
Становище 
от проф. д-р Красимир Лещаков, СУ „Св. Климент Охридски”


относно представената за обсъждане дисертационна теза „Къснонеолитни керамични 

комплекси от Източна Стара планина до Източните Родопи”

 с автор редовен докторант, маг. Галина Петкова Самичкова  

1. За темата – цел, задачи, основна теза. 
Темата е актуална и дисертабилна. Целта, задачите и основната теза са формулирани в 
Увода (с. 4 – 5) приемливо и не предизвикват сериозни бележки.


2. Методология. 
Трудът попада в т. нар. културно-историческо направление (школа) в археологията. 
Относно методологията могат да се направят сериозни бележки, засягащи обаче не 
нейната същност, а начина на нейното представяне и редица конкретни изводи. Така напр., 
на страници 6–9 са проследени подробно резултатите от технологичния и формално-
типологическия анализ, но не са обосновани онези принципи, които са избрани за 
конкретната класификационна схема. За читателя остава загадка защо не е следвана 
методология на К. Лещаков (1988) или на В. Николов (1998), които имат различна 
терминология, но по същество принадлежат към едно теоретично направление – 
класическото, обикновено наричано „немска школа”. Различните схеми не са подложени 
на критичен анализ, който да обоснове избора на един или друг изследователски път.  
Вместо това, Самичкова предлага нещо свое, но по странен начин - след цитиране на В. 
Николов и изреждане на основните му информационни групи (сортове, видове и серии) тя 
приема друга схема без необходимата аргументация (с. 7). Термитите „категория” и 
„форма”, които тя възприема, са въведени в българската историография от автора на тези 
редове, но това не е упоменато. Не е обяснено, защо те се възприемат в разрез със 
систематизацията на В. Николов. Нещо повече, от класификацията на В. Николов е 
заимстван термина „серия” (с. 8), но не „сорт” и „вид” в техния оригинален смисъл. В 
рецензирания текст „вид” има ограничено значения и се среща многократно в анализа на 

украсата („технологични видове украса”) и само два пъти при групирането на дръжките (с. 
160 и 226). Читателят остава с впечатление за методическа неизбистреност, която е 
гарнирана с проникновения като следното: „Паници. Отворени съдове, чийто най-голям 
устиен диаметър се намира при устието...” (с. 7). Не бива да навлизам в допълнителни 
коментари и подробности относно неяснотите, добре видими в рецензирания текст, само 
ще подчертая, че в Увода са дефинирани прекалено подробно характеристиките на 
авторовата типологическа схема, а те нямат място там, защото би трябвало да са 
следствие от конкретната обработка на конкретните материали от конкретните обекти, а 
не обратното. Тава е принципен недостатък, който е заложен още в началото на работата. 



А любопитен факт е пълната липса на термина „тип” като основна морфологична единица в 
една „немска” по същността си класификационна схема!

 

2. Информационна обезпеченост. 
Въведената в дисертацията информация е достатъчна като количество – обработените 
керамични комплекси са обемни, а стратиграфските им характеристики като цяло са 
сигурни. Регионалното разпределение на информацията обаче е крайно неравномерно: от 
южното Черноморие - 20 обекта; от долината на Марица след праговете при Симеоновград 
- 10, а от долината на р. Тунджа в нейното долно течение – само два! От друга страна, 
контекстуалният анализ показва, че емпиричната база не е хомогенна:  наред с данните от 
утилитарни обекти равностойно са третирани и онези, за които се твърди, че са ритуални, 
а някои тях са обявени за светилища. Специфични характеристики би трябвало да имат и 
данните от затворените комплекси – ямите: някои тях са ритуални, а други – с най-
различни ежедневни функции. В текста не е направена достатъчно категорично 
разграничение на керамичните комплекси, като изключим ритуалните съдове от Капитан 
Андреево (т.нар. лицеви урни). Не е необходимо да навлизам в дълбочината на 
проблематика, която произтича от конвергирането на различните по генезиса си 
информационни масиви. Така се пораждат съмнения относно реконструкциите на 
керамичния репертоар по райони и резултатите от сравнителния анализ. Само един 
пример: при спасителните разкопки на цитирания по-горе обект са проучени „обреден 
център, два рова и още един на запад от теменоса” (с. 167), комплекси от ями, кладенец, 
ритуална сграда и т.н., което прави задължително сепарирането на тяхната керамика в 
отделни информационни групи. Въпреки че в началото на прегледа това намерение е 
декларирано (с. 167), то не се следва по-долу в текста, т.е. липсва всякаква вътрешна 
корелация.

  

3. Структура. 
Съответства на поставената цел и е една от положителните черти на работата.


