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Дисертационният труд е обсъден и предложен за защита на 09.12.2013 г. на разширено 

заседание на Катедра Археология при СУ „Св. Климент Охридски“, протокол № 2.

Дисертационният труд е в обем 663 страници, в два тома — текст и приложения. Текстът 

включва въведение, пет глави, заключение, списък с използваната литература, списък на 

съкращенията — общо 213 печатни страници. Приложенията включват 5 каталога (159

стр.), 24 карти, 225 илюстративни табла, 35 графики, 3 плана.

Защитата на дисертацията ще се проведе на заседание на научното жури на 

……………………2014 г. от…………. часа в аудитория ……………на Катедра Археология 

при СУ „Св. Климент Охридски“ гр. София бул. „Цар Освободител“ 15.
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Увод

В уводната част на труда са формулирани целите и задачите на изследването, 

посочени са използваните методи, изворовата база, дефинирани са географският и 

хронологическият обхват.

Изборът на темата е пряко свързан с незадоволителното ниво на проучване и 

натрупаната през последните години база данни. Специалисти като А. Струлиа дори 

определят тази група артефакти като една от най-пренебрегваните в научните среди. 

Причините за това са различни, като една от основните е ранното усъвършенстване на този 

вид предмети и идеята, че те не могат да се използват като хронологичен или културен 

индикатор.

Късният неолит е предпочетен пред останалите етапи на праисторията поради 

своите особености. Той се характеризира с добре развито в социално и икономическо 

отношение общество, чиито основи залягат в предходните етапи на епохата. Това дава 

възможност на неговите представители да развият свой индивидуален културен облик и да 

опознаят заобикалящото ги пространство. Те са имали шанса да открият и разработят 

ресурсите на тази територия и да изградят здрави социални контакти между отделните 

общности в областта.

Целите и задачите на изследването са три:

- създаването на класификация на огладените каменни сечива, в основата на 

която залягат техните метрични характеристики;

- издирването на хронологически различия при артефактите в границите на 

късния неолит;

- установяването на регионални особености.

Постигането на горепосочените задачи ще бъде осъществено посредством:

- анализиране на отделни аспекти от природногеографската и културна среда на 

обектите;

- изследване на формалните особености на находките;

- проследяване на отделните етапи от операционната верига;

- сравняване на материалите от отделните паметници и територии;
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- съпоставяне на получените данни с тези от съседните на областта райони и по-

специално с тези, отнасящи се към обособените по-долу втора и трета зона на 

изследване.

Хронологически и културни граници. Хронологическото деление на 

праисторическата епоха в Югоизточна България използва за основа стратиграфските 

напластявания на Карановската селищна могила. Първите опити за нейното изграждане са 

от средата на XX в., като в началото на 60-те години излиза и първото прецизирано 

изследване в тази насока от страна на Г. И. Георгиев. Той разделя неолитната епоха на три 

етапа — ранен (включващ култури Караново I и II), среден (представен от Караново III-

Веселиново) и късен (Караново IV-Калояновец). 

Тази хронологичната схемата е валидна до наши дни, макар с времето да са се 

наложили известни промени по нея. От съществено значение са тези, извършени от В. 

Николов. Те имат различен характер, като основно място заема разделянето на средния 

етап от епохата на три части — Протокараново III, Караново III и Караново III-IV, и 

отнасянето на последните две към късния неолит. Така обособената от него система се 

характеризира с динамика на културните процеси, която не е характерна за останалите. Тя 

е възприета като основна в това изследване.

Абсолютната датировка на епохата се поставя във времевия отрязък между 

5400/5350—4900/4800 г. пр.Хр.

Географски обхват и изворова база. Горнотракийската низина е област, разположена 

в източната част на Балканския полуостров. Нейният обхват е различен в зависимост от 

критериите, установени от изследователите за нуждите на конкретни изследвания. В 

археологическата литература обаче, както отбелязва К. Лещаков, този термин обозначава 

често не толкова определени географски граници, колкото тези на развиващите се през 

даден период култури явления. В този смисъл терминът Горнотракийска низина се 

припокрива до голяма степен с популярните на английски термини Northern Thrace, 

Bulgarian Thrace или Upper Thrace. 

Въз основа на казаното дотук, за граници на областта могат да се възприемат тези, 

зададени от В. Николов чрез термина Northern Thrace, а именно — водосборният басейн на 

реките Марица, Арда и Тунджа до държавната граница. Към така описаният ареал се налага 

да бъде прибавено и Южното Черноморие. Причина за това са събраните през последните 
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години нови данни, които свидетелстват за близкия характер на материалната култура в 

двете области.

Настоящият труд има за цел да изследва огладените каменни сечива от 

Горнотракийската низина. Те обаче не могат да бъдат детайлно разгледани извън 

контекста на протичащите в съседните области процеси. Именно това налага тук да бъдат 

включени и данни от тези райони.

Въз основа на местоположението и значението на съответната разглеждана 

територия могат да се обособят три зони на изследване. Първата е основна. Тя обхваща 

определените по-горе граници на Горнотракийската низина. От нея са изследвани общо 

осемнадесет обекта. Те могат да се отнесат към две основни групи. По-голямата от тях 

включва паметници, чиито материали не са публикувани и не са били обработвани до този 

момент. Такъв е примерът с колекциите от Сърнево, Езеро, Биково, Чокоба, 

Хаджидимитрово, Крушака, Аклади чеири, Буджака, Хлебозавода, Хасковски минерални 

бани, Апостолово дере и Сав Кольов блок. Тези обекти, с изключение на последните три, 

са проучени основно през последните десет години и то на голяма площ. Данните за тях са 

многопластови и позволяват обособяването на отделни нива на изследване.

Втората група обединява паметници, сведенията за които са събрани от 

публикации. Такива са обектите Калугерово, Харманли и селищните могили Пловдив-

Ясатепе, Азмашка, Казанлък и Караново. Информацията за тях е сравнително ограничена 

и засяга предимно формата и суровината на артефактите.

Втората зона на изследване има спомагателен характер. Нейното разглеждане се 

налага с цел изясняване на протичащите в Горнотракийската низина процеси. Тя обхваща 

Добруджа, Мизия, Софийско поле, Югозападна България, Източна Македония, Егейска и 

Одринска Тракия. 

Третата зона има също спомагателен характер. Тя обхваща останалата част от 

Балканския полуостров. 

Така обособените три зони на изследване дават възможност да разгледаме 

съществуването на огладените каменни сечива от Горнотракийската низина в един много 

по-широк контекст. Той позволява от една страна да се концентрираме върху детайлите на 

протичащите в областта процеси, а от друга да проследим влиянието, което е оказвано от и 

върху тях.
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Общият брой на разгледаните предмети в настоящото проучване е 1429. 

Приблизително половината от находките, а именно 654 бр., се определят като огладени 

каменни сечива или фрагменти от такива.

