
 
 
 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
 

От доц. д-р Стефан Доброславов Чохаджиев 
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” 

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

за присъждане на образователната и научна степен "доктор" 
 
 От много години, на всички колеги от праисторическата археологическа гилдия 
е ясно, че съвременната наука се нуждае от задълбочен анализ на всички групи 
артефакти и нов прочит на комплексните данни за тях. Като резултат от такива 
изследвания може да се очаква „избистряне” на терминологията, теоретичните 
построения да стъпят върху здрава и проверена основа и по този начин да добият по-
голяма убедителност, а така също и „разколебаване” в битуващи постулати, наложени 
от времето или от интуитивни хрумвания. Сполучлив избор на тема в това отношение е 
и предложената дисертация на Камен Бояджиев „Въоръжението през халколита в 
българските земи”. 

Представеният за защита дисертационен труд на Камен Яворов Бояджиев се 
състои от две книжни тела, съдържащи съответно текст и приложения. Текстовата част 
на дисертацията съдържа Въведение, четири глави, Заключение и  Библиография – 
общо 227 компютърни страници. Приложенията съдържа: Каталог на обектите; Каталог 
на находките; Образи и Карти.  

 
ВЪВЕДЕНИЕ – още в началото на своето изследване, колегата Камен Бояджиев 

аргументирано изяснява съдържанието на предпочитаните от него термини, свързани с 
въоръжението през халколита. Съвсем ясно са изложени основните компоненти на 
изследването – цели, задачи, териториален и хронологически обхват. Важни са 
коментариите му относно критериите за разпознаваемост, класификация и 
терминология, свързани с халколитното въоръжение, както и отношението сечива-
оръжия, които са определен принос в оскъдната теоретична част на българската 
праисторическа литература. 

Струва ми се логично, но недостатъчно аргументирано,   изключването на 
костените харпуни от изследването, защото някои от тези ловни оръжия биха могли да 
съперничат по ефективност на копията от кост. По подобен начин, от изследването са  
изключени и теслите-чукове. 

Изворовата база е респектираща – 1073 артефакта, от които 39 боздугана; 390 
брадви-чукове; 92 медни брадви; 48 рогови брадви; 13 каменни двойни чукове; 301 
костени стрели; 100 кремъчни стрели; 90 кремъчни копия. Смятам, че за такова 
изследване, използваната изворова база е в количествена и качествена достатъчност. 

ГЛАВА І – ИСТОРИЯ НА ПРОУЧВАНИЯТА. В тази глава, Камен Бояджиев не 
само представя (изброява) специализираните изследвания, но ги подлага, преди всичко, 
на критичен анализ. Анализът е конструиран върху изследванията, засягащи 
обособените от него групи оръжия – каменни бойни брадви-чукове; каменните 
боздугани; костените върхове за стрели и копия; бойните топки и тежести за прашки; 
медните брадви с дупка; кремъчните върхове за стрели и копия. Без изненада за 
читателя, но аргументирано, Дисертантът доказва, че темата за функциалността на 
въпросните артефакти е предмет на интерес преди всичко на чуждестранните учени и в 
много по-малка степен – на българските. Все още, за разлика от чужбина, в българската 
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литература остава отворен въпросът за „враждебните” действия в праисторията – 
тактики и стратегии за нападение и отбрана. В резултат на критичния анализ, логично 
се налага изводът за необходимостта от конкретно изследване на тези групи артефакти, 
каквото е и рецензираният труд на Камен Бояджиев. 

ГЛАВА ІІ – ОРЪЖИЯ ЗА БЛИЗЪК БОЙ. За по-голяма прецизност на изказа, 
препоръчвам на Дисертанта, да избягва смесване на приетите термини – на с. 6 и с.7 
разделя оръжията на два класа – за близък и далечен бой, включващи няколко вида 
оръжия. В тази глава (с.16), оръжията за близък бой са обединени в категория. 
Дисертантът започва изследването си с анализ на каменните боздугани - единствените, 
определяни само като оръжия или символи на власт. Те, вероятно, са и най-ранните 
оръжия за близък бой, появили се още през неолита. Наблюдението върху този вид 
оръжия включва морфометричен анализ; типология (обособени са четири типа с два 
подтипа); хронологично и териториално разпространение; използвани суровини и 
функционаланост. Може би, параграфът за суровините трябва да е в началото на 
анализа. Интересни са изводите на Дисертанта относно териториалното и 
хронологическо разпространение на каменните боздугани – броят им се увеличава през 
ранния халколит в Западна България, като по-често са откривани през късния халколит 
– пак на същата територия. Бояджиев отделя и подобаващо място за функционалността 
на боздуганите – основно като оръжия или символи на власт. Дисертантът приема като 
по-вероятно използването им като оръжие, но не бива напълно да изключва и другата 
възможност, предвид откритите керамични боздугани (Еленски 1998; Хотница, Русе), 
имитиращи като форма и размери изработените от камък. 

