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РЕЦЕНЗИЯ 

от доц. д-р Красимир Петров Лещаков, 

СУ „Св. Климент Охридски" 

за дисертационния труд на Морена Стефанова „Културна характеристика на периода 

Св. Кирилово (РБЕ 3) в Тракия" за придобиване на образователната и научна степен 

„доктор" 

Морена Стефанова се занимава отдавна с проблемите на ранната бронзова 

епоха в Тракия. Нейните самостоятелни изследвания и участието й в редица 

български и международни проекти намират своя етапен завършек в предложения за 

рецензиране труд. Г-жа Стефанова го представя в качеството си на докторант на 

самостоятелна подготовка в секцията по Тракийска археология на НАИМ при БАН, в 

момента работеща като сътрудник на департамента по Египетска култура в 

Метрополитън музей, Ню Йорк. Този факт повече или по-малко 

„интернационализира" труда и поставя пред него повишени изисквания. 

Темата е подбрана сполучливо - тя е актуална не само заради новите обекти в 

Горнотракийската низина, но и заради напредналите изследвания в „останалите 

Тракии" - Егейска и Източна и новите идеи, които се пораждат от тях. В последните 

десетина години бяха въведени в литературата много нови данни, но те не са 

систематизирани и, смея да твърдя, недооценени. Тези новости ни позволяват да 

преоценим значението на последния период на РБЕ и да преминем от дискусията за 

правото на неговото съществуване към оценка на стойността му за развитието в цяла 

Югоизточна Европа. Същевременно, искам да подчертая, успешното достигане на 

положителни резултати изисква отлично познаване на новите български разкопки, 

които по принцип са оскъдно публикувани; на чуждите материали в процес на 

първична обработка и на многобройните изследвания, което е демонстрирано 

убедително на рецензираните страници. Проблемът за археологическите извори е 

твърде важен за успешната защита на този труд, ето защо ще се върна на него по-долу 

в изложението си. 



Дисертационният труд се състои от 308 страници авторов текст и 50 страници 

списък на използваната литература, четири карти и 240 табла с илюстрации, 

организирани във Въведение, Заключение и две части текст, състоящи се от следните 

глави: Историография и терминология, Исторически извори, Селищна система, 

Архитектура, Керамика, Метални изделия, Каменни, Кремъчни и Костени изделия, 

Погребални обреди, Обредни структури, предмети и практики и Характеристика на 

феномена Св. Кирилово. 

Както виждаме от структурата, направен е сполучлив опит да се обхване 

културата през определен хронологически отрязък (в случая около 500 години) като 

цяло, с всичките й компоненти - като се започне с металургията и се достигне до 

погребалните практики и религиозните вярвания. Разбира се, някой би отбелязал, че 

не е акцентирано върху земеделието и скотовъдството - истинската икономическа 

база на обществото, но тук едва ли може да се отправи сериозна критика, тъй като в 

работата се търси спецификата на културата през РБЕ 3, а споменатите икономически 

сфери се променят малко или почти никак за около хилядолетие, т.е. те не са 

сигнификативни и нямат съществено отношение към поставените цели и задачи. 

Във Въведението се аргументира тезата, че РБЕ представлява начален етап от 

развитието на тракийската култура; групирани са и основните мнения за същността на 

епохата. Направен е опит да се характеризира етапа, на който се намират 

специализираните и теоретичните изследвания както Европа, така и у нас. Основната 

цел е синтезирана на с. 7: „....да се изследва и характеризира културата през третия 

етап на РБЕ в този район и да се дефинират нейните хронологически и 

териториални параметри". Исторически феноменът се поставя между РХ 3 и 

анатолийската РБЕ 3 - доста различни като продължителност и оценка на развитието 

на културата. Следват конкретните задачи, които са изброени стегнато, лаконично и 

доразвиват авторовото намерение в дълбочина. Няма да се спирам конкретно върху 

тях, тъй като съществени бележки тук не могат да се направят, а да се преразказват не 

е необходимо. 

На изворовата база е посветена част I от рецензирания труд. Историографската част 

е твърде кратка (с. 11-24), но самата структура не изисква подобен подход. Отделянето на 

изследванията върху хронологията и периодизацията е сполучливо решение, тъй като тази 



проблематика е колкото родна, толкова и привнесена от Източното Средиземноморие. 