Групата на полуфабрикатите е представена от 295 предмета. Това са фрагментирани 

или цели образци, отнасящи се към различени етапи на обработката. Чукалките и точилата 

са също разгледани, но единствено в светлината на основната проблематика. Те са общо 

480 на брой.

Допълнителна информация за общата характеристика на източната част на 

Балканския полуостров дава и приведената база данни от обектите Градешница-Луканово 

дърво, Дуранкулак, Качица, Ситагри, Дикилиташ, Макри и т.н.

Използвани методи. Изследваните материали представят различна по характер и 

качество информация. При извършването на нейната обработка са използвани специфични 

методи и техники на анализ. Основно място заема проучването на операционната верига 

(chaîne opératoire), формалното класифициране и стратиграфското сравнение. 

Допълнителни данни дава и използването на интердисциплинарни методи, свързани с 

определянето на използваните суровини (раманова спектроскопия, макроскопски, 

микроскопки и рентгено-флуоресцентен анализ), както и етно-археологически сравнения с 

материалите от различни части на света.

Класификацията на материалите може да бъде извършена въз основа на три основни 

признака — повърхност, суровина и форма. Използвайки всеки един от тях, ние 

обединяваме артефактите в типове и създаваме типология. Терминът тип обаче не може да 

бъде използван правилно за нуждите на това изследване. Причината е представената по-

горе формална нестабилност на огладените каменни сечива и фактът, че това название 

предполага стабилни граници на съответните обединения. Именно това налага използването 

на класификация при работата с огладени каменни сечива. Тя дава възможност за 

създаването на единна система, която да обединява близки по характер и свързани помежду 

си групи.

Глава I. Историография.

Първа глава има за цел да проследи отделните историографски периоди, които се 

разграничават в изследването на проблематиката, свързана с огладените каменни сечива.
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Интересът към огладените каменни сечива води своето начало от древни времена. 

Странната форма и загладените им страни са предизвиквали у хората любопитство и вяра в

техния древен и специален произход. Неслучайно те са получили сходни имена у 

различните народи. Французите и англичаните ги познават като гръмотевично камъни 

(pierres de foudre/thunder stones). Това название се среща и при турци (yıldırım taş) и гърци 

(κεραυνος). Сходен термин е разпространен и сред древните римляни (ceraunia). Последните 

налагат това наименование и в научната литература, където то се използва до XVII в.

Развитието на проблематиката в родната научна литература може да бъде разделено 

в три историографски периода. Първият започва след Освобождението и продължава до 

края на 50-те години на XX в. Публикациите, отпечатани по това време, са от различни 

автори, без да се регистрира постоянен интерес от някого от тях. Материалите се включват 

обикновено в студии или се описват като случайни находки, без ясен контекст и датировка. 

Анализът на суровините често липсва или е сведен до определяне на цвета на скалата. 

Вторият период може да бъде поставен между края на 50-те и края на 80-те години на 

XX в. Той се характеризира до голяма степен с наложената политическа доктрина. Тя води 

до прилагането на нови методи за изследване, но и до известни ограничения. Те са 

породени от новата власт и философските течения, на които тя се основава. Този етап от 

развитието се свързва с първите специализирани статии, разглеждащи типология, суровини 

и следи от употреба. Трудовете на Кънчо Кънчев заемат водещо място в тези изследвания. 

Краят на този етап е свързан с известно забавяне в развитието на проблематиката спрямо 

световните тенденции.

Третият период е от края на 80-те години на XX в. до наши дни. Той се характеризира 

с издаването на голям брой трудове. Те са дело, както на археолози, така и на геолози. 

Появяват се и първите публикации от чужди автори, показващи засиления интерес към 

нашите земи. Изследванията са разнопосочни, като покриват почти всички аспекти на 

операционната верига. Суровините и техният произход заемат основно място, като на заден 

план остават типологията, трасологията и техниките за обработка.

Глава ІI. Природногеографска и културна характеристика.

Настоящата глава има за цел да представи средата, в която са съществували 

огладените каменни сечива през късния неолит. Основното внимание тук е насочено към 
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фактори като условията и особеностите в природногеографските зони, хронологията на 

епохата, видове обекти и техниките на градеж, които са регистрирани в границите им. По 

този начин се очаква да бъдат установени определени културни и природни прилики и 

разлики, които да бъдат използвани в последствие при сравняването на материалите в 

глава V. 

Така описаната територия ще бъде разделена въз основа представения от К. Нам 

модел на деление. Изведените в него подобласти ще бъдат използвани впоследствие и при 

сравнението на регионалните особености в глава V. Това се налага поради факта, че 

техните граници са ясно определени въз основа на естествени географски маркери и не 

зависят от степента на археологическа проученост или от културните промени през 

отделните етапи на късния неолит.

Изследваните тук обекти попадат в три природногеографски области: 

Горнотракийско-Бургаска, Източнородопско-Странджанска и Задбалканско котловинна

(фиг. 1).

Област Горнотракийско-Бургаска
Източнородопско-
Странджанската

Задбалканско 
котловинна 

Подобласт Горнотракийска
Карнобатско-

Елховска
Бургаска Хасковска

Приморско-
Странджанска

Карловско-
Шивачевска

Обект

Калугерово, 
Пловдив-
Ясатепе, 

Апостолово 
дере, 

Сав Кольов блок, 
Караново, 

Азмашка могила, 
Сърнево, 

Хлебозавода, 
Езеро

Биково, Чокоба, 
Хаджидимитрово

Крушака

Хасковски 
минерални 

бани, 
Харманли

Аклади чеири, 
Буджака

Казанлък

Фиг. 1. Природногеографска позиция на изследваните обекти.

В границите на Югоизточна България се откриват различни по произход, вид, 

състав и качества скали. Основно място сред тях заемат седиментните и вулканските и по-

специално – андезити, трахити, риолити, гравелити, пясъчници, вулкански туфи и т.н. Те 

изграждат значителни части от Родопския масив, Средна гора, Бакаджиците и 

Светиилийските възвишения. 
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Метаморфните и интрузивните скали се откриват по-рядко. Техни находища са 

разположени предимно в Странджа, северната част на Седна гора, южната на Източни 

Родопи, Сакар, района около Тополовград и т.н. Основните представени видове там са 

гранити, шисти, гнайси, мрамори и др.

Природните условия в отделните подобласти на изследваната територия могат да 

бъдат определени като близки. Съществуващите различия са свързани преди всичко с 

намаляването на валежите и на средната годишна температура от югоизток и изток на 

запад. Те обаче не са достатъчно силно изразени за да се очаква наличието на значителни 

различия при условията на живот.

Разглежданата територия притежава сходен културен облик. Тя попада в границите 

на обособената от В. Николов Циркумпонтийската зона. 

