
 
 
 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
 

от доц. д-р  Николай Сираков, НАИМ – БАН, 

на  дисертационния труд на Камен Яворов Бояджиев на тема 
„Въоръжението през халколита в българските земи”  

за присъждане на образователната и научна степен "доктор" 
 
 
 
 
           Въведението  в същността, обхвата и целите на изследването из-
пълнява много добре предназначението си да ни изясни, а и да представи 
аргументи за :  

- смисъла и значението на темата, 
- подбора на подходите в разработването й, 
- предпочитанията към  избраната структура на изложението и 

цялостната организация на работата, 
- търсените резултати в синтеза.  

            
           Веднага трябва да се потвърди, че темата е  доста  уместно подбрана 
и напълно дисертабилна. Находките свързвани с въоръжението винаги са 
били приемани като по-атрактивни и от изследователите и в обществото. 
Почти всички техни категории  от изворовата база на тази дисертация са 
били вече споменавани в доста публикации, но предимно частично, в мал-
ки серии, повърхностно. Работата на Камен Бояджев обаче е нещо различ-
но  -  първи сериозен опит за комплексно представяне  на този материал с 
всички достъпни данни за неговия контекст, за по- съвременен и изчерпа-
телен анализ и  непробвани у нас досега насоки и задълбоченост  на 
интерпретацията му. 
            Дисертацията ни се предлага в два тома. В първия, на  227 с.  е 
изложението, което включва  уводна част- Въведение, История на проуч-
ванията, най-обширната - аналитичната част  в  глави ІІ-ра  и ІІІ-та, интер-
претация на аналитичните резултати в глава ІV-та, Заключение и Библио-
графия.  Във втория том  са включени : каталог с описания на археоло-
гическите обекти и данни за произхода на случайните находки,без  кон-
текст, табличен каталог на отделните артефакти от камък включително 
кремък и други скални разновидности, от мед и от кост, графична и фото-
документация на находките в 44 табла, 6 физически карти с географска 
локализация на обекти и находки на територията на България.  



                Изворовата база включва ако не абсолютно всичко ( което в 
нашите условия е практически невъзможно ), то на практика цялата 
достъпна  и преобладаваща част от известните  находки по темата. Това са  
39 каменни боздугана; брадви-чукове, от които 390 каменни, 92 медни и 48 
рогови; 13 двойни каменни чукове; върхове на стрели, от които 100 
кремъчни и 301 костени, най-после 90 върха за копия от кремък. Без 
съмнение както в количествено отношение, така и по своето суровинно, 
технологично, типологическо, функционално разнообразие тези серии са 
внушителен фактологически комлекс, какъвто досега не е бил предмет на 
едно по- цялостно изследване в археологията на нашата късна праистория. 
                 Структурата на работата е добре балансирана и в съответствие с 
последователността  в развитието на проучването.  Без да оспорвам настоя-
телно организацията на изложението,  все пак бих обърнал внимание и на 
някои други варианти на подреждане, които са нерядко предпочитани: 
         - Благодарностите, които са необходима, не само куртоазна част, но      
извън същинското изложение, могат да бъдат отделно, в самото начало. 
Това е преобладаващата практика по света и особено в местата с традии-
ции в защитите от  6-7 века.  
         - Във Въведението са включени елементи, части, като например  “Об- 
ща класификация”,  “Терминология”, които имат и ( или дори преоблада-
ващо) методически аспекти и значение. Подобни аспекти откриваме и в 
някои части на аналитичните раздели. Същевременно в работата не е от-
четливо обособена методическа част. Това не е задължително,още повече 
че методиката съвсем не е подценена, но, поне по мое мнение, има предим-  
ства: особено в докторска теза, която е добре да демонстрира възможно по- 
ясно отношение към методическата проблематика.  
             В тази връзка намирам, че терминологичните въпроси са много 
добре разработени, с разбиране на значението им, особено в областта на 
конкретната тема, в която терминологията е била по-скоро пренебрегвана, 
а в някои случаи дори смятана за неоправдано забавление. За да е обаче 
докрай изпипана, остават да се отстранят някои останали дребни препъ-
вания, пример за които е определението “острие на върха”. Един връх за 
стрела или копие има прободна или активна част, понятия  които не съвсем 
и не винаги се покриват със значението на  термина “острие”. 
              В историята на проучванията акцентът пада  съвсем разбираемо  
върху изследванията на нашите земи. Тяхното развитие е добре просле-
дено. В прегледа на литературата намират място и редица съществени 
публикации на чуждестранни автори. В някои от тези случаи,  би било 
плюс да се коментира  в този преглед по- нашироко развитието на подобни 
изследвания в европейските и други археологически  школи и центрове с 
по-големи традиции. Още повече, че аналитичните части на дисертацията 
дават доказателства за отлично познаване на тази литература. Защото  там 
се цитират и ползват по същество например работите на M. Korfmann за 



