стена. За коригирането на тази грешка е достатъчно 

е да се премахне бележката под линия. Освен това, смятам, че в работата е отделено 

твърде малко място за стиловите характеристики на проучваните обекти, едва половин 

страница (с. 173). Това очевидно се дължи на липсата напредходни трудове по темата. 

Бих се радвал обаче, ако в един подготвен за печат бъдещ вариант, тази тема е 

застъпена малко по-обстойно. 

Особено приятно впечатление правят няколкото таблици , озаглавени "Индекс 

таблици" и номерирани съответно от 1 до 8, в които са представени отделните типове 

накити (прочелници и плитки ; обеци ; наушници, огърлици, нанизи, верижки , игли ; 

гривни и пръстени) по техния хронологически обхват. Не мога да се ангажирам обаче с 

оценка на точността на наблюденията на Елена. За да го постигна, трябва да повторя 

работата И, защото тя е права, като заявява на с. 52 от труда си, че "няма нито едтю 

обобщаваща публикация, която да обхваща всички известни образци от българските 

земи, нито за периода XIII- XIV в. , нито за времето, когато българската дър;жава е 

ликвидирана", а в научната литература (главно в сръбската) , се установява известно 

разминаване с приеманите традиционно от нашите изследователи датировки за някои 

образци . Всъщност, независимо дали Елена Василева го осъзнава по този начин , тези 

таблици са квинтесенцията на труда И и само може да се съжалява, че във файловете, 

които тя е предоставила за преглед от членовете на журито , приложенията, в които те 

са включени не са номерирани, за да се види мястото, което тя им е отредила. 

Приложеният картен материал, в който накитите са представени обобщено и чрез 

който находките, респ. разпространението на определените техни типове, са 

представени се възприема лесно. Поради обстоятелството, че изходните данни 

произлизат обаче от около 1/3 от територията, населена в миналото с българско 

население или от райони със смесено население, на тях трябва да се гледа като на едно 



добро начало за изграждане на една по-цялостна картина, работа, която със сигурност 

ще отнеме поне още няколко години, още повече че очевидно се налага проучването на 

обекти , които днес се намират на територии на граничещи с България държави. 

Общата представа, която остава у мен след прочита на дисертационвия труд на 

Елена Василева е като за научна разработка, която трябва да бъде приета за добра 

основа към подготовката на цялостен , обобщителен труд върху накитите на българите 

през ранния османски период, с какъвто впрочем , у нас се е закъсняло твърде много . 

В заключение, въз основа на споделеното дотук свое виждане върху 

представения ми за становище дисертационен труд, смятам, че дисертантката е 

показала необходимите качества, за да И бъде присъдена образователната и научна 

степен "доктор" и давам своя положителен вот за Елена Георгиева Василева. 

София 
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