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на докторската дисертация 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“ 

от доц, д-р Явор Димитров Бояджиев 

 

Настоящата дисертация е резултат на дългогодишните изследвания на Татяна 

Кънчева-Русева. Авторката има богат терен опит и съответно конкретни наблюдения 

върху археологическите ситуации, при които се откриват предметите, обект на нейното 

изследване. Първата й статия, свързана с разглежданата проблематика, е публикувана 

преди 15 години, а след това периодично има публикации по темата (последните две са 

под печат) – факт, който показва трайния й интерес към украшенията от 

праисторическата епоха и доброто познаване на изворовия материал.  

Изборът на дисертационната тема е удачен. Информацията, скрита в този род 

предмети е многопосочна – за нивото на познаване на различните видове материали (в 

случая трайни такива); за обхвата и посоките на търговските връзки; за технологичните 

възможности; за естетическите потребности и вкусове на населението, до известна 

степен за религиозни възгледи, полово-възрастови и социални отношения и т. н. Със 

сигурност темата далеч не е изчерпана с досегашните публикации, още повече, че те са 

съсредоточени основно върху данните от двата големи некропола – Дуранкулак и 

Варна I, а накитите от селища остават на втори план. В това отношение смятам  

избрания териториален и хронологичен обхват за удачен. Лишавайки се от 

атрактивните находки от двата споменати некропола (същевременно използвайки 

информацията, която те дават), авторката има възможност да разгледа подробно и да 

анализира един досега по-слабо изследван материал, открит основно при разкопки на 

селища и то от една определена етнокултурна общност, заела обширна територия през 

втората половина на V-то хил. пр. Хр. Именно през този период използването на накити 

и нивото на тяхната изработка достига своя връх. Наличният материал е напълно 

достатъчен за целите на една докторска дисертация. 

Дисертация е структурирана в две части. Първата, в която е представен 

основният текст, включва увод, четири глави, заключение и библиография – 121 

компютърни страници текст и 17 страници литература.  



В увода са формулирани целта и задачите на работата, обоснован е 

аргументирано нейният териториален и хронологичен обхват. Изброени са основните 

методи на изследване и е разяснена изпозваната терминология. Обяснена е структурата 

на работата. 

Първата глава е озаглавена „Преглед на проучванията. Териториален и 

хронологически обхват. Хронология и периодизация на културно-историческия 

комплекс Коджадермен-Гумелница-Караново VІ“. На практика тя се състои от две 

отделни части, разграничени и в самата работа, чието обединение до голяма степен е 

чисто механично.  

Първата част е посветена на традиционния за този тип работи историографски 

преглед на публикациите по темата. Като се има предвид многостранността на темата 

публикациите правилно са групирани според различните аспекти, които те засягат – 

първична публикация на накити, суровини, производствени технологии, социални 

аспекти, имитации, антропоморфна пластика, обобщаващи. Авторката е запозната с 

всички по-важни публикации по темата. Би могла обаче да направи малко по-обстоен и 

по-смел критичен анализ на основните от тях. 

Втората част е озаглавена „Териториален и хронологически обхват. Хронология 

и периодизация на културно-историческия комплекс Коджадермен-Гумелница-

Караново VІ“. Първото изречение от това заглавие спокойно може да отпадне,  тъй като 

до голяма степен повтаря уточненията и аргументацията, направени вече в увода. На 

практика тази част е посветена основно на характеристика на културния комплекс КГК 

VІ. Очертаването на неговите граници и контактните зони със съседните култури 

определя ясно териториалния обхват на настоящата работа. Дадени са и 

хронологичните рамки на КГК VІ. Разгледани са накратко репирните обекти на 

комплекса.  

Втората глава – „Суровини и технологии. Класификация. Типология. 

Териториално и хронологическо разпространение. Опити за реконструкции“ също  

включва няколко отделни части. В първата са разгледани разнообразните материали, 

използвани за производство на накити, като е посочен и техният произход. Установен е 

делът на отделните суровини при изработването на украшения. Посочени са основните 

производствени дейности при различните суровини, както и даните за съществуващи 

работилници. 

От особено значение за работата са следните две части – „Класификация“ и 

„Типология. Териториално и хронологично разпространение“. Те спокойно е можело да 



бъдат обособени като отделна глава. Класификацията и типологията на толкова 

разнороден материал, какъвто представляват украшенията, е истинско 

предизвикателство пред който и да е учен. Докторантката правилно е избрала за водещ 

критерий при класификацията на накитите тяхната функция, а след това и мястото на 

приложение. Тя обаче не е била достатъчно последователна в следването на водещия 

критерий. Ако се следва логиката на функционалността трябва още на най-високото 

ниво в класификацията да се разграничат предметите с чисто декоративна роля от 

носителите на религиозно-апотропейна символика (ако въобще се прецени, че те трябва 

да се включат към накитите, както е направила Т. Русева).  

