
РЕЦЕНЗИЯ

на проф. дфн Цветан Теофанов,
преподавател в Софийския университет “Св. Климент Охридски”,
     за дисертационния труд на  Страхил Валентинов Панайотов
на тема Таблички с дръжка (амулетни таблички) от Двуречието

     по професионално направление 2.2. История и археология (Стара история) 
към катедра „Стара и средновековна обща история“
на Софийския университет „Св. Климент Охридски”

Страхил Панайотов е млад български учен, който е следвал в Историческия факултет на 

Софийския университет и е продължил образованието си в Хайделберг, където е 

завършил Асириология, египтология и археология  и е поставил началото на 

обсъжданата докторска дисертация. Следвал е също в Университета на Торонто, 

Канада. Бил е стипендиант на „Studienstiftung des deutschen Volkes” (Стипендия на 

немския народ). Участвал е в научни експедиции в Египет, Сирия, Турция и Европа. В 

момента работи по специалността си в екипа на голям дългосрочен европейски проект. 

Без всякакво преувеличение можем да обобщим, че авторът на труда е един от 

перспективните ни ориенталисти, които напълно са се интегрирали сред колегите си от 

международната академична общност и са си извоювали нейното уважение. Той владее 

и преподава акадски и притежава задълбочени познания не само за езиците, но и за 

културата, религията и литературата на Древна Месопотамия.

Предложената за обсъждане дисертация на тема Таблички с дръжка (амулетни 

таблички) от Двуречието е безспорно приносен и прецизно изпълнен научен труд, 

съставен от увод, три глави, заключение, библиография и приложение с общ обем 420 

страници. Под ръководството на авторитетни български историци в тясно 

взаимодействие със западни асириолози и специалисти от големи европейски музеи е 

извършена значителна изследователска работа със завидна добросъвестност, 

компетентност и ерудиция. Приложен е интердисциплинарен подход, който съчетава 

научни стратегии от сферата на историята, археологията и филологията.

Уикипедичното заглавие на труда, твърде вяло, невзрачно спрямо съдържанието и 

лишено от концептуална атрактивност, не дава точна представа за мащабите на 

[1]



замисъла и за приносния характер  на проекта, който напълно се вписва в традициите и 

постиженията на европейската ориенталистика и асириология. 

Уводът на труда (с. 1–10) се спира на целите и методите на изследването, както и дава 

подробна дефиниция на табличките с дръжки. Страхил Панайотов си поставя 

амбициозната задача да събере, анализира подробно, систематизира и каталогизира 

осемъгълните клинописни паметници, станали известни в науката с термина амулетни 

таблички. Доколкото те не изпълняват единствено заклинателни функции, дисертантът 

настоява и предпочита да наложи термина таблички с дръжки, за да се избегне 

погрешно утвърденото възприемане на функциите им. 

За целите на изследването Страхил Панайотов е проучил множество каталози и 

експонати в музеите на Лондон, Берлин, Хайделберг, Истанбул и Анкара, където са 

открити повече от двеста таблички с дръжки или техни фрагменти. В научно обращение 

се въвеждат и нови паметници. Определящ критерий за причисляването им към 

изучаваната група е материалният носител като източник на информация със 

специфичната му форма и функция без да се изключват жанрът и съдържанието на 

клинописите. С други думи, отчита се визуалната семантика на артефактите, които 

говорят не само чрез написаното слово, но и чрез поражданите от формата им символни 

асоциации. Съставянето на каталог от паметниците по външния им вид, а не по 

съдържанието, е сравнително нов подход в асириологията, който позволява да се 

установят комплексните параметри на феномена и тяхното взаимодействие и би 

намерил приложение в изучаването и на други артефакти от Древна Месопотамия.  

Първа глава (с. 21–85) ни въвежда в хомогенната, сходна по апотропичните си 

функции група от паметници, предназначени да защитават от демона Ламащу, и 

нейната подгрупа Хулбазизи, които се характеризират със специфична иконография и 

заклинателна традиция за предпазване на дома от злите сили. Те са изработвани по 

поръчка на клиенти за лична употреба и са окачвани в жилището, за което служи и 

перфорираната им дръжка. Установява се използването към отделни таблички на 

растения, за които вероятно се е вярвало, че подсилват магичното въздействие на 

амулета. Принос на Панайотов е добавянето към тази категория на новооткрити и 
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неизучени клинописни паметници, както и транслитерирането и преводът на 

непубликуваните им досега текстове.  

