
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

КАТЕДРА "АРХЕОЛОГИЯ"

С Т А Н О В И Щ Е

по

дисертационния труд на

Самуил Мунир Камбуров

на тема: "Мечове, саби и кинжали (украси и конструктивни елементи) от VII/VIII–XІ век в
днешните български земи".

Научна област: 2. Хуманитарни науки

Професионално направление: 2.2 : История и археология

Научна специалност: Средновековна българска археология

от

проф. д-р Александър Николов

СУ „Св. Климент Охридски”

Исторически факултет

Катедра "Стара история, тракология и средновековна история"



Дисертационният труд на Самуил Мунир Камбуров е обсъден и предложен за публична

защита от катедра „Археология“ при Историческия факултет на СУ „Св. Климент

Охридски“, на разширено онлайн заседание на катедрата от 12.07. 2021 г. Процедурата по

обявяване на публичната защита е изцяло в съответствие с Правилника за придобиване на

научни степени в СУ „Св. Климент Охридски“, както и със съответните разпоредби на

ЗРАСРБ и Правилника за неговото прилагане. Авторефератът (51 стр.) отговаря на

съответните изисквания и дава пълна представа за съдържанието на дисертацията.

Посочени са шест публикации по темата на дисертацията, което надхвърля обичайните

законови изисквания.

Дисертацията се състои от увод, пет глави, заключение и библиография, в обем от

215 стр. а също и от каталог и шест илюстративни приложения и карти, които съдържат

изображения на паметници пряко или косвено свързани с темата.

Уводът ни запознава накратко с мотивите на дисертанта за разработването на тази

тема, обекта на изследване, а именно "двуостри и едноостри мечове, саби, кинжали (бойни

ножове/seax", намерени, както на територията на съвременна България, така и на

територии, принадлежали някога към Първото българско царство), целите и задачите на

изследването и методиката, която е използвана. Обоснован е териториалният и

хронологически обхват на изследването, заявен и в заглавието на дисертацията.

Първа глава представлява историографски обзор. Разгледани са обстойно

публикациите на български автори, посветени на темата, като са откроени приносите на В.

Йотов, К. Рабовянов, Д. Овчаров, В. Григоров и др. Посочени са и трудове на

чуждестранни автори, които имат предимно косвена връзка с обекта на изследването,

доколкото представляват изследвания на тези типове оръжия в много по-широк

европейски и евразийски контекст. Особено внимание е отделено на изследвания,

посветени на скандинавските мечове от Северна Европа и днешна Русия, и оръжия от

Централна Европа, Византия и Близкия изток.

Втора глава, озаглавена "Мечове, саби и кинжали в писмени извори и

изображения", има за задача да представи информацията, която се съдържа в

историческите писмени извори и в илюстрации и изображения от средновековната епоха.



Това е съществена част от изследването, тъй като дисертантът се е постарал да бъде

максимално изчерпателен при разглеждането на този материал. Авторът е разгледал

основните византийски военни трактати като "Стратегикон" на Псевдомаврикий,

"Тактика" на Лъв VI Философ, "Стратегикон" на Йоан Кекавмен, "Тактика" на Никифор

Уран и др., но и фрагменти от съчиненията на основните византийски историци и

хронисти от епохата. Включени са и съчиненията на Константин VII Багренородни, които

съдържат също ценна информация за военната организация и военното дело в

разглеждания период. Авторът познава добре и западноевропейските писмени извори и

илюстративен материал, което дава възможност за една по-широка база за неговите

разсъждения.

Трета глава, озаглавена "Мечове" представлява детайлно изследване на проблема с

находките на мечове в българските земи. Тя е снабдена и с уводна част, която е посветена

на проблема за изработката на мечовете, на отделните части на меча като терминология и

типология и поне според мен, дава една добра обосновка на тезите, които авторът развива

впоследствие, коментирайки отделните находки от България. Във втората част на главата

дисертантът разглежда две особени по своя характер находки- именно мечът от некропола

при Карасура-Калето и "хибридният" меч-сабя от фонда на РИМ-Русе. Тяхната особеност

се дължи на факта, че не могат да бъдат причислени към нито една от големите групи

оръжия-северноевропейски, близкоизточни или западноевропейски, които са откривани в

нашите земи. Двете находки са щателно анализирани в доста широк сравнителен контекст.

