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ОТНОСНО: дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен 

“доктор” на тема „Културата между Долни Дунав и Стара планина през периода от 

средата на ІІ в. пр. Хр. до началото на ІІ в. сл. Хр. (по археологически данни от Северна 

България”, с автор Владислав Живков Живков, редовен докторант към Секция за 

антична археология на НАИМ-БАН 

 

ОТ: проф. д-р Сергей Борисов Торбатов (НАИМ-БАН) 

 

 Дисертационният труд на Владислав Живков е пръв опит в българската 

историография за комплексно изследване на материалните аспекти на местната култура 

в земите между Долни Дунав и Стара планина (в границите на България) в периода от 

средата на II в. пр. Хр. до началото на II в. сл. Хр. Това е изцяло оригинална разработка, 

която не просто запълва едно „бяло петно” в научното дирене у нас, но и в значителна 

степен коригира редица утвърдени от десетилетия в научната книжнина представи и 

постулати за историческото и обществено-икономическо развитие през този период, 

формулирани по-скоро въз основа на общо-исторически и теоретически доводи и 

съображение, но рядко подплатени с обективна материална аргументация.  

 Актуалността на темата е обусловена от натрупването през годините на голямо 

количество пряко свързан с нея емпиричен материал, както и от видимото изоставане 

на българската археологическа наука в неговата систематизация и обобщаване.  

 Дисертационният труд се състои от Въведение, 10 глави и Заключение.  

 Във Въведение-то е обозначена целта на работата, изразяваща се в 

характеризиране на културата и нейното развитие в границите на днешна Северна 

България от средата на II в. пр. Хр. до началото на II в. сл. Хр., и са формулирани 

няколко конкретни изследователски задачи, водещи към нейната реализация, а именно: 

издирване и събиране на наличната към момента информация; идентификация и 

хронологическа систематизация на базата данни; детектиране на географски и 

хронологически специфики; корелация на археологическите с историческите данни. 

 Използваната методика, включваща различни методи на историческото дирене 

(картографски, релативно-хронологически, контекстуален, формално-типологически, 

културно-исторически и процесуален) е напълно адекватна на поставената цел и 

задачи. 
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 Докато териториалният и общият хронологически обхват на изследването са 

достатъчно точно и ясно формулирани, не така, според мен, обстои въпроса с 

предложената от автора вътрешна периодизация, представляваща опит за 

синхронизация на наложената в литературата датировка на археологически култури и 

отделни категории материал с протеклите в района исторически събития и процеси. 

Предложената периодизация ми се струва твърде „флуктуална” и неизбежно поражда 

недоразумения, неясноти и противоречия от хронологическо естество. Така например 

(на с. 15) , продължителността на Фаза І се определя „докъм последната третина на I 

в. пр. Хр.”, но веднага след това краят ѝ се поставя „в принципата на Август (27-14 г. 

сл. Хр.)”, а в следващото изречение изрично се пояснява, че фазата включва и 

Августовата епоха. Само през един абзац по-долу на същата страница, определяйки 

обхвата на Фаза ІІ, авторът поставя началото ѝ „около края на I в. пр. Хр.”, като го 

свързва с „първичното покоряване на част от разглежданата територия 

(създаването на префектура и провинция Мизия)”. В последната фраза обаче са 

включени три доста раздалечени във времето събития, първото от които е походът на 

Марк Лициний Крас в 29-28 г. пр. Хр., второто е с неустановена засега датировка, а 

третото се отнася към 12-15 г. сл. Хр. Въпреки внимателното четене на дисертационния 

труд, за мен така и остана неясно, кога точно свършва Фаза І и кога започва Фаза ІІ. 

Същото следва да отбележа и за хронологическите рамки на обособените подфази във 

всяка от фазите. В дисертационния труд границата между ІА и ІБ е поставена „във 

времето на Митридатовите войни (88-63 г. пр. Хр.)”, а в автореферата – „към 70/50 г. 