Тази част от труда е доста малка по обем и несъразмерна спрямо останалите глави, 

което в известна степен се оправдава от факта, че Ламащу-групата е подробно описана 

в научната литература и и затова не й е отделено повече място в настоящия труд. От 

своя страна паметниците от Хулбазизи-рубриката все още не са публикувани изцяло и 

дисертантът се е задоволил с тяхното категоризиране. 

Обемът на първа глава насочва вниманието на критичното око към структурата на труда 

и тогава проличават известни недомислия и възможности за оптимизиране на текста. 

Втора глава например  започва с твърде обстоен параграф за „съвременно състояние на 

изследванията на хетерогенната група”. Съдържанието му  обаче не засяга само 

обявената категория  таблички, а прави пълен, макар  и съставен от кратки бележки 

обзор  въобще на научните трудове, посветени на феномена като цяло. Тази част от 

дисертацията вероятно би могла да се добави към първа глава и да коригира донякъде 

дисбаланса в обема й.   

Втора глава (с. 28–129), която заема важно място в структурата на дисертацията и 

съдържа едни от приносните й акценти, предлага подробно описание и анализ на т.нар. 

хетерогенна група, т.е. такава, която включва различни литературни жанрове и типове 

иконография, но се придържа към формата на табличките с дръжки. Изследването на 

подобни паметници предполага наличие на комплексни знания и детайлен експертен 

анализ на молитвени заклинания, царски надписи, ритуални и административни 

текстове, азбучници, списъци и укази, посвещения, магически календари и т.н. Страхил 

Панайотов притежава широк поглед не само върху  конкретните артефакти, но и върху 

отделните аспекти на контекста, в който те са създадени. Тази част от труда илюстрира 

по безспорен начин задълбочеността и теоретичната подготовка на неговия  автор  в 

изучаваната област и затвърждава високата оценка за дисертацията. 

Вече споменатият начален параграф от главата дава изчерпателна информация и прави 

критичен анализ на целия набор от публикации по темата още от зараждането на 

асириологията до наши дни. Безспорно полезен и необходим за изследването, 

параграфът разкрива и някои досадни слабости, преди всичко повторения на 
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разяснителни детайли за табличките с дръжки наред с допуснатите в целия текст 

правописни и граматични грешки. Сведенията за публикациите по темата и кратките 

резюмета за приносите им се изреждат в хронологичен ред на един дъх, в един абзац, 

на десетина страници без нито един нов ред. Подобни примери могат да се открият и на 

други места в труда. Това недоглеждане обаче се компенсира от бликащата ерудиция на 

дисертанта и старанието му  да не пропусне някой важен автор  или факт, както и от 

очевидната му  пристрастеност към темата, което придава на изследването 

допълнителна стойност и го прави интересно и за неспециалиста. 

Съществено място в дисертацията се отрежда на елементите, които характеризират 

анализираните артефакти и изпълняват определени ритуални и апотропични функции 

(с. 28–129): кръстосаните линии върху  дръжката или тялото на табличките, 

заклинателните надписи, декоративните дупки, слотовете, посоката на четене. Обръща 

се също внимание на перфорацията и на изпичането на материала, както и се търси 

обяснение на липсата на перфорация при някои паметници – факт, който се пренебрегва 

в досегашните изследвания. Проследява се по най-изчерпателния начин 

разположението на текста и на линиите, както и всеки детайл върху  двете повърхности 

на изучавания феномен, тълкува се вложеният в него смисъл и се оспорват със солидни 

аргументи авторитетни мнения, което още веднъж позволява да се убедим в научната 

компетентност на Страхил Панайотов и в безспорните му качества на изследовател.

Едва към края на втора глава, след подробния анализ на специфичните елементи,  се 

разглеждат и утвърдените термини за таблички с дръжки, историческият им контекст и 

датировката, както и географското им разпространение – нещо, което би озадачило 

непосветения читател, защото обичайното им място би следвало да бъде някъде в 

началото и там биха внесли повече яснота в изложението. Така и чак на с. 130 и с. 140, 

след многократното споменаване и изследване на намбурби, научаваме, че това „са 

всъщност молитвени заклинания, придружавани от ритуални действия”. От един 

момент нататък читателят се обърква дали става дума само за хетерогенни или 

хомогенни паметници или въобще за таблички с дръжки. Разграничаването на тези две 

групи се прави за удобство, но то нерядко се губи в изключенията. Очевидно 

структурата на труда се нуждае от допълнителни усилия за по-ясни и логични преходи 

от общото към частното и за организиране на изобилния материал.
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Дребните недомислия в труда не променят като цяло високата оценка за мащабите и 

стойността на научните му  резултати. В него се прави тип изследване, което не се 

задоволява с популяризиране на западното знание в тази област, а се мотивира от 

амбицията да прави открития, да внася  приноси и да се съизмерва с постиженията на 

съвременната асириология, доколкото условията позволяват.