Третата част е посветена на мечовете с близкоизточен и византийски произход,

четвъртата- на онези със северноевропейски произход, а петата- на находките със

западноевропейски произход. Може да се каже, че текстът на тази глава е изчерпателен

обзор, както на направеното дотук от изследователите, така и много полезно обобщение за

евентуални бъдещи изследвания на проблема. Анализът е направен и въз основа на

сериозен исторически контекст и задълбочено познание на изворите от най-различен

характер, които допринасят за изясняване на общата картина с употребата на мечове в

епохата на Първото българско царство и периода, който следва непосредствено след

неговото падане под властта на Византия.

Четвърта глава "Саби и едноостри мечове" разглежда този тип оръжия, като

дисертантът остава верен на своя подход. Той ни въвежда най-напред в типологията и



технологията за изработване на този вид оръжия въз основа на една наистина широка

изворова и историографска база, без да се притеснява и от по-широки аналогии и паралели

в обширен историко-географски ареал. Втората част на главата се спира на находките от

българските земи, които също така са интерпретирани подробно и по мое мнение

добросъвестно, със задълбочено познаване на материята.

Пета глава "Кинжали, бойни ножове/seax в днешните български земи" всъщност

оформя изследването, като включва в него и оръжия, които не са така разпространени като

мечовете и сабите, но представляват интерес като особена подгрупа на хладните оръжия.

Макар и по-кратка, тази глава съдържа ценна информация за този тип находки, а също и

обобщава по един полезен начин цялата налична до момента историографска и изворова

база.

Заключението обобщава в стегнат вид основните данни от изследването и поставя

някои важни въпроси, които вероятно ще намерят своя отговор в бъдещи проучвания: Така

например, според дисертанта, въз основа на анализа на находките мечовете са оръжие,

предимно свързано с военния елит, натоварено с определена символика, а неговото

производство в българските земи, засега не е документирано. Това поставя много въпроси

относно въоръжението на средновековната българска армия, които тепърва ще намерят

своя по-пълен отговор.

2. Научни приноси:

Ще коментирам поотделно приносите, които самият автор на дисертацията е откроил в

своя автореферат:

1. Направен е обзор на извършените досега проучвания и изследвания на основата на

достъпните публикации. Целта е по-релефно очертаване на досегашните достижения и

открояващи се проблеми. Извършен е историографски преглед, представящ достиженията

на поколения български и чуждестранни изследователи по темата .

Смятам, че дисертантът е постигнал тази цел напълно успешно.

2. Извършен е анализ на типологията, датировката, технологията и разпространението на

археологическите находки на мечове, саби, бойни ножове и техните конструктивни

елементи в българските земи през периода VII–XI век.



По мое мнение тази задача е също постигната, при това на разбираем и достъпен език.

3. Направена е съпоставителна характеристика с подобни образци от други региони на Евразия
.
Смятам, че това е едно от важните постижения на дисертацията.

4. Анализирани са примерите за носене и употреба на мечовете, сабите и кинжалите в

писмените извори и изображения, както и наименованията, с които са били известни в тях

Това също е постигнато в напълно изчерпателен вид.

5.  Изготвен е максимално пълен Каталог на находките, съдържащ 112 каталожни номера.

Изготвени са 5 допълнителни приложения, представящи: допълнителен и съпоставителен

материал, карти и картографски схеми, типологични схеми, схеми и скици, художествен и

допълнителен илюстративен материал. Приложенията съдържат общо 170 фигури.

Извършено е картиране на находките, като са изготвени общо 24 карти

Изключително ценна част от изследването.

Тук следва да отбележа, че дисертацията на Самуил Камбуров бе преработена в някои от

нейните части, вследствие на обстойни коментари и забележки от изтъкнати специалисти

по темата. Докторантът съвестно се постара да отстрани някои недостатъци на

първоначалния текст и постигна значителни резултати в окончателния вариант на

дисертацията, представена за публична защита.

Заключение:

Въз основа на казаното дотук, категорично препоръчвам на уважаемата комисия да

присъди научната и образователната степен "доктор" на Самуил Мунир Камбуров.

Смятам, че така предложеният дисертационен труд е почти напълно готов и за евентуална

публикация, и показва сериозна зрялост на нашия млада колега. Аз, от своя страна,

гласувам убедено с "да" и отправям своите поздравления за отлично свършената работа

към докторанта.

28.09.2021 г.                                             Изготвил становището:

гр. София /проф. д-р Александър Николов/
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