При определяне на начина и мястото на приложение авторката се е постарала да 

използва всички налични източници – контекста на намиране, морфологичните 

признаци, конкретната ситуация при погребения както от комплекса Коджадермен-

Гумелница-Караново VI така и от други синхронни култури, иконографски данни, 

колективни находки в селищата, етнографски паралели. Отбелязана е и 

полифукционалността на някои накити, като те са разгледани във връзка с основното 

им приложение. Класификацията на накити следва логична схема: накити за тяло – за 

глава, за шия и торс, за ръце; накити за облекло – предмети за апликиране, мъниста 

(разбира се, мънистата могат да имат най-различна употреба и е трудно да се каже кое 

приложение им е основно). Типологията на накитите се основава на морфологични 

признаци. Когато не е възможно следването на този  критерий, са използвани и други – 

напр. при съставните накити. Смятам, че към критериите е трябвало да се включи и 

материалът, от който са изработени накитите. Именно той в редица случаи определя 

формата или морфологията на един и същи тип накити – напр. спираловидните игли 

(всички от мед); трапецовидните висулки („В зависимост от използваната суровина 

имат овално или правоъгълно сечение.“-с.38); антропоморфните фигурки от мида – 

всичките към „схематично оформените“; отворените гривни и т.н.. Същевременно 

трябва да отбележа, че изследователката съвестно и прецизно дава информация за 

материалите, от които е изработена всяка категория накити. 

Т. Русева се е постарала да събере и представи всички предмети, които биха 

могли да бъдат използвани като украшения от древния човек. В някои случаи 

определянето им като накити е твърде дискусионно. Авторката обаче се отнася с 

необходимата предпазливост и научна коректност при интерпретацията на такива 

предмети, като коментира както различните мнения, така и контекстът им на откриване 



– напр. пробитите фаланги, зооморфни, триъгълни, трапецовидни и овални висулки, т. 

нар. „бумеранги“ и т.н.. 

Авторката прецизно е разгледала териториалното и хронологично 

разпространение на отделните категории накити. Текстът е илюстриран и с голям брой 

съпоставителни графики. Докторантката е достигнала до някои съществени заключения 

(достатъчно добре аргументирани), които се разминават с наложили се в литературата 

мнения:  че „използването на метални накити  не трябва да се тълкува непременно като 

израз на висок социален статус, а те са били притежание на повече членове на 

къснохалколитното общество.“ (с. 64); че различията между култури КГКVI и Варна в 

съотношението при използването на спондилусовите накити в селищата и некрополите 

се дължат на „различни по характер общества и култури, с различни изисквания и 

взаимоотношения, търговски и културни връзки“. 

Достатъчно добре аргументиран е и друг важен извод на авторката – за локална 

специфика и известни различия в културно-историческото развитие на различни 

райони в общия културен комплекс. Безспорно много полезни и интересни са 

наблюденията й за локални центрове, свързани с производството и употребата на някои 

категории накити, както и за наличието на унификация и специализация в 

производството на накити.  

Има обаче пасажи и твърдения, които се нуждаят от прецизиране или 

преосмисляне: 

–  „Наред с основната, декоративна функция ... накитите могат да имат ритуални, 

апотропейни и други функции. На това основание в работата са включени и артефакти 

с антропоморфно оформление.“ (с. 40).  Според изследователите антропоморфните 

фигурки имат преди всичко религиозно-апотропейни функции и по тази причина 

включването им към накитите и то на ниво тип висулки противоречи на логиката на 

класификационната схема. Като се има предвид, че основната им функция се различава 

от тази на „чистите украшения“ и като се има предвид, че основата на класификацията 

според авторката е именно функцията на предметите, то тази група находки би 

трябвало да се отдели на най-горно ниво още при класификацията на накитите. Същото 

се отнася и за т. нар. „пръстеновидни идоли“ („конвексни антропоморфни амулети“), 

чиято функция явно е различна (според всички изследователи) от плоските костни 

идоли, но които са разгледани „в рамките на вариант плоски схематични 

антропоморфни фигурки“ (всъщност повечето от тези фигурки не са плоски, а 

конвексни). 



– Някои от т. нар. правоъгълни висулки всъщност са петоъгълни – с. 38, табл. 10-

5,6. Описанието им като правоъгълни, но „триъгълно оформени в горната част“ не 

отговаря на геометричните форми. При положение, че има правоъгълни, триъгълни и 

трапецовидни по-добре е да е бил отделен и още един тип – петоъгълни;  

– Позоваването на златната спирала от селищна могила Юнаците – „Гробна 

находка от последния къснохалколитен хоризонт на селищна могила Юнаците също 

дава информация за начина на приложение (Мацанова 2004, обр. 4, 5)“ (с. 55) не е 

коректно – спиралата не е от гроб, а е открита сред деструкциите на жилище;  

– Не е ясно изречението на с. 38. „Като вариант на правоъгълните може да се 

разглежда каменна висулка със зигзаговидно (гребеновидно) оформена дълга страна от 

Ясатепе (табло 10, 4), формувана от фрагмент от спондилусова гривна.  