Другият вид оръжие за близък бой е каменната брадва-чук. Тази група е най-
многобройна – Дисертантът работи с 390 артефакта. Изследването върху тях има 
същата структура както при каменните боздугани. При опита да се определи дължината 
на дръжката, може да се използват и данните от гроб № 13 от некропола в Смядово. 
Вероятно дръжката на брадвата в този гроб е била преметната през дясното рамо и 
вмъкната в ръцете непосредствено пред лицето на погребания. Предполагаемата 
дължина на дръжката е около 45-50 см, което потвърждава наблюденията на Камен 
Бояджиев от други гробове. След критичен анализ на досегашните класификационни 
схеми, Дисертантът обособява седем типа каменни брадви-чукове с множество 
подтипове и варианти. Оригинална разработка на Дисертантът е обособяването на три 
групи каменни брадви с дупка, според дебелината в най-широката част, в които 
включва седемте типа брадви. Коментирана е появата на каменните брадви – началото 
на ранния халколит, а най-масово се откриват през късния халколит. Ценни са 
наблюденията на Камен Бояджиев относно териториалното и хронологическо 
разпространение на отделните типове и групи брадви. Като насока за бъдещите 
изследвания на каменните брадви могат да бъдат посочени целенасочените 
трасологически изследвания, които биха допълнили цялостното изследване на тези 
артефакти. По отношение контекста на откриване, бих допълнил, че всички гробове от 
некропола в Смядово, в които са откривани каменни брадви, са на индивиди от мъжки 
пол. Тези данни отново потвърждават наблюденията на Камен Бояджиев по този 
проблем. 

В изследването са включени и медните брадви-чукове (92 бр.). Независимо, че са 
били обект на многогодишни и разнообразни проучвания, Дисертантът аргументирано  
намира тяхното място в категорията на оръжията за близък бой. Приема наложилите се 
класификации, макар и с уговорки и допълнения. Все пак, добавя още едно 
класификационно ниво – вариант, определено от формата на острието в профил. Оказва 
се, че и за тази група артефакти наблюденията върху потенциални следи от употреба са 
твърде оскъдни. Повечето от тях се основават предимно на видими с просто око 
деформации на повърхността. 

Подобаващо внимание е отделено и на роговите брадви-чукове (48 бр.), 
отличаващи се със значително разнообразие. Всред разнообразните предположения за 
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роговите сечива с дупка, Камен Бояджиев прави опит да дефинира някои от тях като 
оръжия, основавайки се предимно на контекста в който са открити. Такава възможност 
му предоставят предимно данните от некрополите и в по-малка степен – в някои от  
селищата с фортификационни съоръжения. Тези оръжия се появяват през ранния 
халколит и като че ли максимумът им е през средния халколит с тенденция да 
намаляват през късния халколит. Интересни са наблюденията на Камен Бояджиев 
относно териториалното им разпространение в некрополите – предимно в тези от 
Черноморското крайбрежие, за разлика от тези във вътрешността, където е открит само 
един артефакт. 

Самостоятелна част е отделена и на сравнително редките двойни брадви – 
каменни, медни и рогови. 

Дисертантът предполага, че каменните двойни брадви са от финала на 
халколита. Подобна е датировката и на медните двойни брадви, при които са обособени 
два типа. И роговите двойни брадви са разпределени в два типа, датирани също в 
късния халколит. 

Специален параграф е посветен на функцията на брадвите с дупки – каменни, 
медни и рогови. И това не е случайно – решаването на този проблем е една от 
основните цели на изследването! След критичен анализ на повечето мнения относно 
функционалността на тези артефакти, Дисертантът аргументира в детайли идеята си, че 
те не са използвани като сечива, а по-скоро като оръжия за близък бой, следствие на 
което се схващат и като символи на сила и власт. 

Морфологичните прилики на двойните каменни чукове с бойните брадви-чукове 
и боздуганите, дават основание на Камен Бояджиев да причисли и тези артефакти към 
оръжията. 

