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РЕЦЕНЗИЯ 

 

от доц. д-р Крум Бъчваров, Национален археологически институт с музей - БАН 

на дисертационния труд на Татяна Кънчева-Русева „Класификация на накитите през 

халколита в днешните български земи. На базата на материали от културно-

историческия комплекс Коджадермен-Гумелница-Караново VI“, представен за 

присъждане на образователната и научна степен „доктор“ 

 

 

Ще пропусна традиционното встъпление и ще започна направо по същество. В 

самото заглавие на дисертацията откривам сериозно противоречие. От една страна се 

посочва, че обект на класификация са „накитите“ от халколита, а от друга – че са 

използвани само къснохалколитни материали от Източните Балкани. Причината за това 

противоречие се изяснява по-нататък в Увода, но тъй като заглавието е било променено 

след предварителното обсъждане на разширено заседание на Катедра „Археология“, 

смятам, че е трябвало да бъде коригиран и този проблем. Противоречието 

допълнително се задълбочава с формулирането на целта и задачите на проучването (с. 

4-5), където изобщо не става дума за класификация; напротив, в частта, описваща 

методическите основи на изследването, се говори за извеждане на типове, подтипове и 

варианти въз основа на формален анализ (с. 5). 

Съвсем логично, на първо място в Увода е въведен и дефиниран терминът 

„накит“. Представеното определение обаче е противоречиво и доста хаотично, включва 

спорни тези – например, че първоначалната функция на „накитите“ е естетическа и 

декоративна, твърдение, което упорито се повтаря на няколко места в дисертацията, – 

използвано е отживяло времето си разграничение на материална и духовна култура. По-

подходящо е конкретно да бъдат посочени предметите, които авторът включва в тази 

категория. 

Следващата част от Увода е посветена на целта и задачите на проучването. Като 

цел, на първо място е поставена „систематизацията на накитите“. Като втора задача с 

оглед постигането на тази цел обаче отново се натъкваме на „систематизиране 

(извеждане елементите на системата)…“. Без да разглеждам една по една задачите, 

трябва да посоча, че те нито отговарят на цялостната структура на труда, нито пък 
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посочената цел съответства на темата на дисертацията. Що се отнася до 

„методологическата база“, тук само са нахвърляни „някои“ методи, които по никакъв 

начин не са свързани с постигането на съответните задачи. 

Тези няколко изречения, които изчерпват най-важния елемент на всяко научно 

изследване, неговата теоретична и методическа основа, се характеризират с мъглявост 

и непоследователност – слабост, която логично води до генерални проблеми на 

дисертационния труд. 

Във втората част на Увода авторът отново – след като го е направил, според мен 

неуспешно, две страници по-горе, – дефинира термина „накит“, този път само „като 

предмет, който служи за украса, с който човекът подобрява външния си вид“.  

Първата глава от труда е озаглавена „Преглед на проучванията. Териториален и 

хронологически обхват. Хронология и периодизация на културно-историческия 

комплекс Коджадермен-Гумелница-Караново VІ“. Тя започва с историографски 

преглед, в който са изредени основни публикации по темата. Смисълът на такъв дял 

обаче е в критичния анализ на изследователските подходи, какъвто липсва в този 

дисертационен труд. В случая е направен опит въз основа на съществуващите 

публикации да се обоснове необходимостта от обобщаващо проучване на предметите, 

които Т. Кънчева нарича „накити“. 

Във втората част от тази глава би трябвало да са представени териториалните и 

хронологически граници на изследването, но изложението се изчерпва с описание на 

основните културни явления на каменно-медната епоха с акцент върху късния 

халколит, без пряка връзка с конкретната тема. От друга страна, опитът за изясняване 

на териториалния и хронологически обхват на проучването чрез преглед на 

проучванията на обектите не може да замести изричното въвеждане на изследователски 

ареал, а и мястото на такъв преглед на обекти е в отделен каталог. 