Всъщност, целият първи раздел представлява критичен анализ на извори и историография, 

който е поднесен прецизно и задълбочено. Отделни малки грешки се срещат, разбира се, 

но те не променят общия тон на работата. Цялостното впечатление е, че имаме пред себе 

си страници, написани от навлязъл дълбоко в проблематиката изследовател, който се 

ориентира добре в доста неясната понякога материя, борави с доказателствата на различни, 

често противоречиви тези и успява да извлече онази същност, която е необходима за 

защита на неговото становище. 

Всичко до тук показва, че авторът на труда е съвсем наясно с информационната 

база и възможностите, които тя предоставя, без да се допусне свръх-интерпретация и 

залитане в механично пренасяне на типични за друга историческа действителност 

модели. На доста места в текста проличава, че работата е писана в англоезична среда. 

Ето защо специалното внимание, което е обърнато на използваните термини е 

разбираемо. Тази проблематика не е разработвана задълбочено в българската 

историография и използването на един или друг термин за описване на различни 

културни явления във времето и пространството - култура, археологическа култура, 

културна група и т.н. често води до научна еклектика и механично смесване на 

различни теоретични школи. Изборът на М. Стефанова пада върху апарата на т.нар. 

нова археология с идеолог Л. Бинфорд, което е разбираемо за насоката на мислене и 

интерпретиране на изворите. Използвани са термините „археологически запис", който 

се доближава до „извор" и „културен феномен", който обаче е явно недоразумение, 

произтичащо от още по-неясното „културно явление". Имайки привкус на пост-

процесуални атрибути, те едва ли имат право на съществуване преди да бъдат 

теоретично защитени и емпирично описани. Това обаче не е направено. Следователно, 

тази част от работата страда от методическа неяснота, така че не се разбира 

еднозначно какво М. Стефанова схваща под конкретното наименование „културен 

феномен Св. Кирилово", който тя избира и използва. 

Втората част на работата съдържа истинските приноси, сред които най-важните 

са разработването в детайли на селищната система на макро- и микро ниво; анализът 

на ритуалните структури; класификацията на керамиката и нейният пространствен 

анализ; синтезът на сечивата и на металургията. 



Селищният модел или структурата на селищната система в Тракия в края на III 

хил. пр. Хр. е обект на изследване в не едно съчинение. Те обаче са били посветени на 

негови отделни аспекти, без да съществува обобщаваща картина. Такава ни поднася 

подробно М. Стефанова на с. 99-140 и тя изглежда напълно защитима, балансирана и 

съответстваща на емпиричните данни. Известно несъгласие може да се изрази 

относно йерархията на центровете и тяхното профилиране като административни, 

военни, ритуални и т.н. Тук явно има заемки от друга среда, а може би и от други 

времена, но все пак не се достига до пряко пренасяне на урбанизационни процеси, 

което трябва да се адмирира. Така или иначе, балансът между доказани и провизорни 

твърдения се нарушава в полза на първите, макар и с малко, което е положителна 

черта на рецензирания труд. Изглежда, че най-много труд е погълнала главата за 

керамиката (с. 135-153) поради два факта: досега подобна класификация за РБЕ 3 не е 

правена и в настоящата са влезли като емпирична база огромно количество цели и 

фрагментирани съдове. По-голямата част от тях са обработени и нарисувани лично от 

автора. Типологията е издържана в стила на добрата немска школа, също като 

технологичната и функционална характеристика. Твърде добър е и прегледът на 

отделните типове, форми и видове украса по обекти (пространствен анализ) и по фази 

(асинхронен анализ), развити на с. 154-158. Сполучливата систематизация на 

орнаментацията позволява по-нататък в текста да се правят добре обосновани изводи 

относно културните контакти - и като посока, и като интензитет. Така се е получила 

една задълбочена характеристика на керамичния репертоар през етапа РБЕ 3, която е 

изпълнена прецизно и към която могат да се отправят много малки и незначителни 

бележки. По подобен начин следва да се отнесем и към систематизацията на малките 

находки - сечива, накити и оръжия от метал, камък и кремък (с. 188-208). Те са 

снабдени с многобройни паралели от съседните на Тракия територии, така че 

процесите на тяхната изработка са поставени в своята естествена културна среда. 

Не така обаче стоят нещата при ритуалните структури - тук желаното явно 

надхвърля действителното и могат да се отправят множество критични бележки. М. 

