
РЕЦЕНЗИЯ 

 

от проф. д.и.н. Васил Атанасов Николов,  
Национален археологически институт и музей – БАН, 

 
за дисертационния труд на Илия Илиев Хаджипетков  

„Огладени каменни сечива от Горнотракийската низина през късния неолит  

(типология, хронология и регионална специфика)”,  

представен за присъждане на образователната и научна степен „доктор” 

 

 

Илия Хаджипетков е завършил специалност Археология в СУ „Кл. Охридски”. 

Научен ръководител на дисертационния му труд е доц. Красимир Лещаков. Избраната 

тема е дисертабилна, но заедно с това представлява съчетание от редица 

предизвикателства пред докторанта. Веднага трябва да кажа, че с някои от тях Илия 

Хаджипетков не се е справил, а с други - само частично е успял. Формално граматически 

текстът като цяло е приемлив, но стилово трудно би издържал сериозна критика, на места 

е трудно разбираем. Има какво да се желае и в изписването на научния апарат.  

За мен остава неясно разминаването между елемент от подзаглавието на 

десертационния труд, а именно „типология” (на каменните сечива) и твърдението вътре в 

текста, че „типология” и „тип” са неподходящи понятия за това изследване! Авторът 

приема използването на „класификация”, т.е. създаването на групи каменни сечива на 

базата на един или на ограничен брой признаци. Приемам този подход, защото 

типологията трябва да доведе до създаването на групи на базата на устойчиво съчетание 

от признаци, което в случая с неолитните огладени каменни сечива е невъзможно. 

Осъзнаването на този проблем в процеса на работата на дисертанта е позитивен резултат, 

но защо не е направена промяна в темата на работата в законоустановения срок? Другият 

проблем в заглавието е назоваването на ареала на изследването „Горнотракийска низина”, 

а всъщност става дума за един доста по-голям регион, който включва и Странджанско-

Черноморската зона. От текста на работата става ясно, че проблемът е осъзнат от 

дисертанта, но заглавието на труда е останало непроменено и съответно е в негов ущърб. 

Дисертационният труд е структуриран в увод, пет глави и заключение; снабден е с  

каталог на археологическите обекти и каталози на къснонеолитните огладени сечива от 

изследвания регион, както и карти, планове, графики, табла, фототабла и образи.  

Съдържанието на Увода на дисертацията е от класически тип - очертава 

териториалния и хронологическия обхват на изследването, както и неговите цели и 

задачи. Съгласен съм с предложената обосновка на темата на труда, базирана върху 

липсата на конкретни изследвания на огладените къснонеолитни сечива от Северна 

Тракия, както и върху проучването през последните години в този регион не само на 

селища, но и на ямни светилища, които предлагат богати каменни ансамбли. В Увода са 

разгледани и някои методически принципи на изследването, заимствани от чужди автори, 

преди всичко чрез проследяването на т.н. операционна верига, но поставена в социален 

контекст.  

Дисертантът е имал възможност до изследва самостоятелно 18 къснонеолитни 

комплекси от дисертационния ареал, част от които обаче с минимален брой артефакти. За 

други 6 комплекса от същия ареал са използвани наличните публикации. С това общият 

брой включени в работата каменни предмети е 1429, от които 654 се определят като 

огладени каменни сечива или фрагменти от такива. Групата на полуфабрикатите обхваща 

295 предмета, а чукалките и точилата са 480. Всички те са включени съответно в 3 

каталога (като приложения), но не разбирам защо е необходим каталог и на каменни 



сечива от случайно изследвани 2 комплекса от зони извън обхвата на дисертацията. Това 

създава само излишен”информационен шум” в работата. 

Първата глава е наречена „Историография” – неясно на какво обаче? В 

обособените от автора три етапа на изследвания на праисторическите каменни артефакти 

от българските земи са представени общо-взето всички публикации. Неясно остава за мен 

обаче неглижирането на едната от двете пълни публикации на каменните артефакти от 

българо-австрийските разкопки на тел Караново, които включват и пълен каталог на 

намереното, както и богат илюстративен материал!  