Теоретичната и методическа слабост на изследването има сериозно отражение в 

следващия дял от дисертационния труд, озаглавен „Суровини и технологии. 

Класификация. Типология. Териториално и хронологическо разпространение. Опити за 

реконструкции“. Той започва с разделянето на „накитите“ – между другото, категория, 

с чието съдържание читателят все още не е запознат, тъй като авторът досега не е 

посочил какви видове находки включва в нея, – според материала, от който са 

изработени: от органични или неорганични суровини. Всъщност изобщо не се разбира 
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какви са намеренията и целите на дисертантката с и в тази глава. На каква основа ще се 

изгражда въпросната класификация? След като се започва със суровините, те явно би 

трябвало да са някаква изходна точка, но не е ясно дали са класификационен или 

типообразуващ критерий, и дали изобщо имат отношение към евентуалното 

последващо категоризиране на изследваните артефакти. Трябва да отбележа обаче, че 

тук подробно и коректно са разгледани, онагледени с карти на териториално 

разпространение и диаграми на процентно съотношение използваните за изработка на 

„накити“ черупки от морски и речни миди, животински кости, камък, глина, метал и 

растителни останки. Следва кратък анализ на технологията на производство по 

отделните суровини, резултатите от който също остават безцелни. 

Втората част на главата, озаглавена „Класификация“, въвежда известен ред в 

досегашното повече или по-малко хаотично и мъгляво от методическа гледна точка 

изложение. Става ясно, макар и донякъде в противоречие с посоченото в Увода, че 

целта на изследването всъщност е „класифициране… на накитите от комплекса КГК VІ 

въз основа на определени критерии“. Въпреки че не е въведено изрично определение на 

„класификация“, дефиницията на „типология“ предполага, че авторът разбира и може 

да прилага тези два основни изследователски инструмента. Използваната от Т. Кънчева 

класификация на „накитите“ се основава на функционална систематизация на 

изследваните предмети и включва две водещи категории: „накити“ за тяло и съответно 

за облекло. От друга страна, типологията на находките е резултат от формалния анализ 

на предметите, с използване на допълнителни критерии за извеждане на подтипове и 

варианти. 

Няма да повтарям класификацията на дисертантката, тя като цяло би могла да е 

приемлива, а и подобна вече е използвана от други автори. Само ще посоча, че 

извеждането на мънистата в самостоятелна категория на същото ниво като първите две 

е спорно – те могат да се пришият към дреха, могат и да са елемент от огърлица или 

самостоятелен пандантив. Тази, както и други алтернативни възможности по-нататък, 

например функцията на обеците/халките, са дискусионни и не са достатъчно подробно 

или изобщо не са обсъдени в текста. Освен това, както се вижда по-нататък в 

изложението, конкретни видове предмети могат да се отнасят към повече от една 

класификационна категория и този факт хвърля съмнение върху основателността на 

избрания класификационен принцип. Напомням също, че мястото на суровината в тази 

изследователска конструкция остава напълно неизяснено. 
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Следващата част от тази глава, „Типология“, е адекватно разработена. 

Диаграмите на разпределение на изследваните групи артефакти по различни признаци 

допълват анализа, макар че резултатите не са статистически значими. Включването на 

всички антропоморфни фигури от кост към категорията „накити“, макар авторът да се е 

опитал да го обоснове, не е аргументирано. Те могат да са апликации, висулки, а може 

и изобщо да не са предназначени за носене – има най-различни възможни сценарии, 

които не са отчетени. Би било коректно да се анализират възможните функции на 

отделните типове, но това също не е направено. Що се отнася до т.нар. модели на 

сечива, има такива артефакти, също с миниатюрни размери, както от кост, така и от 

мед, без дупка за евентуално окачване, което предполага друга функция и поставя под 

въпрос интерпретацията им като „накити“. А и каква тогава е функцията на 

многобройните каменни тесли с малки или миниатюрни размери от цялата късна 

праистория на Източните Балкани? 