В края на главата, Камен Бояджиев обобщава направените анализи на оръжията 
за близък бой. Разглежда ги по видове в хронологичен, териториален и социален план. 
Като най-ранни оръжия приема каменните боздугани – още от неолита като единични 
находки, а през ранния халколит – вече в значително количество. По подобие на 
боздуганите, но като по-функционални, през ранния халколит се появяват брадвите с 
дупки, като през късния халколит достигат своя максимум като количество и 
типологическо разнообразие. През ранния халколит се появяват и роговите бойни 
брадви, разпространени най-масово по западното Черноморско крайбрежие – за района 
на културите Хаманджия ІV и Варна. През късния халколит широко разпространение 
получават медните брадви-чукове, имащи териториални особености в западна и 
източна посока. Много интересен анализ прави Дисертантът на брадвите – каменни, 
медни и рогови – в некрополите. Наблюденията му върху комбинациите в които се 
срещат трите вида оръжия в отделните гробове, му дават основание да аргументира 
идеи, относно вида на личното оръжие, социалния статус, плененото оръжие, ролята на 
медните брадви и като обобщение – доказва настъпването на размирни времена през 
късния халколит, които провокират количественото увеличаване на оръжията, а от там 
и превръщането им в предмети на престиж и символ на власт. 

ГЛАВА ІІІ – ОРЪЖИЯ ЗА ДАЛЕЧЕН БОЙ. Главата започва с анализ на 
прашките, като едно от оръжията за далечен бой, засвидетелствано със сигурност в 
историческите извори. Тежестите от глина и камък са разгледани в отделни параграфи. 

Глинените тежести за прашки са известни още от неолита, но с оглед 
тематичния обхват на темата, Камен Бояджиев разглежда тези от халколита. Групира ги 
в два типа с варианти. Проблемът при тези артефакти е тяхното предназначение. Както 
и при оръжията за близък бой, Дисертантът подробно коментира всички 
предположения, но ясно (и понятно) личи стремежът му да примири някои от тях. 
Може би, проблемът произтича от включването на сферичните тежести към групата на 
тежестите. Сферичната им форма би затруднила закрепването им в „джоба” на 
прашката, докато елипсовидните са значително по-удобни (виж: Димов 2009) и биха 
имали много по-голям поразяващ ефект. Действително, потвърждавам, че има 
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керамични модели на зърна, откривани всред овъглено жито (Хотница 2006), но те 
представляват съвсем различна група – имат значително по-малко размери (1-2 см), а 
формата им отразява в детайли истинските зърна. Спорните тежести с елипсовидно 
сечение са с почти стандартна форма и размери, а в количествено отношение са десетки 
пъти повече от сферичните, които сигурно имат друго предназначение. 

При каменните тежести, като че ли има повече аргументи против използването 
им като цяло като „бойни топки”. Като обобщение, Дисертантът изказва съмнение, че 
керамичните и каменните тежести са използвани като оръжие, но все пак не изключва 
възможността прашката да е била позната и използвана през халколита по нашите земи, 
но с други муниции. Все пак, в самия край на параграфа, Бояджиев обявява мнението за 
съществуване на прашка по нашите земи през халколита като свръхинтерпретация 

Подобаващо внимание е отделено на лъковете и стрелите, като оръжия за 
далечен бой. За реконструкция на лъка Дисертантът ползва данни за обкови от четири 
гроба от Варненския некропол. Достига до извода, че дължината на лъка, според 
разположението на обковите, е около 1,20 м. Но пък в тези гробове не са открити 
върхове за стрели, което не е логично ако са само дървени. 

Камен Бояджиев е обработил значително количество костени върхове за стрели - 
301 екземпляра. За съжаление и при тези артефакти липсват трасологически 
изследвания, които биха спомогнали за изясняване на предназначението им. 
Дисертантът отново ни демонстрира умение за работи с големи масиви от артефакти. И 
за  костените върхове той изработва критерии, по които с голяма сигурност отделя 
артефактите с друга функция. Дисертантът изработва и класификация на костените 
върхове, което му е и поредния принос в българската археологическа литература. Той 
обособява пет типа с подтипове и варианти. Най-ранните върхове, според Бояджиев, са 
от ранния халколит, а най-често се срещат през късния халколит – 90% от всички 
находки. Важно е наблюдението на Бояджиев, относно териториалното 
разпространение на върховете за стрели – изключително в Централна Северна и 
Североизточна България и Горнотракийската низина (ареалът на КГК VІ). Тези върхове 
са рядкост и в района на Черноморското крайбрежие. Тук ще вметна, че голямото 
количество въобще на артефакти от късния халколит, е възможно да се дължи на 
степента и начина на проучване – в този район са разкопавани множество могили, по 
различни причини, но най-често от тях е проучван предимно най-горния - 
къснохалколитен пласт, след което разкопките са прекратявани. 