Стефанова едва ли би могла да им отговори и не поради празноти в своето 

образование или непрочетена литература. Не, цитираните заглавия са напълно 

достатъчни, проблемът не се крие там. Може би трябва да си спомним онази бележита 



формулировка, направена от един британец пред американци и то години преди Луис 

Бинфорд да реши дали да реформира конвенционалната археология: 

,Да правиш изводи на базата на археологическите феномени относно технологиите, 
които ги пораждат, считам за сравнително лесно.... 

Да правиш заключения относно икономическата база на определени групи хора е 
умерено лесно.... 

Да правиш изводи засягащи обществените и политически институции на тези групи, 
е доста трудно... 

Да правиш заключения относно религиозните институции и духовния живот на 
хората, е най-трудно от всичко..." (На\укев, СЬг. 1954, 161-162). 

Тук обаче не бива да се изпада в краен критицизъм, защото опитите да се 

опишат религиозните практики през РБЕ в Тракия са не повече от половин дузина, а в 

европейски мащаб - малко повече. Това е така, защото нещастното трето хилядолетие 

е притиснато от една страна от блестящия халколит, а от друга — от също така 

сияещото с артефакти и извори второ хилядолетие (особено втората му половина). Те 

като черни дупки поглъщат страници и автори, проблеми и извори и между тях сякаш 

не е имало нищо ментално! Едва в последно време се осъзнава, че и онези хора от 

ранната бронзова епоха са имали други занимания, освен да се правят непрекъснато 

на индоевропейци - да трупат надгробни могили, да обяздват коне и да крадат 

средиземноморски моми с пост-халколитен произход ...Макар и не твърде приемлива, 

тази част от работата има право на съществуване, тъй като в един или друг аспект е 

пионерска и дава добра основа за по-нататъшни спекулации. 

Подобно е положението и с анализа на погребалните практики (с. 209-226). И 

тук не бива да се търсят грешки и пропуски, които да са чисто авторови, не, по-скоро 

спорните места се дължат на състоянието на проучванията и на публикациите. Доста 

от последните открития в Тракия не са коментирани, не са посочени и конкретни нови 

публикации, което ощетява тази глава в сравнение с посветената на керамиката, напр. 

Тук може да се пожелае доста, като се започне с повече конкретика... Може би е 

трябвало да се потърси традицията във РБЕ 2, която се пренася в следващия етап. 

Това би позволило да се направят изводи относно формирането на феномена Св. 

Кирилово, дори и на така провизорното етническо равнище. 

В последно време „мортуалната археология" се развива доста бързо под напора 

на био-археологията и новата методика за датиране на въглени и кости, така че да се 



правят обобщения сега е малко прибързано. От друга страна, чисто теоретичните 

приноси са много малко, както отбелязва с основание Антъни Хардинг. Доста колеги 

разчитат на резултатите от ДНК-анализите, а те наистина биха повлияли доста в 

осмислянето на характера и спецификата на културата не само в Тракия и не само 

през III хил. пр. Хр. Като обобщение трябва да се признае, че главата за погребалните 

практики е най-ощетената в дисертационния труд. Тук би трябвало да се отдели още 

малко време и усилия за анализ на полевите данни от Югоизточна Европа и Тракия в 

частност, а не да се търсят паралели на детските гробове с тези в Египет. Тогава и 

резултатите биха били по-добри. 

Темите, засегнати от М. Стефанова, са толкова много, че едва ли биха могли да 

бъдат обхванати от една кратка рецензия. Ето защо ще се спра на два пункта, които са 

приносни и които се дискутират обобщено за първи път в българската археология. 

Първият пункт засяга делението на Горнотракийската низина на две култури -

Юнаците и Св. Кирилово, а вторият - взаимоотношенията на Св. Кирилово с 

културата, развивала се в южна и югоизточна посока, т.е. Егея и Анатолия. 

Интерпретацията на фактите е предложена в глава 1.6.5 „Проблеми на културните и 

търговски взаимоотношения със съседните области и определяне на контактни зони" 

(с. 292-295). По отношение на делението на Горнотракийската низина почти няма 

пропуски и изводите са повече или по-малко приемливи, но що се отнася до 

„външните" контакти е трябвало да се поработи още. Въпреки че да се търсят данни за 

търговски взаимоотношения не е никак лека задача, М. Стефанова се е постарала да 

събере и систематизира голям обем извори. Но всеки изследовател би разчитал на 

един определен вид данни - импорти в една или друга посока - на готови изделия, на 

полуфабрикати и/или на суровини, на иновации в икономиката или на специфични 

архитектурни елементи. В посочената глава обаче става дума основно за прилики и 

разлики в керамичните стилове, поставени на фона на естествените пътища. Първата 

група факти могат да се интерпретират обаче в доста широк спектър - от наличие на 

обща традиция или дори на генетична близост, до наличие на сходна семантика, 

пренасяне на модели върху нетрайни предмети (тъкани, напр.) или до налагане на 

чисто „модни" тенденции под въздействието на трети, независими фактори. В случая 

с пътищата, М. Стефанова се прехвърля механично към друг тип размисли, 



свойствени за селищната археология, а не за синхронния (компаративен) анализ. 