пр. Хр.”. Прекалено условна и неясна е и границата между подфазите (А и Б) на Фаза ІІ 

– „около края на Юлиево-Клавдиевата династия и времето на Флавиите (след 

началото на третата четвърт на I в. сл. Хр.)”. В автореферата пък тя е обвързана „със 

смяната на Юлиево-Клавдиева с Флавиевата династия, както и превръщането на 

Тракия в римска провинция”, но това са две съвсем различни събития, отново много 

отдалечени във времето. Всички посочени по-горе противоречия са, според мен, лесно 

преодолими, при това – без никакъв ущърб за извършената от докторанта огромна по 

обем и по качество изследователска работа. Отчитайки резултатите от анализа на 

разгледания материал, както и факта, че етапите в развитието на културните процеси 

трудно биха могли (ако въобще могат!) да се дефинират в стриктни хронологически 

рамки, привързани към конкретни исторически събития, съвсем приемливо и трудно 

будещо възражения би било, ако границата между Фази І и ІІ се постави „около 

началото на новата ера”, тази между Подфази ІА и ІБ – „около средата на І в. пр. Хр.”, а 
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между Подфази ІІА и ІІБ – примерно в „началото на втората половина на І в. сл. Хр.”. 

Това несъмнено би придало по-голяма тежест на обособената Подфаза ІБ, която при 

сегашната неясна формулировка може да се разбира и като обхващаща едва около 20 

години, както и на Подфаза ІІБ, чиято продължителност също би могла да се сведе до 

3-4 десетилетия. 

 Глава 1 е с подчертано теоретичен характер, а в Глава 2 са проследени военно-

политическите събития от средата на II в. пр. Хр. до началото на II в. сл. Хр., които 

имат пряко или косвено отношение към изследвания район. И двете глави безспорно 

имат важно място в структурата на дисертационния труд и техният обем (малко по-

голям от обичайния) никак не ме смущава, тъй като в тях аргументирано е обоснован 

използвания понятиен апарат и ясно е очертана историческата „канавà” на развилите се 

тук сложни етнокултурни процеси.  

 Глави 3 – 10 представляват същината на дисертационния труд. В тях обстойно е 

разгледан целия наличен към момента и достъпен на докторанта археологически 

материал, имащ отношение към темата. Материалът е от различно естество и отделните 

категории съвсем справедливо са характеризирани като „културни компоненти”. Всяка 

от тези глави представлява напълно завършена аналитично-синтетична студия с много 

високо научно качество и безспорни научни приноси. Това не е механичен сбор от 

позната информация. В много, дори в повечето от случаите, акумулираната база от 

веществени данни е резултат от целенасочено издирване от страна на докторанта на 

материали, които от десетилетия „събират прах” в музейни депа и различни местни 

сбирки и колекции. Те са били неразпознати, погрешно интерпретирани или просто 

игнорирани от техните намервачи, поради което досега бяха практически неизвестни 

дори на пряко заинтересованата част от научната общност. Изрично трябва да 

отбележа, че много от находките, придобити в хода на интензивните спасителни 

разкопки в Северна България през последните години и отнасящи се към изследвания 

период, са идентифицирани именно от докторанта, което безспорно улесни 

професионалната колегия в интерпретацията на проучваните от тях обекти. Още нещо 

много важно, което специално следва да се подчертае, е непосредствения досег на 

автора до археологическия контекст – неговите обширни лични теренни наблюдения и 

констатации, тъй като немалка част от анализираните паметници и ситуации 

произхождат или са регистрирани от/в обекти, чието проучване се е осъществило под 

ръководството или с активното участие на докторанта.  
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 Културните компоненти са разгледани с впечатляваща вещина, свидетелстваща 

за солидна академична подготовка, проучвателска прецизност и добросъвестност и 

отлично познаване на световната научна книжнина по свързаната с темата на 

дисертационния труд проблематика. Авторът последователно се стреми да анализира 

противоречиво интерпретирания в досегашните публикации материал в ясен 

археологически контекст, а това му позволява възможно най-тясно да прецизира 

неговата датировка и да го превърне в достатъчно сигурен хронологически репер, а от 

друга страна – да изясни естеството и специфичните функции на някои категории 

веществени паметници, което пък дава възможност за обосновани разсъждения върху 

социалната и икономическата структура на обществото.  

