
РЕЦЕНЗИЯ 

от доц. д-р Милена Тонкова (НАИМ-БАН), член на Научно жури (на основание на 

заповед NQ I 72/29.01.2019 г. на директора на НАИМ-БАН) на дисертацията за 

придобиване на образователната и научна степен "доктор" по специалността 2.2. 

"История и археология" 

на Мила Евгениева Чачева, редовен доктораят в Секция за антична археология при 

НАИМ-БАН, на тема "Накити от гръцките колонии по българското Черноморие, VI-I в. 

пр. Хр." с научен ръководител доц. д-р Кръстина Панайотова 

Представената докторска теза на Мила Евгениева Чачева е обобщаващо 

съчинение върху накитните предмети, открити в некрополите на гръцките колонии и 

други селища от българското черноморско крайбрежие. Един много амбициозен труд, 

който обхваща разнородни предмети от благороден и неблагороден метал, както и голям 

брой мъниста и амулети от стъкло, допълнени от фаянс, кехлибар и други неорганични 

и органични материали. За анализа им са необходими задълбочени познания в коренно 

различни области (ювелирно майсторство, антично стъкло), които рядко се съчетават в 

един единствен труд. Това прави настоящото изследване особено ценно, тъй като дава 

цялостна картина на накитите от българското Чернаморие в периода VJ-I в. пр. Хр. 

Изработена е класификация на накитните предмети, което ги превръща в ценен извор за 

изследването на културата на понтийските градове, както и на цяла Тракия. Направени 

са важни изводи за семантиката на накитите, както и за тяхната социална и културна 

характеристика. 

Дисертацията съдържа Аналитичен текст от 455 страници и Каталог с 387 

каталожни единици с обем от 350 страници. Към него са добавени приложения, 

включващи две карти и 14 типологични таблици на накитите, общо 23 страници. 

Аналитичният текст съдържа въведение, три глави и заключение. 

Във Въведението са посочени целите на докторската теза и задачите за тяхното 

постигане, обоснован е нейният териториален и хронологически обхват. Основни цели 

на изследването са: да се създаде пълна картина на накитите от българското Черноморие, 

като се анализират заедно както ювелирните изделия, така и украшенията от други 

материали; да се проследи еволюцията на ювелирната мода, отразена в погребалните 



практики на понтийските градове; накитите да се превърнат в извор за статуса на техните 

притежатели, както и за различни социални промени и културни процеси в крайбрежните 

центрове. Изпълнението на тези цели преминава през събирането и анализирането на 

огромно количество накитни предмети, голяма част от които, най-вече от неблагородни 

метали и стъкло, досега не са били публикувани или не са били предмет на анализ. 

Организирането на съществуващия масив от образци в отворени, "работещи" типологии, 

е най-важната и сложна задача поставена в изследването. Подчертан е високият 

потенциал на неговата изворова база, формирана главно от артефакти от затворени 

комплекси. Освен традиционно използваните методи за анализ на формата, техниката на 

изработка, стила и иконографията на накитите и тяхното датиране, голяма тежест в 

изследването има контекстуалният подход. Той е заявен и оптимално използван на 

всички нива в изследването на накитите, тъй като осигурява независими хронологически 

репери и база за определяне на тяхната културна характеристика. Визуализирането на 

резултатите от изследването в хронологични таблици, представящи типалогиите на 

различните категории накити, е сред важните използвани методи, както и един от 

важните приноси на труда. 

Въведението включва обстоен критичен историографски преглед. Той показва 

задълбоченото познаване на Мила Чачева на специализираната литература в няколко 

изследователски полета: ювелирно майсторство, накити от неблагородни метали и други 

материали, и антично стъкло. Библиографията включва над 450 заглавия, отразяващи 

световните достиженията в тези области, които авторът на дисертацията е успял да усвои 

и приложи в своето изследване. И ако по проблемите на античното ювелирство и 

художествената обработка на стъкло има голям брой обобщаващи изследвания, на които 

изследването може да стъпи, то за накитите от бронз, сребро и други материали често 

липсва синтезирана информация и за да се работи с тях е необходимо справянето с 

многобройни отделни статии- първични публикации и емпирични изследвания. 