Втората глава на дисертацията е посветена на природногеографската и културната 

характеристика - според заглавието, неясно на какво; според текста - на изследвания 

ареал, а именно водосборния басейн на Марица, Арда и Тунджа, както и южната част на 

българското Черноморие. Авторът приема едно от предложените в географската 

книжнина вътрешни районирания на този ареал, което включва 3 области и 9 подобласти; 

последните той използва при сравнението на регионалните особености на изследваните от 

него къснонеолитни каменни комплекси. Намирам това постулиране за методически 

некоректно - пътят на изследването би трябвало да е обратен: от евентуални регионални 

особености на праисторическите каменни ансамбли към сравнение със съвременното 

географско райониране и обосноваване на евентуални причини за различията в 

древността. И това наистина би било изследване на древните реалности, докато приетият 

от дисертанта подход води до сравнения между изкуствено постулирани зони, взети от 

съвременната география и директно привнесени в праисторията! В този смисъл си 

позволявам да бъда скептичен към получените по-нататък в работата резултати относно 

регионалните особености на къснонеолитните каменни комплекси от изследвания ареал. 

По-нататък авторът представя периодизация на късния неолит в ареала, 

относителна и абсолютна хронология на проучваните обекти. Докато този текст представя 

в приемлив вид проблематиката, в каталога на изследваните обекти има доста 

разминавания с изложената тук периодизационна система. Нямам възражение към 

представените три вида къснонеолитни обекти, от които произлизат изследваните 

каменни ансамбли, а именно открити селища, селищни могили и ямни светилища. 

Правилно в тази глава са разгледани и строителните техники от периода, защото 

огладените каменни сечива имат пряка роля в строителството с дървена конструкция, но 

по-нататък в дисертацията проблематиката за използването на каменните сечива в 

строителството всъщност отсъства.   

Третата глава - „Класификация и някои характеристики огладените каменни 

сечива”, включва няколко параграфа. Бележките върху използваната в изследването 

терминология са абсолютно необходими. Те се отнасят както до сечивата, така и до 

изходния каменен материал. По-нататък дисертантът разглежда предложените в научната 

книжнина модели на класифициране и предлага собствен подход, основан на шест 

критерия, които, при използването на Декартовата координатна система, позволяват 

извеждането на три йерархични нива в класификацията на огладените каменни сечива, 

назовани клас, група и подгрупа. На тази база авторът обосновава основните признаци на 

тези сечива, които позволяват формативното им определяне като брадви, тесли, длета и 

мотики, както и зависимостите между количествените измерения на тези признаци. 

Потърсена е връзката между получената формативна класификация и скалите, от които са 

направени сечивата. Установяването на тази връзка и съответно свързването на групите 

сечива с технологичните възможности на видовете скали е много важно. Оценявам високо 

този подход и резултатите от него, защото те бяха отдавна чакани. 

Ни в клин, ни в ръкав обаче стои последният параграф на тази глава, наречен 

„Контекст на намиране”. Няма никакво отношение към класификацията на артефактите и 

трябва да бъде сложен доста по-напред в работата. Иначе текстът е информативен, но не 



разбирам защо в него се обсъжда и некропола при Дуранкулак, лежащ далече извън 

проучвания ареал?! 

Четвъртата глава - „Операционна верига” е може би най-съществената част на 

дисертационния труд. Реконструирането на етапите на създаване и използване на 

каменните артефакти авторът прави въз основа на „анализ на трасологичния модел”, 

заимстван от по-нови чужди изследвания. Естествено, проследяването на операционната 

верига започва от суровините, т.е. от използваните скали, представени накратко с 

физическите им качества и разпространението им в изследвания ареал. Представени са и 

технологии за извличане от първични и вторични източници на суровина. Предположени 

са и съответни райони за извличане на суровина за почти всички от проучваните обекти; 

за съжаление, въпреки съдействието на опитен геолог,  това може да се направи само 

твърде общо. Все пак повтарящи се наблюдения оформят някои тенденции, които 

изглеждат логични и съответно приемливи. Особено интересно ми се струва 

наблюдението, че са предпочитани скали, оцветени в синьо или зелено, които попадат в 

две основни суровинни групи, логично обособяващи се на базата на текстура, структура и 

приложими техники на обработка.  

По-нататък следват наблюденията на докторанта върху първичната обработка на 

скалните късове, транспортирането до мястото на изработване на сечивата, местата за 

изработване и особеностите на производството. За някои от тези етапи обаче няма 

директна информация, в други случаи предлаганите изходни данни не могат да бъдат 

интерпретирани еднозначно. В заключение са обособени и представени седем етапа в 

обработката на един скален къс до производството на готово огладено каменно сечиво, 

което изглежда приемливо.  