Късният неолит се развива в периода 5400/5350—4900/4800 г. пр.Хр. Той може да 

се раздели на три етапа:

- първи етап (Караново III)  — 5400/5350—5300 г. пр.Хр.;

- втори етап (Караново III-IV)  — 5300—5050 г. пр.Хр.;

- трети етап (Караново IV)  — 5050—4900/4800 г. пр.Хр.

Изследваните от нас обекти са разположени неравномерно в така заложените 

хронологически рамки (фиг. 2). Основната част от тях се датират към втори и трети етап от 

късния неолит, докато първи е представен единствено от материалите, открити в 

границите на селищните могили Караново и Казанлък. Причината за този дисбаланс 

следва да се обясни с ограничените данни за периода Караново III. 

Етап Обекти

Караново III

5400/5350—5300 г. пр.Хр.

Караново (стр. х. X-XI), Казанлък (стр. х. VIII-II) 

Караново III-IV

5300—5050 г. пр.Хр.

Пловдив-Ясатепе, Азмашка могила II, Сърнево, Караново (стр. х XII), Аклади чеири 

2.2

Караново IV

5050—4900/4800 г. пр.Хр.

Калугерово, Хасковски минерални бани, Харманли, Апостолово дере, Сав Кольов 

блок, Караново (стр. х. XIII-XV), Хлебозавода, Езеро, Хаджидимитрово, Крушака, 

Буджака, Аклади чеири 2.1

Преход между

Караново IV и V

Чокоба, Биково

Фиг. 2. Хронологическа позиция на изследваните обекти.
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Типове обекти. Настоящият труд разглежда огладените каменни сечива от 

осемнадесет обекта. Те могат да се отнесат според особеностите си към три основни групи:

- открити селища  – Хлебозавода, Крушака, Харманли, Пловдив-Ясатепе1, 

Буджака и Чокоба. 

- селищни могили - Караново, Казанлък и Азмашка могила

- ямни светилища – Биково, Сърнево, Хаджидимитрово, Аклади чеири, 

Калугерово.

Три от разгледаните обекти (Апостолово дере, Сав Кольов блок и Хасковски 

минерални бани) не могат да бъдат определени на този етап. Основната причина за това 

липсата на археологически разкопки.

Строителни техники. Основната техника на градеж през късния неолит е плет, 

измазан с глина. Водещо място в нея заема дървен скелет, изграден от трупи с диаметър 

между 0,10—0,30 м.

Археоботаничните изследвания от различни части на областта показват, че 

основният използван дървесен вид за изготвяне на колове и греди е бил дъбът. Това може 

да се обясни, както с неговото разпространение през периода, така и с голямата му 

подемна сила, трайност и твърдост.

Разгледаните в тази глава климатични и културни особености показват значително 

сходство в условията и начина на живот. Този факт не позволява да използваме 

получените резултати в едно бъдещо сравнение на огладените каменни сечива от 

отделните подобласти, каквото ще бъде направено в глава V.

Глава III. Класификация и някои характеристики на огладените каменни сечива.

Настоящата глава има за цел да уточни използваните термини, да извърши 

класификационно деление на огладените каменни сечива и да разгледа материалите в

контекста на тяхното намиране.

Разглежданите артефакти са наричани от учените по различен начин, не само в 

българската, но и в световната научна литература. Този факт създава известен хаос свързан 

с това, как е по-правилно те да бъдат определени. Най-описателни в това отношение са 

                                                
1 Отнасянето на обект Пловдив-Ясатепе към тази група е свързано с факта, че натрупването на селищната 
могила се е случило след края на къснонеолитното селище и то не върху цялата му площ (Детев 1975, 81). 
Това подсказва, че обектът е имал първоначално характер на открито селище.
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примерите, свързани с повърхността на образците. Тя е основно огладена при 

представителите от Горнотракийската низина, поради което е логично и използването на 

термина огладено каменно сечиво.

Извършено е и разяснение на отделните елементи, точки и прави на образците

(Обр.1). Обърнато е внимание и на термини засягащи произхода и характера на 

използваните суровини, техники на обработка и т.н.

Класификацията на материалите включва три нива – клас, група и подгрупа.

Класът има за цел да раздели образците по форма. Той взема предвид асиметрията 

на профила и издължеността на тялото. Последният параметър се определя от 

съотношението между максималната височина (Hmax) към ширината при работната част 

(W1). 

Следствие от това делени е обособяването на три групи, които притежават следните 

особености:

- I - асиметричен профил и Hmax ≥ 3 W1;

- II - симетричен профил и Hmax ≥ 3 W1.

- III - асиметричен профил и Hmax < 3 W1;

Те могат да се определят формално като брадви, длета и тесли. Към последните са 

отнесени и мотиките. Причината за това е формалната близост между тези два вида сечива.

Група. Това ниво е свързано с разграничаването на формално близки групи при 

сечивата. То е изведено въз основа стойността, получена от W1 спрямо ширината при тила 

(W2), съпоставена към Hmax.

Обособените групи при теслите и брадви показва редица общи формални белези, 

макар границите при отделните им струпания да се различават (Обр. 2.1). 

Група А е най-разпространена. Нейните представители са с малки до средни 

размери. Те имат правоъгълен до слабо изразен трапецовиден насрещен изглед.

Група В е също добре застъпена. Образците отнасящи се към нея са средни по 

размери, с по-близък до правоъгълник насрещен изглед. Те са изготвени от андезит, 

пясъчник и вукански туф. 

Група С представя средно големи артефакти. Те са основно с правоъгълна форма 

но се регистрират и такива с добре изразен трапецовиден насрещен изглед.
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Група D включва сечива с големи размери. Те имат правоъгълна до слабо изразена

трапецовидна форма.

Група Е обхваща големи образци, които са формално близки до длетата. Находките 

отнасящи се към нея са с издължено и сравнително тясно тяло. Тяхната повърхност е 

обикновено груба. Тази група не е представена при брадвите.

Група F са средни по големина сечива, с добре изразена трапецовидна към 

триъгълна форма.

Група G е представена от едва три сечива, които могат да се определят като тесли. 

Те са с добре изразена триъгълна форма и средно големи до много големи размери.

Длетата показват по-малко формално разнообразие. При тях се обособяват четири 

групи (Обр.2.2). 

Група А са дребни до средни по големина образци. Тяхната форма варира от 

обърнато трапецовидна (с острие, което е по-тясно от тила) до правоъгълна.

Група В представя средни по големина длета. Тяхното тяло има форма сходна до 

тази на образците от група А. 

Група С не е регистрирана до този момент. Нейното съществуване се предполага 

въз основа на значителната разлика в размерите между групи В и D. 

Група D включва големи длета с обърнато трапецовидна форма. Тя е най-слабо 

представена сред този вид сечива. 

Подгрупа. Това ниво се извежда въз основа съпоставянето на резултата, получен от 

асиметрията на сечение при средата на тялото (Th’ към Th”), спрямо ширината (W) към 

дебелината (Th) в тази част на сечивото.