Главата завършва с „Обобщение“, което включва изводи на автора, направени 

главно въз основа на дистрибутивния анализ на изследваните предмети. Те обаче не са 

значими, особено статистическите наблюдения. Например: „Накитите за тяло са 

основната част от накитите от комплекса КГК VІ61. Те са около четири пъти 

повече от накитите за облекло. От накитите за тяло преобладават тези за шия и 

торс. Най-разпространени са висулките, следвани от гривните.“. Като се има предвид 

спорния характер на изходното разделяне на групите и реалната възможност за 

„движение“ в тях, такава статистика е лишена от смисъл. Заключенията за 

териториалното разпространение на отделните категории артефакти пък отразяват – 

както самата дисертантка неколкократно посочва на различни места в текста, – 

съответната степен на проученост на различните региони от изследвания ареал. 

Глава IV, „Опити за реконструкции“ започва с някои спорни и неаргументирани 

твърдения, например, че колективните находки от Долнослав представляват 

„хранилища за цялата общност или за определен кръг високопоставени членове на 

обществото“ и „… характеризират Долнослав като център с търговско и вероятно 

култово значение“. Въпреки това избраният от автора контекстуален метод в този дял 

от дисертационния труд определено има приносен характер – Т. Кънчева използва 

информацията за проучваните „накити“ от гробове, за да реконструира с голяма степен 

на вероятност функцията на артефактите. Успехът на този изследователски подход 

може би подсказва и че той би бил по-подходяща отправна точка за цялото проучване. 
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Последната глава, „Някои социални аспекти в производството, обмена и 

приложението на накитите през халколита на базата на материали от културно-

историческия комплекс Коджадермен-Гумелница-Караново VІ“, се занимава най-вече с 

извеждане на търговски контакти въз основа на резултатите от анализите на 

изследваните предмети. Изводите са приемливи, като трябва да се отчита и степента на 

проученост както на отделните региони, така и на конкретните археологически обекти, 

фактор, с който дисертантката очевидно е наясно. Известен методически проблем 

представлява извеждането на посоките на влияние въз основа на теоретични 

разсъждения и публикации на други автори; чак след това е разгледан конкретният 

материал. 

Във втората част на главата Т. Кънчева представя някои кратки и необвързващи 

разсъждения за „Накитите като археологически извори за социално-икономическата 

структура и религиозните представи в комплекса КГК VІ“, главно въз основа на 

публикации на други автори. 

В Заключението, което по-скоро има характер на автореферат, дисертантката 

обобщава отделните елементи на изследването и посочва, че е изпълнила 

формулираните в Увода цели и задачи. 

В отделен том са представени следните приложения: списък на археологически 

обекти, от които произхождат и са използвани накити по темата; териториално 

разпространение на накитите по обекти; каталог на находките; табла; типологически 

таблици; фигури и карти. Всички те са изпълнени адекватно. 

 

Заключение 

Езикът на Т. Кънчева е граматически верен, но много често е неясен, 

терминологично неизчистен, недовършен, двусмислен. Цитирането е коректно, 

използвани са повечето публикации по темата. 

Както неколкократно посочих в рецензията, откривам в представения 

дисертационен труд сериозни методически слабости, които дават отражение върху 

крайния резултат. Затова и цялостната ми оценка за проучването е ниска. Като отчитам 

обаче положения огромен труд по събирането и систематизирането на над 1200 

предмета в коректно съставен каталог, напълно използваем за различни проучвания на 
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тези артефакти, и факта, че в крайна сметка поставената – макар и не съвсем 

експлицитно формулирана, – цел, а именно класифициране на къснохалколитните 

„накити“, е изпълнена, независимо от несъгласието ми с избрания изходен 

класификационен критерий, предлагам на Татяна Кънчева-Русева да се присъди 

образователната и научна степен „доктор“. 
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