– При атропоморфни апликации – подтип 1, Корубести фигурки, като вариант 4 

е обособена една фигурка – с „компактно овално тяло, чрез врязване са изобразени 

очите. Табло 34, 6, Кат. № 1119.“ Всъщност става въпрос за недовършена фигурка от 

подтип 1 според типологията на Т. Кънчева-Русева, на която са отбелязани участъците 

за изрязване (авторката също отбелязва възможността да се касае за заготовка). 

При опитите за реконструкции (част четвърта от втора глава) вниманието 

правилно е насочено към находките от погребения, а от тези в селища – към 

колективните, като пълноценно са използвани и наличните иконографски данни. 

В третата 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“ Т. Кънчева-Русева 

се е постарала да разгледа всички аспекти на човешката дейност, за които накитите 

могат да дадат информация – занаяти, търговия, полово-възрастова и социална 

диференциация, култово-религиозни представи и практики. Както и самата авторка 

отбелязва, все още наличните данни не са достатъчни за сигурното решаване на 

поставените проблеми, поради което има различни хипотези, до голяма степен 

субективни и недостатъчно аргументирани. Докторантката изчерпателно е представила 

наличните факти и съществуващите мнения. Особено ценни са наблюденията относно 

културните контакти – както между отделните културни комплекси, така и вътре в КГК 

VІ.  

Обобщението всъщност представлява резюме на работата. Смятам, че то би 

трябвало да има по-аналитичен характер, като в него се изведат основните резултати от 



проучването, евентуално и проблемите, които то поставя (такова обобщение е 

направено към втора глава). 

Посочените в библиографията 344 заглавия (202 на кирилица, 142 на латиница) 

обхващат всички по-съществени публикации по темата. В някои случаи обаче не са 

отбелязани автори, цитирани в текста (напр. Георгиева 1982; Dimitrov 2002). 

Част втора. Във втората част на дисертацията са изнесени приложенията и 

илюстративният материал – общо 102 страници текст, от които 83 принадлежат на 

каталога; 42 табла на находки, определени от авторката като накити; 7 типологически 

таблици; 3 фигури, представящи  хипотетични реконструкции на накитни комплекти и 

17 карти.  

Тя включва три приложения. В първото са изброени всички обекти 

археологически обекти, от които произхождат и са използвани накити по темата, а във 

второто – „Териториално разпространение на накитите по обекти“ е дадена кратка 

характеристика на обектите с колекции от накити. Представени са и колективните 

находки. Каталогът е структуриран според класификацията и типологията на 

находките. Той включва всички необходими данни. Би трябвало обаче да се обозначат 

непубликуваните находки - или с изрично упоменаване след всяка, или с обща бележка, 

указваща как са означени. 

Илюстративният материал представя нагледно всички основни аспекти, 

разгледани в работата. В някои случаи обаче има несъответствия между номерацията в 

таблата и посочени номера в текста (предимно от глава трета в част първа).  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Дисертацията е самостоятелно дело на докторантката, резултат на дългогодишна 

работа по темата. Самата тема е недостатъчно разработена в досегашните изследвания, 

така че настоящата работа представлява несъмнен принос в проучването на накитите 

през халколитната епоха. 

Т. Русева е показала възможностите си да обработи и анализира големи масиви 

разнороден изворов материал – както публикуван, така и значителен брой 

непубликуван (около 60% от всичкия). Докторантката добре познава и използва 

литературата, свързана с разглежданата проблематика. Работата е снабдена с много 

богат илюстративен материал, изпълнен на необходимото техническо ниво. Темата е 

разгледана от всички възможни аспекти, като авторката се е постарала да извлече 

максималната информация от материала, както и да даде съществуващите мнения и 



хипотези. Същевременно тя е подходила с необходимата научна предпазливост при 

приемането или отхвърлянето им.  На лице са редица съществени наблюдения и 

заключения с приносен характер.  

Направените по-горе бележки и препоръки са в рамките на нормалното за 

рецензента и имат за цел подобряването на една бъдеща публикация, която горещо 

препоръчвам. Трябва обаче да се прецизира заглавието. Не може да се формулира 

„културно-исторически комплекс“ в праисторията. По-удачно ще е сегашните първа и 

втора глава да се разделят на няколко по-малки глави. 

Авторефератът представя основните моменти и идеи на дисертацията. 

Посочените приноси са реални. Те обаче не изчерпват всички приносни моменти в 

работата. Смятам, че при определяне на приносите авторката донякъде е подценила 

труда си. Същото се отнася и за посочените „публикации по темата“, чийто брой 

според мен е по-голям. Изглежда в автореферата са представени само тези, които 

буквално отговарят на заглавието (напр. не е включена статията „Приемствеността в 

развитието на накитите от късния неолит и халколита по материали от 

праисторическото селище Хлебозавода” както и някои други, в които по-скоро са 

публикувани находки от обекти). 

Цялостната оценка на представената дисертация ми дава основание да 

препоръчам с пълна убеденост на Татяна Кънчева-Русева да се присъди 

образователната и научна степен ДОКТОР. 

 

 