Получените резултати показват отново известни сходства между теслите и брадвите 

(Обр.2.1) и различия спрямо длетата. 

Подгрупа 1 представя сечива с масивно кръгло до слабо изразено елипсовидно или 

планконвексно сечение.

Подгрупа 2 са образи с средно масивно тяло и елипсовидно до планконвексно 

сечение.

Подгрупа 3 включва представители с издължено елипсовидно сечение. То може да 

бъде и със слабо изразена планконвексност към коремната или гръбната страна.
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Подгрупа 4 обхваща образци с масивни тела и слабо изразена планконвексност.

Подгрупа 5 са сечива с фини тела и слабо изразена планконвексност. Тя е 

застъпена до този момент единствено при теслите. 

Подгрупа 6 представя артефакти с добре изразена планконвексност и сравнително 

масивно тяло.

Подгрупа 7 е представена от една тесла. Тя е с тънко тяло и добре изразена 

планконвексност.

Подгрупа 8 е застъпена само при теслите. Нейните представители са с масивно 

тяло и добре изразено планконвексно сечение. 

Подгрупа 9 се открива отново единствено при теслите. Тялото при тях е средно до 

добре изразено масивно. Планконвексността е силно изразена. 

Подгрупа 10 описва тесли със средно фино до масивно тяло и много силно 

изразена планконвексност.

Характеристиките при длетата позволяват да се обособят четири подгрупи (Обр. 

2.2).

Подгрупа 1 представя образци с масивни тела и кръгло до слабо изразено 

планконвексно сечение. 

Подгрупа 2. Длетата отнасящи се към нея притежават масивно тяло и слабо 

изразена планконвексност.

Подгрупа 3 включва сечива с масивно тяло и добре представена планконвексност.

Подгрупа 4 описва артефакти с масивно тяло и силно изразена планконвексност. 

Наблюденията върху обособените групи показват няколко особености при 

изготвянето на огладени каменни сечива.

Една от основните е връзката между дължината на образеца и формата на неговия 

силует. Получените данни свидетелстват недвусмислено, че с нарастването на Hmax 

стойностите на W1 и W2 започват да се изравняват. 

Друга особеност се регистрира при напречното сечение на образците. Извършената 

обработка на материалите показва, че планконвексното е характерно предимно за теслите и 

длетата. Тази специфика не е новост. Подобна зависимост е регистрирана още при сечивата 

от Предкерамичен неолит и се проследява и при други обекти в района.
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Използваните скали също показват специфики. Малките и средни по размери 

артефакти например притежават значително по-голямо суровинно разнообразие, спрямо 

големите. Последните от друга страна са изготвени почти винаги от андезит или пясъчник.

Контекст на намиране. Употребата на всеки предмет е ограничена във времето. 

Краят на неговото използване настъпва при различни случаи, но чрез три основни начина 

— полагане, загубване и изоставяне.

Според характера на реалния археологически контекст, могат да се разграничат две 

зони на намиране — в границите на селището и извън него. Към последната следва да 

бъдат отнесени некрополите и ямните светилища, които са обикновено разположени в 

близост или около обектите. 

Огладените каменни сечива се регистрират обикновено из цялата територия на 

селището. Контекстът на тяхното намиране може да се сведе до три основни зони: в 

границите на постройките, в пространството между тях и в ями. 

Данните от Горнотракийската низина свидетелстват, че в постройките се откриват,

както цели, така и фрагменти от сечива. Тяхната позиция може да се обясни със 

съхранението и употребата им или с определени декоративни, а защо не и религиозни 

представи.

Материалите, намерени в междужилищното пространство, са сходни с тези от 

сградите. Те обаче включват по-голям брой фрагменти от сечива спрямо постройките. 

Тяхната позиция е различна. Те се откриват както в непосредствена близост до сградите, 

така и в пространството между тях или в свободните зони на селището. 

Третият контекст, в който се регистрират огладените каменни сечива, са ямите. 

Този пример, подобно на вече описания при междужилищното пространство, включва по-

голям брой фрагменти. Цели сечива се откриват рядко. 

Регистрирането на огладени каменни сечива извън границите на селището е 

сравнително рядко. Въз основа контекста на намирането им могат да се определят три зони 

– в ямни полета, територии на употреба около селищата и некрополи. Те всички са 

сравнително слабо проучени. Най-много сведения имаме за първата. 
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Глава IV. Операционна верига.

Глава IV разглежда подробно отделните етапи на производство, употреба и 

преправяне на огладените каменни сечива от разглежданите обети. Обърнато е и внимание 

на мястото на тези артефакти в къснонеолитното общество.

Суровини. Използваните скалите могат да бъдат разделени на три основни групи въз 

основа начина им на образуване. Те биват магмени, седиментни и метаморфни. 

Магмените скали заемат основно място при направата на огладени каменни сечива 

(51%). Тяхната текстура е пряко свързана със скоростта на втвърдяване. Те могат да се 

разделят на абисални, хипоабисални и ефузивни според дълбочината на образуването им. 

Примерите, разглеждани от нас, са изготвяни предимно от последните два фациеса, 

вероятно поради сравнително фината им текстура.

Седиментните скали заемат второ място по разпространение след магмените (45 %). 

Техните качества зависят от дълбочината на образуване, вида на изграждащите ги частици, 

спойващото вещество и възрастта им.

Метаморфните скали са слабо застъпени сред огладените каменни сечива (4 %). Те 

притежават разнообразна структура и качества. Причината за това е протолита, от който те 

произхождат, и условията, в които той е претърпял метаморфизма си. Техният източник 

може да бъде определен сравнително лесно благодарение на специфичната среда на 

образуване и по-богатия минерален състав. 

Петрографският анализ върху колекциите на отделните изследвани паметници 

показва, че основните използвани скали са с местен произход. Най-предпочитани са 

андезитът, пясъчникът и вулканският туф. Тяхното разпространение може да се обясни от 

една страна с високите им качества, а от друга – с честото им регистриране в отделните 

подобласти на изследваната територия. Заедно с тях се регистрират още други 31 вида 

скали, сред които варовик, диабаз и базалт, габро, мрамор, аплит и кремък и т.н.

Видове източници. Находищата могат да бъдат разделени на две големи групи, въз 

основа на позицията на скалните късове спрямо източника им — първични и вторични. 

Данните от разгледаните обекти не ни позволяват да предположим предпочитане към

някой от тях.

Използвани суровини и зони на техния добив. Изследваните обекти са разположени 

в различни географски зони на Югоизточна България. Те се характеризират със 
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специфични геоложки дадености, което е предпоставка за разликите в суровинните 

колекции.

Наличните за тях данни показва ясно, че източниците на използваните скали са 

предимно местни и са разположени на разстояние до 30 км от обектите. Регистрираните 

находища отвъд тази граница са редки. 