Трите основни глави на дисертацията са посветени на накитите от две различни 

категории. В първа и втора глава са анализирани накитите от метал (злато, сребро, бронз, 

желязо) и по-рядко от други материали. Те са обособени в две групи според тяхната 

функция: I. Накити за глава и шия и II. Накити за крайници и тяло. 

Накитите за глава и шия включват диадеми, обеци, огърлици и медальони, както 

и торкви . Според направения анализ , използването на диадемите е много ограничено. 

Като изключение се появяват и торквите, ако се съди по единствения образец от гроб от 

Одесос. Най-пълноценно присъствие в ювелирната мода, отразена в поставените в 



гробовете на колониите лични украшения или дарове, са анализираните обеци (80 бр.) и 

огьрлици (37 бр.). Основните типове златни накити -различните типове халковидни 

обеци с фигурални изображения, вариантите на дисковидните обеци, както и различните 

видове огьрлици-верижки и такива от свободни елементи, са пространно анализирани и 

илюстрирани в хронологически таблици, като е отчетено постигнатото в световната и 

родна литература при представянето на техните типологии. Важен принос на Мила 

Чачева е изследването на обеците от сребро и бронз, както и стъклените и халцедонови 

обеци, на които е посветена и вече излязла от печат публикация . Според предложената 

хипотеза, откритите в областта на главата макаровидни предмети с отвор могат да се 

интерпретират като обеци, подобно на сходни по форма златни дискове, обект на 

продължаваща и досега дискусия. Направени са различни наблюдения относно 

процентното присъствие на накити от сребро и бронз спрямо тези от злато в некрополите 

на различните колонии по хронологичен принцип. Бронзовите накити присъстват в 

гробния инвентар още от класическата епоха, според находки от Аполония, докато 

златните образци са свързани с контексти от елинистическата епоха. Потвърдена с нови 

данни е направената и преди констатация, че златните накити са характерни за 

некрополите на Одесос главно през ранноелинистическата епоха, за Месамбрия главно 

през средния елинизъм, докато в Аполония накити от злато се срещат по-скоро като 

изключение. Според автора на дисертацията тези различия са свързани по-скоро с 

наличието на специфично законодателство в областта на погребалните практики в 

отделните колонии, отколкото на реално отразяване на ювелирната мода и социалния 

статус на техните жители . Един добре обоснован и логичен извод. 

Втора глава е посветена на накитите за крайници и тяло. За пръв път са 

анализирани гривните, 25 на брой, почти всички от некрополите от класическата епоха 

на Аполония. Повечето от тях са изработени от сребро или бронз и, според анализа на 

Мила Чачева, те са местен тип, характерен само за тази колония, носени са предимно от 

деца, вероятно поради приписвана предпазна функция. Този тип гривни е анализиран за 

пръв път и интересните резултати са важен принос на автора на изследването. Това се 

отнася и за предложената типология на най-многобройната група накити от тази 

категория- пръстените, и особено на тези от сребро и бронз (85 бр.), произлизащи в по

голямата си част отново от некропола на Аполония. Показано е , че за разлика от 

гривните, те са универсален накит, присъстват в гробове на мъже, жени и деца, 

характерни са за класическата и ранноелинистическата епоха, използвани са като 

украшение, но и като личен печат. Типологията на пръстените-печати от крайбрежните 



градове, която в частта за Аполония е вече публикувана от автора на дисертацията, е от 

голямо значение за определяне на хронологията на аналогични пръстени и от 

вътрешността на Тракия, които в повечето случаи са без контекст. 