Камен Бояджиев обръща внимание и на белемнитите, откривани в селища и 
некрополи и интерпретирани понякога като върхове за стрели, но съвсем логично 
отхвърля тази възможност. 

Като че ли, най-безспорните оръжия се оказват кремъчните върхове за стрели и 
копия. Камен Бояджиев работи със 100 върха за стрели и 90 за копия. Основният 
критерий по който различава двата вида върхове е  тяхната дължина в комбинация с 
теглото им. Правейки критичен анализ на всички изказани мнения по този проблем, 
Дисертантът приема, че върхове с дължина до 50 мм и тегло до 10 г са на стрели, а 
върхове с дължина над 51 мм и тегло повече от 10 г са на копия. Изградена е и 
оригинална класификационна схема на върховете за стрели, с най-високо ниво – група 
(симетрични/асиметрични) : А с 11 типа и  В с 2 типа. Дисертантът установява и 
зависимости в хронологията и териториалното разпространение на двете групи – 
върховете от група В са по-ранни (късен неолит) и са известни от района на култура 
Хаманджия І и ІІ и Тракия, като през халколита продължават да съществуват само в 
района на Черноморското крайбрежие. Върховете от група А се появяват по-късно, най-
вероятно през ранния халколит. Открити са в по-голямата част от територията на 
страната. През късния халколит симетрични върхове са открити и по Черноморието и 
Родопите, като се увеличават количествено. Около 2/3 от  върховете са открити в 
селища, а останалата част - в некрополи. Фактът, че в гробове са открити кремъчни 
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върхове, налага да се търси обяснение на липсата им в гробовете в които се предполага, 
че са положени лъкове. 

Кремъчните върхове за копия са групирани в 13 типа. Най-ранните са датирани в 
средния халколит, а масово са разпространени през късния халколит, като са откривани 
по цялата територия на страната. Дисертантът успява да установи и зависимости по 
отношение разпространението на отделните типове в различните райони на страната. 
Интересно е наблюдението му, че от т.нар. Преходен период – върхове за копия не са 
откривани (само 1 бр.). Всички известни върхове са открити в селища (само 3 са от 
гробове). 

Камен Бояджиев слага ред и всред артефактите, определяни като костени 
върхове за копия. Подобно на върховете за стрели, той търси удачния начин за 
закрепването им към дървената част и приема, че като върхове за копия са само тези 
екземпляри, които имат изтънена тилна част. 

Обърнато е внимание и на четири върха за копие от мед. Три върха са от 
гробове, а един – от селище. Всички са датирани от времето на късния халколит. 

Интересни са разсъжденията на Камен Бояджиев относно разпространението и 
функцията на върховете за стрели и копия. Коментирайки всички мнения, засягащи 
тези проблеми, Дисертантът „поставя на масата” всички факти и проблеми. Повечето 
от тях са спорни и на този етап не могат да бъдат решени категорично. Но за мен 
неговите разсъждения са ценни именно с това, че поставят ясно въпросите, че 
очертават проблемите, а отговорите – надявам се да дойдат с нови целенасочени 
проучвания. 

ГЛАВА ІV – РАЗВИТИЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ВЪОРЪЖЕНИЕТО И 
ДАННИ ЗА ВЪОРЪЖЕНИ КОНФЛИКТИ ПРЕЗ ХАЛКОЛИТА. Цялостният анализ на 
различните видове оръжия, дава възможност за по-нататъшно изследване на процеси и 
явления, свързани с някои аспекти на социалната археологията, за които нямаме преки 
сведения. Дисертантът доказва, че тези оръжия нямат толкова ловно предназначение, а 
предимно – военно. Анализът на оръжията му дава възможност да проследи тяхната 
поява и видово разнообразие. Безспорна е тенденцията за тяхното увеличаване към края 
на халколита. Освен хронологическите особености, дисертантът е „уловил” и 
териториални различия в използваните оръжия. През късния халколит той очертава 
надрегионално разпространение на някои оръжия. Като достоверна изворова база по 
тези проблеми се открояват земите на Североизточна България и Черноморието – 
всичките ни известни некрополи и множество селищни могили, няколко от тях – изцяло 
проучени. Дисертантът прави твърде интересни наблюдения относно различните 
количества оръжие в селищата от Западна България и Тракия и тези от Североизточна 
България и Черноморието. Значителните количества оръжия, особено на тези от 
кремък, са открити върху територията на културите Коджадермен,  Гумелница и Варна. 
Тук трябва да се има предвид, че точно в този район са и най-големите и най-
качествени находища от кремък. Във връзка с особеностите на въоръжението, 
Дисертантът прави сполучлив опит да го свърже с развитието на отбранителните 
съоръжения в различните райони през отделните периоди на халколита. За да допълни 
картината на въоръжените конфликти, той използва и данните от скелетните останки 
със следи от насилие. По въпроса за т.нар. трепанации post mortem, ще му обърна 
внимание, че освен д-р Боев, през последните години, и д-р Йордан Йорданов 
констатира също множество трепанации върху няколко черепа от некропола в Смядово. 
Бих допълнил информацията за Хотница – в проучвания от Ангелов хоризонт са 
открити обгорели останки от 12 индивида, затиснати в 5 опожарени къщи - всички  в 
западната част на селището. 