Така представената ситуация показва един сравнително ограничен териториален 

модел на добив и снабдяване със суровини. Причините за него могат да бъдат търсени в 

наличието на сходни по вид и качество скали в отделните географски зони. Това е и 

вероятната причина, поради която не се наблюдава налагането на определено находище 

над останалите.

Анализът на материали показва, че са предпочитани такива с висок процент 

вулканично стъкло или спойващо вещество. Търсената структура от друга страна е 

предимно фина или криптокристалинна. Тези особености са свързани не толкова със 

здравината на образците, колкото с лесната им обработка. Те дават по-гладки ломове и 

възможност за по-прецизно шлифоване. 

Цялостното изследване на находките от отделните обекти позволи обособяването 

на две основни суровинни групи. Противно на очакванията те не се основават на 

произхода на скалата, а на фактори като текстура, структура и прилагани техники за 

обработка.

Образците от първата група притежават текстура, характеризираща се с наличието 

на вулканско стъкло или спойващо вещество. Кристалите или частиците им са видими с 

просто око. Използваните техники при обработката са ломене, оглаждане чрез удари, 

шлифоване и пробиване, като сравнително рядко се среща полиране и разрязване. 

Основните представители са андезит, пясъчник, риолит, гравелит и базалт. Групата следва 

да бъде наречена андезит-пясъчник поради разпространеността на тези две скали.  

Втората включа видове, притежаващи сходна текстура. Тяхната структура обаче е 

от фина до невидима с просто око. Техниките за обработка са основно ломене, шлифоване, 

полиране и разрязване. Оглаждането чрез удари е изключително рядко, а образци със 

следи от пробиване не са регистрирани. Групата е представена от вулкански туф, варовик, 

аргилит, алеврит, глинест варовик и др. Тя следва да се наименува вулкански туф-варовик 

поради водещото място на тези две скали.
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Данните позволяват да се обособи и трета група. Скалите, попадащи в нейния 

обхват, притежават пълнокристална текстура и видима структура. Обработката на 

представителите на тази група се свързва с техниките ломене, разрязване, шлифоване, 

полиране и пробиване. Оглаждането чрез удари е сравнително по-рядко. Основните 

представители са шист, серпентинит, нефрит, мрамор, диорит, габро и т.н. Данните за нея 

са ограничени и е възможно натрупването на нови материали да позволи разделянето ѝ на 

две. Поради тази причина за момента тя ще е назована най-общо като суровинна група III.

Места за обработка и особености на производството. Местата за обработка на 

суровина могат да се разделят най-общо на две основни групи според предположенията в 

литературата.

Първата включва обекти, разположени непосредствено около източника. Те са 

свързани с набавянето на скали, с лов, животновъдство или друг вид дейност. Тези тип 

структури осигуряват от една страна временен подслон, а от друга — място за извършване 

на първична обработка. Тя от своя страна позволява да се осъществи контрол над 

качеството, да се отделят ненужните късове и да се извърши първичната подготовка за 

транспортирането на полуготовите продукти.

Втората група е представена от селища, обитавани целогодишно. Този тип 

структури са разположени в зони с оптимални условия — плодородни и добре напоявани 

почви, достъп до различни суровини и т.н. Снабдяването със скали при тях се е 

осъществявало чрез експедиции до източника или чрез обмен. Разглежданите в това 

изследване обекти могат да бъдат отнесени именно към тази вид.

Информацията за обособяването на специални пространства за обработка на 

огладени каменни сечива е ограничена. До този момент едва няколко обекта от Балканите 

са били интерпретирани като производствени центрове. 

Следи от обработка на огладени каменни сечива се регистрират в границите на 

почти всеки от разглежданите обекти. Доказателство за това са многобройните 

полуфабрикати в различен етап на обработка. Те позволяват да се предположи, че 

суровината е достигала границите на селищата без или с минимална степен на 

предварителна обработка. 

Най-богати сведения за производството и неговото организиране ни дава обект 

Крушака. Извършеният анализ на неговите материалите, свързани или доказващи 
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производството на огладени каменни сечива, позволява да се предположи, че тази дейност 

е съставлявала важна част от икономиката на селището. 

Интересни данни за производството на огладени каменни сечива откриваме и в 

някои от ритуалните комплекси. Разглеждайки тези примери обаче, ние трябва да вземем 

под внимание техния характер и факта, че регистрираните в тях артефакти са 

предварително подбрани и подготвени да вземат участие в съответните обреди.

Техники и етапи на обработка. Основните техниките за обработка на камък в 

Горнотракийската низина са ломене, оглаждане чрез удари и шлифоване. Освен тях се 

открива още полиране, пробиване и разрязване, но те имат по-скоро второстепенен 

характер и се регистрират значително по-рядко.

Наблюденията върху запазените следи по повърхността на огладените каменни 

сечива и техните полуфабрикати позволяват да се възстановят отделните етапи, през които 

преминава скалният къс в процеса на обработка (Обр. 3). Всеки един от тях се 

характеризира с прилагането на отделна техника или с определена разлика в нейното 

изпълнение. Тя се изразява преди всичко в силата и посоката на нейното прилагане. 

Първият етап е свързан с отделянето на полуфабриката от ядрото. Той започва със

загряването на ядрото. Втората стъпка е създаване на площадка върху една от късите 

страни на елипсоидната му форма. Тя е основата, от която чрез надлъжни удари се отделят 

грубите полуфабрикатите. 

Вторият етап цели грубо оформяне на полуфабрикатите. Материалите в този 

случай биват подлагани на сравнително слаби удари. Те са ориентирани от периферията 

към центъра на коремната и гръбна част и засягат единствено тялото и тила на 

полуфабриката. Основната цел на операцията е да се придаде първична форма, да се 

намали дебелината и/или да се отстрани ерозионната кора на скалния къс. 

Третият етап е насочен към очукване на страничните ръбове на полуфабриката. По 

този начин биват изравнявани следите от грубата обработка, останали от предните две 

фази. Ломенето в този случай се изпълнява чрез слаби по своето естество удари. 

Четвъртият етап е свързан със заглаждане следите от предните три. Той се 

регистрира основно при образците от суровинна група андезит-пясъчник. Основната 

използвана техника е оглаждане чрез удари. Тя се прилага върху тялото и тила на 

полуфабриката.
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Петият етап е насочен към шлифоване на тялото. Той може да се комбинира с 

допълнително прилагане на техниката от четвърти етап. То способства за по-лесно 

дооформяне и ускоряване на процеса на шлифоване.

Шестият етап от обработката цели изготвянето на работната част. Той се 

характеризира с прилагането на няколко техники.

Първата е ломене — то може да е, както двустранно, към коремната и гръбната 

част, така и едностранно — към една от двете. По този начин се залага и коефициентът на 

асиметрия при работната част. 