Предложената класификация на накитите от метал в първа и втора глава е 

работеща и би могла да бъде успешно използвана в бъдеще. В изработването на 

типалогиите с водещ критерий вида на метала обаче, могат да се посочат и някои 

проблеми, които са преодолими при публикуването на труда. Така например, този водещ 

прющип изглежда добре приложим при анализа на обеците, където почти няма 

съвпадение между типовете от благороден и неблагороден метал. При други категории 

накити обаче, като отделни типове огърлици, изцяло метални пръстени с изображения, 

аграфи, предлагането на различни типалогии според вида на метала е спорно, тъй като 

накитите от бронз или сребро често са по-скоро по-семпли варианти или имитации на 

тези от злато. В публикацията на труда е добре, да се избегнат и повторенията, които сега 

съществуват на места в текста, в резултат на градацията на анализа на различни нива -

на формата, на типа, в общите изводи. Това би допринесло за олекотяване на текста. Във 

втора глава бих препоръчала рубриката "нагръдници" да се замени с "орнаментирани 

пластинки", тъй като предназначението на златните пластинки със сравнително малки 

размери не е сигурно. 

Третата глава е озаглавена "Нанизи" и включва накити от отделни елементи, 

които са украсявали различни части на тялото. Те са изработени главно от стъкло, по

рядко от кехлибар, фаянс или други материали. Тази част на дисертацията е отделен, 

оригинален труд, със своя логика и организация. Той е посветен на нанизи от 

миниатюрни украшения - пандантиви, скарабеи, скарабоиди, цилиндри-геми, мъниста, 

според заглавията на отделните параграфи. Анализирани са над 1 ООО елемента, съчетани 

в около 1 ОО наниза. Повечето от тях са от гробове от Аполония, следвани от Месамбрия. 

Предложените типалогии на отделните елементи са основани на първо място на вида на 

материала, най-често стъкло, следвани от варианти и други подразделения въз основа на 

техниката на изработка, на формата, цвета и други характеристики, съдържащи 

информация за тяхната дата и произход. Прецизно изработените типалогии на 

многобройните елементи от стъкло, определянето на техния произход и семантика, 

показват задълбочените познания на Мила Чачева върху предримското стъкло, област в 

която до сега нямаше специалист в България . Интересът на автора на дисертацията към 

тази тема бе вече заявен с публикация, посветена на две от най-интересните групи 

амулети - пандаятивите с гротескни маски и мънистата с човешки лица. Прецизирането 



на хронологията на тези украшения е от голяма важност за датирането и на комплекси 

от вътрешна Тракия, в които са открити подобни амулети. В тази глава правят 

впечатление и изводите относно семантиката на амулетите с изображения на египетски 

и гръцки божества, свързани с протекцията на майчинството и плодородието, на 

използването и дългото съхраняване на амулети-скарабеи, както и задълбоченият анализ 

на нанизи с пандаятиви-амулети от детските гробове от некропола на Аполония . 

Резултатите от изследванията на автора на дисертацията по тази тема също са изложени 

в предадена за печат публикация. 

Закточението е важна аналитична част на изследването. В него са синтезирани 

основните резултати от анализа на контекстите на намиране на накитите, на тяхната 

семантика и културна характеристика. Най-добри възможности за изследване 

предоставят накитните предмети от некропола на Аполония, където образците от 

затворени комплекси преобладават (155 бр . ), но също така и тези от Месамбрия, Одесос 

и Бизоне. Установен е процентът на гробове с накити, всъщност малка част от общия 

голям брой гробни комплекси от Аполония (над 2 500), факт сам по себе си насочващ 

към специфична семантика на накитите, към наличието на определена "регулация" на 

допустимите дарове, или на особености в погребалните практики в различните колонии. 

С тях е обяснен много малкият брой златни накити в некропола на Аполония, изявеното 

предпочитание към определени категории и типове накити в детски гробове, наличието 

на амулети-апотропеи, присъствието на накити преди всичко в женски и детски гробове 

и др. В резултат на направеното изследване накитите са превърнати в надежден извор за 

изясняването на различни аспекти от изкуството и културата на черноморските колонии. 

Каталогът обединява всички анализирани в текста артефакти, снабдени със 

съставен каталожен номер, чрез който се осигурява връзка с текста на дисертацията, 

където съответният накит е коментиран. Организацията на каталога позволява той да се 

използва и като самостоятелно изследване, в което накитите са представени по центрове 

и представят ювелирната мода във всеки град. 