В следващ параграф са представени сечивата за обработка на камъка с оглед 

получаването на готово огладено сечиво, съответно за ломене, за шлифоване, за рязане и 

пробиване. Употребата на сечивата е следващ етап в живота им. Приемливи са 

наблюденията и съответно реконструкциите за прикрепване на дръжка на каменните 

сечива, върху морфологичните им особености и връзката с работните им функции, върху 

местата за употреба и начина на употреба, както и върху амортизирането и преправките на 

каменните оръдия.  

Предложени са накратко и разсъждения върху разпространението и обмена на 

готови сечива през късния неолит в изследвания ареал, които носят предимно теоретичен 

характер. Много добро впечатление прави последният параграф на тази глава, а именно за 

ролята на огладените каменни сечива в къснонеолитното общество. Този важен аспект в 

историята на древността е слабо застъпен в книжнината за Балканите и затова оценявам 

позитивно приносът на дисертанта в тази област. Като цяло представената глава от 

дисертационния труд, без да предлага принципно нова информация или впечатляващи 

изводи, е добро систематизиране на наличните от изследвания ареал данни и вероятно 

представя реалистична картина на „живота” на каменните сечива. 

Последната пета глава на работата носи заглавие „Регионални особености и 

развитие” (явно, на огладените сечива). Главата започва с „класификационно сравнение”, 

което всъщност трябва да бъде определено като формативно. Първият аспект е посветен 

на търсенето на хронологически и регионални особености. Със сигурност в реалната 

култура такива са съществували, но резултатите на дисертанта са неубедителни и в 

значителна степен случайни. Както и той осъзнава, броят на артефактите с ясна 

хронологическа позиция е малък; при това тези сечива са концентрирани в края на 

изследвания период. От друга страна, както вече обърнах внимание, сравнението се 

извършва между девет изкуствени по отношение на древната култура географски зони на 

ареала, при това на най-ниското класификационно ниво на артефактите, което включва 

десетки групи. Ясно е, че какъвто и резултат да се получи, той няма да бъде реален. 



Вторият аспект - сравняване на класификационните групи на сечивата от селищата и 

ямните светилища, не дава значителни разлики между тях, но в последните все пак 

преобладават по-дребните артефакти, което е важно с оглед древната обредност. Въз 

основа на казаното по-горе, не мога да приема като достатъчно реални резултатите от 

съпоставянето на каменните колекции от няколкото ямни светилища, макар че се 

очертават логични тенденции. Потърсена е и връзка между формативните особености на 

сечивата и ъгъла на заостряне на работната част - логично е по-дебелите да имат по-остър 

ъгъл. 

По отношение на технологичните особености на огладените сечива - не са 

установени специфики. Не е такъв, обаче, случаят с използваните видове скали - забелязва 

се явна тенденция към тяхното увеличаване към края на изследвания период. 

Териториалните различия са обаче несъществени, макар че дисертантът обособява четири 

такива района в изследвания ареал.  

Във втората част на тази глава авторът се опитва да направи характеристики на 

каменните сечива от съседните на Северна Тракия региони. Не мога да приема този текст 

от няколко страници за част сериозно изследване. В значителна степен това се отнася и до 

третата част на тази глава - „Технологични кръгове на Балканския полуостров” - имат се 

предвид огладените сечива. Не бих искал да коментирам повече тези текстове, защото 

няма да се изразя позитивно за тях, особено от методологическа гледна точка. 

Заключението повтаря направени вече наблюдения и изводи, и затова също няма да 

го коментирам. 

В представената рецензия се опитах да обърна внимание предимно върху 

позитивните страни на този дисертационен труд и да избегна критиките по повод по-

дребни несъгласия с автора. Правя това, защото имам предвид недостатъчното количество 

на изследвания материал, макар че дисертантът при добро желание би имал достъп и до 

други публикувани и непубликувани комплекси от каменни сечива от изследвания ареал, 

както и защото имам предвид доброто справяне с разучаването на българската и чуждата 

научна книжнина от по-ново време по изследваната проблематика, което пък може да 

бъде залог за бъдеща по-добра научна работа. Когато съм в колебание относно крайната 

преценка на един дисертационен труд, винаги съжалявам, че в нашето законодателство не 

е предвидена възможността, както това се прави в други страни, да се поставя оценка на 

работата, което би отличило добрите дисертации от по-слабите дисертации. 

Съобразявайки се с регламентациите и като имам предвид, че изследването на 

праисторически каменни комплекси е една силно пренебрегвана проблематика в научните 

изследвания върху балканската древност, правейки и заради това очевиден компромис, 

давам позитивна оценка на дисертационния труд на Илия Хаджипетков. 