Втората е оглаждане чрез удари. Тя се използва за заравняване на по-грубите 

ръбове. В случаите на едностранно ломене чрез нея се оформя и срещуположната страна.

Третата техника е шлифоването. То придава завършен вид на артефакта.

Седмият етап на обработка е финален. Той се характеризира с окончателното 

третиране на повърхността. То може да се изразява в полиране или допълнително 

огрубяване с цел прикрепване към дръжка.

Описаната последователност представя прилагане на различни техники и способи 

при направата на огладени каменни сечива. Тя обаче не се наблюдава при всеки от 

образците. Причините за това могат да се търсят в различната текстурата и произход на 

използваните скалите.

Употреба. Огладените каменни сечива често биват определяни въз основа на 

първичните си белези като тесли, брадви, длета, мотики или клинове. Това разделение е до 

голяма степен вследствие на формата, а не на реалната функцията на артефактите. Тя от 

своя страна е по-скоро свързана с начина на прикрепяне към дръжката, отколкото пряко с 

асиметрията на работната част. Поради тази причина всяко едно изследване на употребата 

на тези артефакти е непълно, ако в него не е застъпен и този проблем.

Прикрепването на острието към дръжка е проблем, който остава встрани от 

основните изследвания на този вид артефакти. Причините за това са свързани основно с 

факта, че запазените данни са изключително ограничени и са предимно косвени.

Една от най-характерните следи, която може да бъде свързана с тази дейност, е 

частичното шлифоване на артефакта или огрубяване на повърхността.

Създаването на рамене върху тялото е друг метод, спомагащ за прикрепването към 

дръжка. Чрез него се цели да се създаде ръб, който да не позволи на сечивото да се 
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придвижи навътре в ръкохватката и да спомогне за по-доброто разпределение на 

напрежението при удар. 

Жлебовете за прикрепване към дръжка са оформени като хлътнатини по 

повърхността на тялото. В разглежданата територия те са разположени по два, един над 

друг, върху страничните части на артефакта. Ориентирани са съответно към коремната и 

гръбната част на тялото. В някои случаи се открива и само един. Той е изцяло върху страна 

А или В на предмета.

Функционално определение на сечивата. Отнасянето на даден образец към някои от 

вече описаните видове се извършава обикновено въз основа на белези, заложени във 

формата му. Това деление позволява сравнително лесно и бързо разпределяне на 

различните видове оръдия, макар да има и такива, които попадат в граничните зони на 

възприетите критерии.

Места свързани с употреба. Тези зони са пряко свързани с характера на 

извършваната от сечивата работа. Въз основа на това могат да се определят две основни.

Първата е извън границата на селището. Тя се свързва с първичната обработка на 

материалите. Това е причината да се очаква употребата на сечива със сравнително по-

големи размери и по-груба форма. 

Втората зона е в границите на селището и може да се раздели на две подзони — в 

жилищното и в извънжилищното пространство. Тя е обикновено свързана с окончателната 

обработка. Това предполага наличието на различни по вид сечива — както на такива с 

големи размери, така и на такива с по-малки, предназначени за фина и детайлна работа. 

Следи от употреба. Следите от употреба са свързани с деформации по 

повърхността на артефактите. Те са резултат от съпротивлението, което оказва 

обработваният материал върху обработващия. Тяхната позиция и характер се различават 

при отделните форми огладени каменни сечива. Основната причина за това е 

специфичният начин на използване на всяко едно от тях.  

Образците с асиметричен профил например притежават по-добре изразени следи по 

зоната от работната към гръбната част спрямо тези, регистрирани върху 

противоположната страна. Брадвите от друга страна са с равномерно разпределени следи 

от двете страни на работния ръб. 
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Така представеният модел се доказва до голяма степен и от материалите, намерени 

в изследваната територия. Пример за това е по-честото амортизиране на работния ръб 

откъм гръбната част при теслите. Той обаче следва да се приеме по-скоро като теоретичен. 

Причината за това е наличието на сечива, които се определят като тесли, но притежават 

белези, характерни за брадви.

Въз основа характера на представените белези при работната част ние можем да 

обособим три основни вида следи.

Първият вид представляват излъсквания, които са разположени в зоната на 

работната част. Те са изразени по различен начин при отделните образци. Случаите, при 

които те са ясно различими, като цяло са редки. 

Интерес представлява артефакт от обект Буджака. Поради неговите форма и 

повърхност, той следва да се определи като мотика. Представените излъсквания по 

работната част обаче трудно могат да се свържат с обработката на почви.

Вторият вид следи имат характера на фини надрасквания, разположени предимно в 

близост до работния ръб. Те са като цяло слабо забележими и могат лесно да бъдат 

объркани с белезите, оставени при шлифоването на работната част. Последните са 

обикновено по-дълбоки и с еднаква ориентация.

Третият вид следи от употреба са свързани с отделянето на различни по големина 

късове скала от работната част. 

Следи от огладени каменни сечива има запазени и по някои находки. Такива 

откриваме по късовете дървесина намерени в раннохалколитна яма от обект Аклади чеири, 

както и по животинска кост от обект Чокоба.

Амортизиране и преправки на каменните сечива. Различната степен на износване 

позволява разграничаването на три нива. Те се обособяват въз основа регистрирането на 

белези от полиране, шлифоване или разрушаване на повърхността.

Огладените каменни сечива са изготвени обикновено от материали, които са 

достатъчно здрави и устойчиви, за да устоят на напрежението при работа. Този факт се 

потвърждава от различни по характер експерименти. Те показват, че част от сечивата са 

отсичали над сто дървета, без да се наблюдават следи от амортизиране. Това наблюдение 

подсказва, че деформациите при работа се предизвикват по-скоро от неправилното 

използване, отколкото от недостатъчно добрите качества на суровината. 
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Преправянето на образците е свързано с прилагането на вече описаните техники на 

обработка. В този случай не се наблюдава определена последователност. Изборът и 

прилагането на отделните техники са пряко свързани с вида и степента на амортизиране. 

Един от основните видове деформация е счупването. То може да бъде разделено на 

две групи въз основа на характера му.

Първата е свързана с отломването на късове по вертикала — от работната към 

тилната част. То е резултат от натиска, който изпитва острието при удара в обработвания

материал. Групата се обособява чрез отделянето на сравнително дребни отломъци към 

коремната или гръбната част. В някои случа се наблюдава и разцепване на сечивото по 

дължина. Този опасност е по-голяма при тези с по-ясно изразени слоеве на суровината. 

Преправянето на този род деформации е свързано основно с техниката на 

шлифоването. Тя се прилага при по-тежки счупвания и в комбинация с оглаждане чрез 

удари. 

При втората група счупването е резултат с отломването на част от острието към 

страничните части. Степента на деформация определя и различните методи за третиране 

на фрактурата. Първият е свързан с директното му преправяне. Той се изразява в 

прилагането на ломене, оглаждане чрез удари и шлифоване. 