Повечето от накитите са илюстрирани с качествени снимки, много важна 

предпоставка за точното им описание и анализ. 

Приложенията вкточват две карти - на селищата от западното черноморско 

крайбрежие, където са открити вкточените в дисертацията накити, или техни паралели, 

и на некрополите на Аполония, откъдето произлизат голяма част от коментираните 

образци. Много важна част от приложенията са изработените 14 хронологически 

таблици с изображения на накитите, представящи основните типалогии по категории. 



Дисертациояният труд на докторант Мила Евгениева Чачева има многобройни 

приноси, сред които бих подчертала следните: 

1. Събирането, организирането в каталог и изследването на огромен масив от 

накитни предмети, включващ както изделията от благороден метал, така и всички 

други видове украшения, достъпни за анализ, от колониите по българското 

Черноморие. Така е създаден корпус на накитните предмети от този район , имащ 

важно значение за изследването на културата на колониите, както и на цяла 

Тракия. 

2. Резултатите от изследването на всички накити от некрополите на Аполония от 

класическата и елинистическата епоха, основан на най-голям брой затворени 

комплекси. 

3. Представянето на типалогиите на накитите от злато и други материали в много 

добре илюстрирани типо-хронологически таблици. 

4. Резултатите от анализа на накитите от сребро и бронз и, особено, типологията на 

пръстените с изображения, основана на добре датирани контексти. Открояването 

на специфичен тип гривни, свързан с протекцията на децата и характерен само за 

Аполония . 

5. Резултатите от анализа на нанизите от висулки-амулети и мъниста, главно от 

стъкло, представени в трета глава. Част от приносите на автора на дисертацията в 

тази област вече са в научно обръщение чрез публикацията на висулките с 

гротескни маски и мънистата с човешки лица. 

6. Резултатите от анализа на накитите с оглед на пола, възрастта на техните 

притежатели и, особено, открояването на накити-амулети в гробовете на деца. 

Оригинални изводи, основани както на анализа на самите артефакти, така и на 

иконографски свидетелства от античната вазопис. 

В заключение може да се каже, че поставената цел в дисертационния труд: да се 

създаде "всеобхватна панорама" на накитите от VI-I в. пр. Хр. от колониите и други 

селища по българското Черноморие, е изпълнена. За пръв път е направено обобщаващо 

изследване на всички накитни предмети от класическата и елинистическата епоха от този 

ареал, без наложени ограничения от вида на материала, от който са изработени. 

Създадена е работеща класификация на накитите, която обединява огромен масив от 



информация, надежден извор за културата и изкуството на колониите от западния Понт 

и цяла Тракия. 

Създаденият корпус на накитите от класическата и елинистическата епоха от 

българското Чернаморие е много ценно изследване, чието публикуване горещо 

препоръчвам. 

С настоящия дисертационен труд Мила Евгениева Чачева се изявява като 

завършен специалист по проблемите на ювелирството и предримското стъкло в Тракия, 

с доказан висок професионализъм и възможности за формулиране и изпълнение на 

важни изследователски цели. Изследването е направено на професионален език, 

демонстрирано е задълбочено познаване на проблематиката и свободно боравене със 

специфичната терминология в областта на античното ювелирство. Това е видимо и от 

публикуваните досега шест статии по темата на дисертацията в наши и чужди издания. 

Посочените от автора на дисертацията приноси отговарят на постиженията на 

труда. Авторефератът от 44 страници текст отразява адекватно и изчерпателно 

структурата и основните резултати на докторската теза, а включените 14 хронологически 

таблици с направените типалогии на накитите, го прави много важна публикация на 

основните резултати от изследването, представени в синтезиран вид. 

Въз основа на високите научни качества на дисертационния труд "Накити от 

гръцките колонии по българското Черноморие, VI-I в. пр. Хр." и демонстрирания висок 

професионализъм на неговия автор, гласувам положително за присъждането на 

докторант Мила Евгениева Чачева на образователната и научна степен "Доктор". 

София, 

25 април 2019 г. (доц. д-р Милена Тонкова) 