4. Терминология. 
Голяма част от терминологичните нередности са коригирани сред първичното обсъждане, 
но някои са останали. Най-силно впечатление прави терминът и изследователски 
инструмент  „синтез”. Той се радва на масова и хаотична употреба, която демонстрира 
явно неразбиране на значението логическите операции, които се крият зад него. Ще дам 
само един пример: наименованието на Глава IV гласи ”Междурегионален сравнителен 
анализ.....”, а първото изречение е, че е направен „синтез на резултатите...” (с. 219). Така се 
поставя знак на равенство между двете изследователски операции и фази на теоретично 
ниво. Тези бележки засягат и регионалните изследвания. Напр. на с. 210 в текст, отнасящ 
се към един от най-важните обекти в дисертацията – Аклади чаири, е направен „синтез”, а 
не „сравнителен анализ” на керамиката и т.н. До „синтез” се нарежда и терминът 



„единство” - качество, получено следствие на сравнения между различни керамични 
комплекси (напр. с. 292, 299). Особено впечатляват оригиналните комбинации „единство и 

сходство” или „единство и множество сходства”, приписани на сравняваните 
информационни масиви (с. 260).


5. Приложения и илюстрации.  
Изработени са грижливо и правят впечатление с доброто си качество. След структурата, 
това втория елемент на работата, който предизвиква положителна реакция.

	 

6. Грешки и пропуски. 
Няма да коментирам обобщенията и опитите за интерпретация на гео-културните 
взаимоотношения в края на Глава IV. Струва ми се, че целта на този текст е да дискутира 
конкретния труд и конкретния автор, а не научните приносите на нейния научен 
ръководител. В редовете по-долу ще посоча някои типични грешки, които според мен са 
оригинално авторови. На равнище обща типология липсват няколко категории – особени 
форми; миниатюрни съдчета и похлупачета, както и енигматичните „паници” с липсващи 
дъна, напомнящи широки фунии. Импортите са споменати в текста, но не са отделени в 
самостоятелна информационна група с голяма стойност за релативната хронология. За да 
не се разпростирам прекалено, само ще отбележа направените грешки и пропуски: 
Пример за съд с особена форма може да се види на с. 202, Табл. 129, но той е определен 
като IV.А.2 - „гърневидни”. Неправилно дефинирани са някои първични информационни 
групи: с. 177; с. 181,Табл. 110 (разграничението между III.А.1. и III.А.2 не е направено 
според морфологията на съдовете, а според мястото на поставяне и вида на дръжката); с. 
26; с. 29, IV.А - „затворени форми гърневидни”; с. 25-26, серия I.А.1 е равностойна на I.В.1; 
с. 32 форма I.А.4 не се вписва в определението „конични паници”; с. 33 форма I.С.1.; с. 48 
серии I.С.1 и I.С.2 и т.н. и т.н. Освен в детайлите, могат да се видят и противоречия на по-
високо равнище. Така напр. на с. 223 е написано „В публикацията за обектите от ТО тази 
категория съдове (каните, б. м.) не се среща”, този факт води до изненадващото следствие, 
че при каните от I етап има „значително ареално формативно единство” (с. 224). Против 
допускането, че това е случайна грешка, говори повторението на същото твърдение и на с. 
236.

 	 

7. Автореферат. 
Авторефератът е написан според установените изисквания. Внимание предизвикват 
приносите, формулирани на с. 29. По точки са изброени 12 приноса, според вижданията на 
автора. Според мен, те представляват по скоро отчет за свършеното по точки, отколкото 
научни приноси. До т. 6 те са приемливи именно като отчет, но след това се пораждат 
редица въпроси. Налице е старата слабост, критикувана в предишното обсъждане: 
керамичното производство с неговата регионална и хронологическа характеристика е 
добър индикатор за наличие или липса на културна специфика (дори и количествено), но 



не е достатъчно като довод за причисляване на даден феномен към това или онова 
„културно явление”. Следователно, останалата част от „приносите” не са лишени от 
сериозни възражения.

Несъмнено, работата съдържа положителни характеристики, част от които представляват 
и приноси към българската праистория. Основният е въвеждането на нов археологически 
материал от доскоро неизследвани райони и на неговите абсолютни дати. Представянето 
на керамичния материал по обекти е задълбочено, но с някои бележки относно неговия 
контекст. Следващите етапи на работа обаче предизвикват съмнения относно валидността 
на предложените изводи. Авторката не се е съобразила с препоръката за алтернативност 
на реконструкциите, което говори за придържане към схеми, обосновани на базата на 
различни археологически факти преди години.	 	  

8. Окончателно мнение 
В обобщение трябва да констатираме, че пред нас  е изследване, притежаващо 
положителни качества, сред които водещо значение има обработката на огромен по обема 
си археологически материал. Никой не би отрекъл добросъвестните и регулярни усилия на 
Г. Самичкова, довели до тези резултати, нито въвеждането на поредица от радиокарбонни 
дати.  Работата обаче е натоварена с много пропуски и грешки. В дилемата относно 
общата оценка – положителна или отрицателна, съм се ръководил от определението в 
Закона и Правилниците на „доктор” като „образователната и научна степен”. Въпреки че в 
документи от този тип не е прието да се правят детайлни оценки, особено количествени, 
ще си позволя да определя целия труд като задоволителен в своята образователна част и 
незадоволителен като научно достижение (оставайки оптимист относно постигането на 
бъдещи по-добри резултати заради качествената емпирична база като цяло). Ако моята 
крайна оценката е положителна, то това е на ръба на допустимата долна граница. 
„Образователната част” с малко надделява, което ми дава основание да гласувам 
положително, но с всички изброени по-горе  съмнения в правилността на това решение.


27.07.2022 г.                                                                             Проф. д-р К. Лещаков
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