Вторият пример е свързан с отделяне на засегнатата част. Той се осъществява чрез 

разрязване, като повърхността бива допълнително шлифована след края на операцията. 

Разпознаването на подобни случаи е свързано с откриването на следи от първата операция. 

Допълнително доказателство е и разликата в дебелината на страни А и В и изместването 

на центъра на планконвексността. Този вид преправка е често използван при изготвянето 

на длета. Голяма част от тях са оформени именно по този начин.

Най-разпространената фрактура е напречното счупване на сечивата. Тя е резултат 

от действието на сили, насочени перпендикулярно на посоката на движение. Действието 

им води до разделянето на артефакта на два къса, съответно на работна и тилна част. 

Разпространение и обмен. Обменът заема важно място в отношенията между 

индивидите. К. Ренфрю отбелязва, че той е не просто сдобиване с необходими материали, 

но и мотив за контакт с другите хора.

Територията на Югоизточна България включва няколко геоложки зони, формирани 

вследствие на протичането на различни процеси. Този факт определя от една страна 
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изключително разнообразната суровинна база, а от друга неравномерното разпределение 

на отделните видове скали върху площта ѝ. 

Макар така изложените данни да създават идея за възможни трудности при 

снабдяването, това едва ли е било така. Причината се крие в сравнително малките размери 

на областта и разположението на източниците.

Позицията на част от находищата и някои специфики в характера на производство 

позволяват да се направят някои важни изводи за протичащия обмен на суровини и/или 

готови сечива във и извън разглежданата територия.

Както бе показано по-горе, основната част от използваните материали са с местен 

произход, отстоящи на разстояние до 30 км от обекта. Този факт предполага възможност 

за пряк добив, но не отхвърля и възможността за съществуването на по-сложен модел за 

снабдяване. Доказателства за последното ни дават изследванията върху вулканичния туф. 

Тази скала е трета по разпространеност в основната изследвана територия. Тя заема 

между 0 и 38 % в изследваните обекти. Противно на очакванията, данните от обектите 

показват наличие основно на завършени сечива и почти пълното отсъствие на 

полуфабрикати.

Регистрираните случаи поставят въпроса за причината, поради която тази скала не 

е обработвана в границите на изследваните обекти, макар находищата ѝ да са често 

срещани. Единственото логично обяснение на този етап е, че разкритията на качествен 

вулкански туф са били поставени под контрол. Той е бил свързан с добиване и 

обработване на суровината, която е била разпространявана впоследствие под формата на 

завършени сечива.

Въпросът за алпийски жадеит на Балканите през късният неолит остава отворен. 

Този материал е регистрирана в няколко обекта, сред които са Караново, Орловец, 

колективната находка от с. Свобода (Чирпанско), некрополите при Дуранкулак, Варна I и 

II. Данните от разглежданите паметници обаче позволяват да предположим, че появата ѝ 

следва да се свърже с края на късния неолит, когато се регистрират сечива формално 

близки до тип Durrington.

Огладените каменни сечива и къснонеолитното общество. Огладените каменни 

сечива често биват определяни като един от символите на обществена и религиозна власт. 

Причината за това се крие в спецификите на някои представители, свързани с техните 
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размери, форма, суровина и третиране на повърхността. Тези интерпретации се поддържат 

и от различните етно-археологически изследвания в тази насока и особено от тези, 

разглеждащи обществата в планинските части на Нова Гвинея. Те ни показват един свят, 

където брадвата/теслата с каменно острие играе основна роля не само в икономически, но 

и в социално-религиозен план. Проблемът, както отбелязва Лилиос, при изследването на 

подобни артефакти обаче идва от факта, че те могат да бъдат по-лесно представени с това, 

за което служат, отколкото с това, което са.

Позицията, която заемат огладените каменни сечива като символ, е слабо застъпена 

в родната историография. Изследванията засягат частично тази проблематика и то в 

светлината на общокултурно-социалните отношения.

Каменните сечива притежават четири основни признака, благодарение на които 

могат да бъдат определени като инструменти или като предмети, придаващи по-особен 

статут на собственика си. Белезите са материал, форма, наличието на имитации и контекст 

на намиране. 

Суровината е основният елемент за създаването на всеки артефакт. Тя може да бъде 

разгледана от гледна точка на източник и качества. Скалите, използвани в 

Горнотракийската низина, са основно с местен характер. Техните находища са 

разположени обикновено на по-малко от 6 часа път, което разстояние може да се покрие 

чрез еднодневно пътуване.

Въз основа физическите качества на материала могат да се обособят две основни 

групи. 

Първата включва скали, които могат да се определят като меки. Те са сравнително 

рядка срещани в разглежданите от нас селища. От тях се изготвят основно дребни до 

средни по големина образци. Тяхната функционалност може а се постави под съмнение, 

макар да се регистрират белези, които я доказват.

Втората група е значително по-добре представена. Тя е съставено предимно от 

суровини като андезит, пясъчник и вулкански туф, но се срещат и кварц, кремък и ахат. От 

тях са изготвяни сечива с различни размери. Откриват се дори такива, чиито размери се 

открояват значително. 

Друг важен белег за определянето на един предмет като различен от останалите са 

формата и размерите му. Те са пряко свързани с времето и енергията, които се инвестира в 
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неговата обработка, а от там и със статута на неговия притежател. Отнесен към огладените 

каменни сечива, този въпрос засяга две основни групи от артефакти.

Първата е свързана с предмети, чиято размерите са значително по-малки от тези на 

останалите. Това са основно тесли и длета с дължина под 35 мм. Интерпретацията на тези 

артефакти е различна. Част от учените ги свързват с определени церемониални практики, 

докато други ги интерпретират като образци, свързани с обработката на кожа и месо. 

Към тази група се отнасят и предметите, които могат да бъдат представени като 

накити. Те са малобройни. Оформянето им е както реалистично, така и по-схематично. 

Втората група включва сечива, чиято дължина е над 100 мм и с прецизно 

обработена повърхност. В тази група попадат три артефакти. Те са намерени  

Хаджидимитрово и Крушака.

Специфичен пример, показващ ни мястото на огладените каменни сечива в 

къснонеолитното общество, са регистрираните техни имитации. Те доказват, че тези 

артефакти са заемали важно място не само в икономическо, но и в религиозно отношение.

Така представените примери позволяват да предположим, че отделните 

представители от групата на огладените каменни сечива са имали различна позиция в 

къснонеолитното общество. Въз основа ролята, която те са изпълнявали, можем да изведем 

четири йерархични нива. Те следва да бъдат определени като имитационно, 

функционално, символично и свързващо (фиг. 3).

Фиг. 3. Теоретична възстановка на йерархичните нива при огладените каменните сечива.