Дисертантът правилно твърди, че през ранния халколит животът протичал 
сравнително спокойно. Едва през средния и началото на късния халколит той 
констатира увеличаване на оръжията за близък бой; наблюдава се повсеместно наличие 
на опожарени селища; изграждане на сериозни отбранителни съоръжения; в 
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некрополите (Дуранкулак) броят на погребаните млади мъже се е увеличил; в 
погребалния инвентар се появяват оръжия за близък бой; увеличава се и броят на 
кенотафите. Изводът от тези наблюдения е, че през късния халколит е имало сериозни 
въоръжени конфликти, обхващащи Североизточна България и Черноморското 
крайбрежие. Камен Бояджиев предполага, че тези конфликти са породени от 
постепенното навлизане на носителите на култура Хаманджия в южна посока. 
Дисертантът допуска, че именно тези въоръжени конфликти са причината за 
възникването на големите надрегионални културни комплекси КГК VІ и КСБ Іа. 
Интересни са наблюденията на Камен Бояджиев относно възрастовата граница на 
погребаните в некрополите във Варна и Девня през различни периоди от време, както и 
промените в погребалния инвентар. Повсеместни опожарявания, с прекъсвания на 
живота в някои селища, се наблюдават и в останалата част на страната. Разглеждайки 
комплексно селището Градешница, с основание, Дисертантът предполага, че е 
възможна и по-късна датировка на последния хоризонт. 

В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО Камен Бояджиев обобщава направените анализи относно 
наличието на разнообразни специализирани оръжия за близък  бой и оръжия с „двойна 
употреба” - за  лов и война; тяхната поява и усъвършенстване, за да са адекватни на 
зачестяващите военни конфликти. Установява и териториално разпределение на 
отделни видове и типове оръжия. Паралелно с промените в оръжията Дисертантът 
доказва и промени в погребалния обред, в който наличието на оръжие излиза на преден 
план. 

Използваната литература правилно е озаглавена като БИБЛИОГРАФИЯ, защото 
обхваща цялостно научните изследвания по темата. Дисертантът е използвал 206 
заглавия на кирилица и 167 на латиница. 

ПРИЛОЖЕНИЕТО  се състои от Каталог на обектите (102); Каталог на 
находките (1073); Образи (44) и Карти (6). 

Каталогът на обектите е с удобна за работа структура и е максимално 
информативен. Бих препоръчал някои уточнения за още по-голяма прецизност: Качица 
е квартал във В. Търново; Тонева могила е в землището на Лясковец; новите 
проучвания в Хотница започват през 2000 г. Каталогът с находките е също добре 
конструиран, а информацията е пълна. Образите са старателно и изработени и 
отговарят на всички съвременни изисквания. Някои от тях са без мащаб (5, 15, 17, 21, 
22, 41). Картите са изработени с вкус и са максимално информативни. Мястото на 
Слатино (№ 14) е сгрешено. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
 
         Намирам че дисертационният труд съдържа резултати, които 

представляват  оригинален научен принос и показва задълбочени теоретични 

познания  на кандидата по темата и в областта на праисторията. Давам  много висока  

оценка на труда  и съм на мнение, че са на лице всички основания да  бъде присъдена 

на  Камен Яворов Бояджиев образователната и научна степен „доктор”. 

 
 
14.01.2011 г.     РЕЦЕНЗЕНТ: 
В. Търново                  (доц. д-р Стефан Чохаджиев) 
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