Последната и най-обемна трета глава (с. 130–359) обобщава и каталогизира всички 

познати паметници от хетерогенната група на табличките с дръжки: елементарни 

азбучници, молитвени заклинания, магически календари, царски надписи, ритуални и 

административни текстове, посвещения и др. Артефактите не само изчерпателно се 

систематизират по жанрове, но на задълбочен ананализ се подлага и сложното 

съчетаване и взаимопроникване на текстуална информация, особености на формата и 

археологически контекст, както и сходствата в спецификата наред със смесването на 

жанрови стандарти и на апотропичната и консултативната функция. 

Специално внимание в главата и въобще в целия труд се отделя на молитвените 

заклинания с ритуални действия, речитативи и обръщения към божества, които играят 

важна роля в религиозния живот и във всекидневието на древните асирийци и 

олицетворяват амулетните функции на табличките с дръжки. В тази категория се 

открояват намбурби-заклинанията с четирите им подгрупи, които са публикувани и 

изследвани неведнъж и затова дисертантът само обобщава и дискутира наличната 

информация. Разглеждат се молитви към трите добротворни божества Еа, Шамаш и 

Мардук, заклинания срещу  лоши сънища и черни магии, болести, злощастия и т.н. 

Апотропични функции изпълнява и епосът Ара, който е изписан върху  таблички с 

дръжки и по тази причина в дисертацията му е отделено значително място.  

Дори когато описанието и анализът на паметниците не оставят поле за разгръщане на 

изследователския потенциал и за приносни открития, Страхил Панайотов полага 

усилия да обхване и коментира сведенията с максимална пълнота и компетентност. 

Артефактите са онагледени с богат снимков материал и придружени от справка за 

археологическите детайли, за мястото на намирането им, датировката, музея, където се 

съхраняват, и кратка библиография по темите. По-важните текстове върху табличките с 
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дръжки са транскрибирани, преведени и обяснени в светлината на асирийската култура 

и религиозна традиция.

В мащабите на труда трета глава заема почти половината от обема му, но включва само 

един параграф, което за пореден път илюстрира дисбаланса в структурата и подсказва 

необходимостта от нейното преосмисляне и преработване при евентуално публикуване 

на изследването. 

Заключението на дисертацията (с. 360–366) обобщава получените резултати и 

направените изводи, както и очертава приносите на автора в изучаваната област. 

Отбелязва се спецификата на табличките с дръжки, която ги отличава от останалите 

месопотамски артефакти и произтича от предназначението им за всекидневна употреба. 

Подчертават се влаганите във формата им кодове и важността им в процеса на 

изучаване на древната асирийска култура. Ясно се разграничават функциите и двете 

сфери на приложение на анализираните паметници: апотропична и консултативна. Към 

първата спадат Ламащу- и Хулбазизи-заклинанията, епосът Ера, ритуалният текст за 

кръчмата и някои други, а към втория – предимно магически календари, генеалогични и 

други списъци. Оттук следва и коригирането на термина „амулетни таблички”, 

доколкото той не отразява цялостния феномен. Няма съмнение, че трудът внася 

сериозни приноси в академичния дебат по темата.  

За да не остане сянка на съмнение в категоричността на положителната ми оценка за 

обсъжданата докторска дисертация, ще подчертая, че критичните ми бележки по нея 

налагат само по-прецизно редактиране на текста и в известна степен работа върху 

структурата му за по-пълното изкристализиране на тезата. Забелязаните слабости и 

недостатъци не накърняват безспорните приноси и достойнства на труда, към които бих 

добавил и превода на цитираните текстове, а също и приложенията, които надхвърлят 

ролята си на илюстративен материал.

Като замисъл, реализация, научен подход, вложени усилия и приноси дисертацията на 

Страхил Панайотов напълно отговаря на високите изисквания и критерии за 

удостояването му с докторска степен.
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Изхождайки от пълната си убеденост в достойнствата на дисертационния труд на тема 

Таблички с дръжка (амулетни таблички) от Двуречието, както и в качествата, 

компетентността и приносите на неговия автор, препоръчвам на научното жури от 

Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” да 

присъди на СТРАХИЛ ВАЛЕНТИНОВ ПАНАЙОТОВ образователната и научна 

степен ДОКТОР.

    

28 февруари 2014 г.

София                                           Проф. дфн Цветан Теофанов
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