Далеч зад тази проблематика са оставени импортите, производствените и 

консумативните центрове, пътуващите или „привнесените" занаятчии, изготвянето на 

изделия по поръчка и т.н. И ако в посока запад-северозапад и юг неглижирането на 

импортите е разбираемо - те са доста спорни и трудно доловими заради сходното 

равнище на културата, то по отношение на контактите с Анатолия фактите са други. 

Не само керамиката на колело произхожда оттам, от Югоизтока идват суровини, 

чужди на Горна Тракия антропоморфни статуетки (напр. в Гълъбово, Ябълково и 

Капитан Андреево), накити (напр. в Овчарица II и Михалич), калъпи за изливане на 

метални предмети; регистрирана е първата поява на калая, на типове оръжие и на 

сечива и т.н., т.е. - предмети на бита и нововъведения в икономиката. Те 

представляват извори от първа ръка, служещи за анализ на търговските контакти. Що 

се отнася до паралелите в архитектурата на Канлъгечит (с. 299), те не са видими 

другаде освен в Михалич и то - доста далечни. Единственият пряк паралел е 

облицоването на хълма с каменен кожух в двата сравнявани обекта, което аз не 

познавам от друга крепост в Горнотракийската низина. Има далечни паралели и при 

употребата на сушените тухли (кирпичи) в Източна и Горна Тракия, но те са при 

различни по план и предназначение постройки. Като цяло сме далеч от онази картина, 

която предоставят анатолийския тип селища със своите мегарони, каменни 

отбранителни стени, бастиони и дълги входни порти (Троя II, Канлъгечит и Кюльоба, 

напр.). Следователно, за Източна Тракия да се мисли като за контактна зона едва ли е 

обосновано, по-скоро става дума за търговско проникване на заселници от по-богата 

урбанизирана област/и в по-пасторално развити северни райони. Намесата на Тасос в 

тези разсъждения (с. 299) е неуместна, тъй като тук контактите са морски и далеч не е 

сигурно дали не са инициирани от Тесалия, където също има анатолийски заселници 

по това време. Принос обаче представляват разсъжденията за големия Транс-

анатолийски караванен път на проф. Т. Ефе, който М. Стефанова продължава до 

сърцето на Горнотракийската низина (с. 301). 

Резюмирайки всичко написано до тук трябва да подчертая, че въпреки 

многобройните бележки, които предизвиква тази работа, тя води към плодотворен 

размисъл, така че има право на съществуване. Този размисъл е така необходим за 



осмисляне на информацията, съобщена в кратки публикации или в по-подборни, но 

посветени на специфични въпроси статии. Трудът представлява първи опит за 

систематизиране на разпиляната информация и за въвеждане на нова, оригинална, и 

може да се счита, че целта е постигната. Обобщаването на данните само по себе си 

представлява принос, който хвърля нова светлина върху цялата бронзовата епоха в 

България. 

Поставените в началото цели и задачи са като цяло решени или е предложено 

решение, което аз приветствам заради плодотворната дискусия, която бива 

предизвикана. Пропуските, грешките, недоказаните твърдения и привнесените схеми 

са далеч по-малко от приносите, така че везните безусловно се наклоняват в полза на 

успешното приключване на този така тежък и отговорен труд. Пред себе си имаме 

едно реално авторово изследване, отразяващо не само равнището на българската 

праистория, но и на Европейския Югоизток. То компилира в себе си най-доброто от 

последните проучвания в областта и пречупвайки изворите и изследванията през 

авторовия поглед се превръща в оригинално произведение. Реконструираната 

действителност е винаги многовариантна, но предложеният ни модел е твърде 

вероятен и е поднесен достатъчно убедително, така че явно ще предизвика интерес не 

само в България. Именно затова аз ще гласувам със „за" при публичната защита на 

дисертационна теза и си позволявам да препоръчам на членовете на Уважаемото 

научно жури да присъдят на Морена Стефанова образователната и научна степен 

„доктор". 

12.09.2013 