 Забележка от формално естество имам само към посветената на керамиката 

Глава 3. Анализираният в нея материал е разделен в „26 [в автореферата – 24] 

керамични „групи“, които се състоят от типични за изследвания период форми и 

украси”. Въпросните „групи” включват различни технологични и декоративни групи, 

отделни видове и типове съдове, а дори и инструменти (лустратори). Възприетата 

организация на материала определено ме смущава, тъй като повече от половината от 

групите (тези, включващи видове и типове съдове) същевременно принадлежат и към 

други, обособени на технологичен или декоративен принцип. Считам, че по-правилно 

от методическа гледна точка би било, ако текстът на раздела за керамиката е вътрешно 

структуриран на базата на ясен систематизационен критерий. 

 Самата подредба на изложението в коментираните глави изглежда 

„нетрадиционна”, но аз я намирам за напълно обоснована от научна и логическа гледна 

точка, тъй като уверено води от „частното” към „общото” и дава възможност за 

формулирането на убедителни изводи и обобщения. Всъщност, Глави 9 и 10, в които 

са разгледани основните елементи на селищната структура (некрополи, селища и 

светилища), представляват задълбочен синтез, в който е представена правдива и 

напълно приемлива картина за формирането и развитието на материалните аспекти на 

културата в земите между Дунава и Стара планина от средата на ІІ в. пр. Хр. до 

началото на ІІ в. сл. Хр., основаваща се на състоянието на сегашната изворова база. 

Ясно са очертани проблемите и са набелязани перспективни направления за бъдещи 

системни проучвания по тази проблематика в изследвания географски ареал. Особено 

приятно впечатление прави, че авторът се отнася много предпазливо към наличния 

материал и отчита факта, че в него е представено актуалното състояние на 

проучванията. Липсват каквито и да било опити за свръхинтерпретация, напротив – 



5 
 

дори неща, които изглеждат общо-взето ясни, се приемат за възможни, но засега 

недоказуеми. В много случаи са представени различни вариантни обяснения на 

регистрираната ситуация, като окончателното и еднозначно разрешаване на проблемите 

е оставено за в бъдеще, при наличието на солидна аргументация в подкрепа на някоя от 

формулираните хипотези.  

Заключение-то на дисертационния труд представлява своеобразна равносметка 

на извършената от докторанта, огромна по обем и впечатляваща с качеството си 

изследователска работа. Откроените тук основни изводи и обобщения са с капитално 

значение за археологическо-историческите проучвания на предметния период в 

Северна България. Те кореспондират, но само отчасти се припокриват със скромно 

посочените в приложената към автореферата справка за научните приноси на 

дисертационния труд. 

 Рецензираният дисертационен труд е не само безспорно авторско постижение, 

но и съществен принос на българската археологическа наука в изследването на една 

много популярна по света, но дълго време неглижирана у нас тематика. Както самият 

труд, така и свързаните с него публикации на автора, изтъкват докторанта като високо 

ерудиран, отлично подготвен и перспективен млад учен. Считам, че е абсолютно 

наложително трудът (с незначителна доработка и отстраняване на срещащите се тук-

там фактологически грешки) да бъде публикуван в пълен обем в отделно монографично 

издание. 

Въз основа на изложеното дотук, убедено препоръчвам на почитаемото Научно 

жури да присъди на г-н Владислав Живков Живков образователната и научна степен 

„доктор”. 

01.03.2022 г.               

 (проф. д-р Сергей Торбатов) 

 