предна Азия, на C.Eibner за брадвите- клинове, на H.Parzinger за хроно-
логията и културната история на периода в обширния район между Кар-
патите и Ю.Анатолия,  на J.-P. Farruggia  за оръжия от некрополи на т.нар. 
дунавски култури, за мезолитните стрели и експерименти на  A.Fischer и  J. 
Friis- Hansen, на двамаата  Petréquin относно работилници за стрели и ко-
пия в индонезийската част на Нова Гвинея, както и някои изследвания от 
Северна Америка, Северна Африка – Египет, и още редица подобни. При 
такова потенциално готово акцентиране и разширение на историята на 
проучванията неизбежно би се обърнало по- насочено внимание на из-
следванията на въоръженията от предходни периоди – не само мезолита, 
но и палеолита. Те са характерни за споменатите школи, а и доста инфор-
мативни. Биха улеснили прецизирането на  твърдения  като напр. за боз-
дугана като най-ранното съставно оръжие за близък бой –от ХІ век преди 
Христа в Анатолия. Всъщност късото копие - пика с каменен връх също е 
съставно оръжие , вероятно и за близък бой, но несравнимо по-старо. 
Други описания обаче  не оставят съмнение, че доказаното наличие  на 
копия в късния палеолит е добре известно на дисертанта, но просто е 
пропуснато съпоставянето на данните. Ще допълня с уточнението че 
върхове за копия има в целия ни среден палеолит,( напр. известната 
колеция от Муселиево), а от ранния палеолит в Bilzingsleben, в Саксония, 
Германия са открити и няколко цели дървени копия – най-старите извест-
ни, датирани около 400 хил.г.  
         Не е излишно да се подчертае че всички автори и публикации, както 
цитираните в текста, така и в библиографията, са изписани без никакви 
отклонения от оригинала: не само основните, на английски, немски и 
френски, но и на, или от сръбски, турски, румънски, дори от някои сканди-
навски езици, с точно предаване на характерните им ударения и пр.знаци. 
Това означава осъзнато до вътрешна необходимост значение на прециз-
ността, която у нас често се  бърка със самоцелна педантичност. От друга 
страна  се добавя към другите свидетелства за добросъвестно боравене с 
оригинали, а не със сведения от втора  ръка. 
   
          Анализът е основна част на дисертацията, и като такава, мога да ка-
жа, че е осъществена на висотата на изискванията и очакванията. Трябва да 
се подчертае, че анализът не само не се ограничава до описания, а система-
тично се развива в обсъждания и обобщения, подготвящи синтеза. 
          Предвид на специализацията ми от особен интерес за мен бяха 
частите анализиращи сериите от кремъчни върхове за стрели и копия 
които имат и основно значение за темата.  Разработката на Камен 
Бояджиев в тези раздели е не само прилична за колега наваксвал 
самостоятелно най-необходимото му от подготовката на палеолитчиците – 
“кременари”, но без съмнение е приносна и за нашите пручвания. С 
приносно значение тук е типологическата класификация, макар че 



подходите може да се дебатират. Донякъде съм съгласен с мнението и на 
други колеги за твърде голямото детайлизиране. От друга страна мисля че 
това е за предпочитане, защото в практическото приложение е по- лесно да 
отпаднат детайли,от- колкото да се “вмъкват”, добавят в завършена 
схема.Умело са преодоляни колебанията с определяне на основните групи:  
върховете свързани с оръжия за близък и далечен бой. Макар да водят и до  
арбитрални определения, те изглежда са  между по-приемливите решения.  
           Много важна е нагласата на дисертанта да подлага на обсъждане 
възможно повече  плюсове и минуси на известните вече, и в тази светлина 
и на неговите предложения. В тази връзка ще кажа, че въпреки изричната 
уговорка, че  в дисертацията не се вземат предвид технологичните аспекти 
на артефактите, моето убедено виждане е че една класификация на 
повечето кремъчни артефакти и особено на върховете в случая,  която 
включва технологични критерии, ще е по- пълноценна и гарантираща 
добри резултати.  
            За отбелязване е в раздела за копията много добрият – логичен и 
издържан критичен анализ на произхода и хронологията на типовете от 
нашето Причерноморие, предложени от J. Lihardus и M. Lihardus-Itten. 
Аргументирано се оспорва появата им първо в Северното Причерноморие 
и степната зона и под тяхно влияние, по-късно и в нашия район. 
Многократно се установява че добрата графична и фотодокументация 
както на кремъчните, така и на другите категории находки, е била от 
съществено значение за анализа и интерпретацията.  
 
            Синтезът на проучването систематизира вече набелязани обоб-
щения на аналитичните данни. Това става непринудено, без помпозност, 
но със стремеж към същественото – добрата аргументация.  
            Доста убедително е представено диагностичното значение на някои 
( не всички, разбира се ) категории, отделни типове и варианти въоръжение 
в културно – историческата интерпретация. Така се потвърждават или 
очертават нови различия  и връзки между регионите и културните общнос-
ти, добавят се нови основания за периодизацията на халколита.Този резул-
тат би могъл  да се оцени и ползва още по- добре с графично и схематично  
представяне на диагностничните форми по периоди и културни области. 
            Интерпретацията на резултатите в картини и сценарии на военни 
конфликти и влияния, или разместване на население, промени в структу-
рата на заселването, може да бъде приемана, но и доста дебатирана и 
оспорвана. Впрочем, и в този случай визуалното представяне на тези 
сценарии, но вече картографско, би било от полза.  
             Едно обаче остава безспорно: и в тази насока е направена крачка в 
развитието на познанията ни, която ни придвижва напред  от опростените 
схеми, склонни да обясняват културните процеси с недоказани степни 
инвазии и подобни катастрофични събития. 



           

      В Заключение установявам без колебание, че представения на това 

жури  дисертационен труд постига  резултати, които 

представляват  оригинален научен принос и разкрива  задълбочени 

теоретични познания  на кандидата по темата и изследователски 

възможности в  областта на праисторията. Давам  много висока  

оценка на труда  и съм на мнение, че  има  всички основания да  бъде 

присъдена на  Камен Яворов Бояджиев образователната и научна 

степен „доктор”. 

 
 
 
        
 
 София, 18.01.2011г.                                     Доц. д-р  Николай Сираков 