Първото ниво включва сравнително малки по размер образци, които са направени 

основно от недостатъчно качествени скали. Тяхната обработка може да се определи като 

имитационно

функционално

символично

свързващо
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символична и цели да създаде идеята за определен вид сечиво. Въз основа регистрираните 

примери може да се предположи, че те са били използвани основно като заместители на 

реалните образци в определени ритуални практики. 

Второто ниво включва сечива с различни размери, които са направени от 

качествени скали. Те имат завършен вид и са използвани както за добив и обработка на 

суровини, така и за определени ритуални практики.

Третото ниво обхваща образци, които придават по-особен статут на притежателя 

им. Те са изработени прецизно от висококачествени материали. Контекстът им на 

намиране може да бъде различен.

Последното ниво обхваща предмети, които са били принесени в жертва 

посредством преднамереното им деформиране. Тяхната цел е не просто да заемат 

определено място в даден ритуал, но и да осъществят връзката със съответните 

свръхестествени сили. В този смисъл към него следва да се отнесат единствено реални 

сечива, подобни на тези от второ и трето ниво.

Границите между така обособените нива не могат да бъдат определени с точност. 

Такива по всяка вероятност не са и съществували. Това е позволявало на артефактите да се 

придвижат по вертикала благодарение своите качества и вследствие на промяната на 

тяхното значение. Изключение би следвало да бъде единствено последното ниво. Веднъж 

достигнали го, образците са били по всяка вероятност приемани за „свещени“.

Глава V. Регионални особености и развитие 

Целта на настоящата глава е да бъдат потърсени регионални и хронологични 

различия при огладените каменни сечива от изследваната територия. За постигането ѝ е 

извършено сравнение на застъпените класификационни групи, суровини и технологични 

особености в отделните обекти, подобласти и етапи на късния неолит.

Класификационно сравнение. Теслите заемат водещо място сред материалите от 

разглежданите колекции. Те показват и известни времеви и регионални особености. 

Пример за това е налагането им от началото на късния неолит към неговия край. То е 

основно за сметка на длетата.

Определени регионални и времеви различия се регистрират и на ниво група. Те 

засягат основно Hmax и съотношенията W1/W2, W/Th и Th’/Th”. Представените примери 
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показват, че границите на отделните групи и подгрупи се разширяват от периода Караново 

III-IV към Караново IV.

Сходен е случаят при разглеждането на напречното сечение. Теслите от периода 

Караново III-IV например са с по-силно изразената планконвексност и по-тънки тела 

спрямо тези от финалния етап на епохата.

Съпоставянето на данните по зони показва, че така описаната обща картина се 

различава от тази в отделните райони. Пример за това ни дават теслите от групи I.A.1—2, 

I.B.1 и 4 от Горнотракийската подобласт, които са използвани два пъти по-често през 

Караново IV спрямо предходния период.

Сравняването на данните от отделните подобласти по фази ни дава друга интересна 

картина. Периодът Караново III-IV например се свързва в Горнотракийската подобласт с 

преобладаването на малки по размери тесли с планконвексно сечение и сравнително 

масивни тела. В Приморско-Странджанската от друга страна се откриват сходни по 

размери образци, но с масивно елипсовидно сечение. 

Периодът Караново IV показва сходство при класификационните групи и тяхното 

застъпване в отделните подобласти. Тази прилика се изразява в сходни пикове при 

съответните видове артефакти макар процентно да се регистрират известни различия. 

Описаният случай дава основание да се предположи, че през финала на късния 

неолит се наблюдава известно формално и метрично „унифициране“. Съществуват обаче и 

известни особености. Те засягат основно Приморско-Странджанската подобласт. Така 

например там не се откриват брадви или сечива от групи I.A.5—6, I.B.6 и 8. Редом с това 

се регистрират сравнително редките за останалите подобласти артефакти от групи I.C, I.D 

и I.E.

Два от обектите позволяват да се извършат наблюдения върху промените на 

колекциите им от във времето.

Първият е селищна могила Караново. Публикуваните къснонеолитни артефакти от 

този паметник са сравнително малко и се отнасят основно към периоди III и IV. Въпреки 

това правят впечатление няколко особености в тези две фази. Първата е запазването на 

малките тесли и длета с масивно до средно фино елипсовидно или планконвексно тяло. 

Втората е свързана с появата на по-големи тесли с масивно елипсовидно сечение през 

финалния етап на късния неолит.
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Хлебозавода е втория обект, позволяващ стратиграфски наблюдения. Неговите 

културните напластявания са разделени в три строителни хоризонта, отнасящи се изцяло 

към етап Караново IV. Откритите в тях сечива намалят своите размери от трети към първи 

строителен хоризонт. Представените промени настъпват за сравнително кратък период от 

време и могат да бъдат свързани с нуждите на общността.

Съпоставянето на колекциите от селища и ямни светилища не показа 

съществуването на значителни разлики при регистрираните групи сечива. Особености се 

откриват единствено при тяхното количествено представяне. Така например в колекциите 

от ритуалните комплекси се срещат предимно малки образци със сравнително масивно 

елипсовидно или планконвексно сечение.

Данните от разгледаните ритуални обекти показва известни промени в 

използваните класификационни групи сечива от период Караново III-IV към IV. Те се 

изразяват основно в увеличаването на размерите на образците. Така отнасящи се към група 

А тесли спадат процентовото двойно за сметка на групи B, D и E.

Интересен пример ни представя и съпоставянето на ямни светилища по подобласти. 

Теслите в Горнотракийската подобласт например са малки до средни по размери. Тяхното 

тяло е тънко до сравнително масивно, а сечението им — планконвексно. Важен елемент 

тук е пълната липса на артефакти, отнасящи се към групи C, D, E, F и G. Брадвите също 

отсъстват, а длетата са редки и не показват формално разнообразие.

Образците от Карнобатско-Елховска подобласт притежават близки характеристики. 

Теслите са със сходни размери, но по-масивно тяло и елипсовидно или планконвексно 

сечение. Основно място тук заемат групи I.A.1—2, I.A.4—6 и I.B.1. Заедно с тях обаче се 

намират и по-големи като I.C.8, I.D.2 и I.G.4. Брадвите и длетата са значително по-добре 

застъпени и притежават по-голямо формално разнообразие. 

Материалите от Приморско-Странджанската са сходни с тези от Карнобатско-

Елховска подобласт. Теслите тук са също малки до средни, но тялото им е масивно, а 

сечението — елипсовидно. Заедно с тях се срещат и по-често образци от групи C, D, E, F и 

G. Брадвите и длетата са редки.

Описаните случаи от трите зони са близки, но показват и известни регионални 

особености. Те са по-силно изразени при сравняването на Приморско-Странджанската и 

Горнотракийската подобласт, докато Карнобатско-Елховска притежава близки елементите 
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с двете. Това позволява да се предположи, че извършваните обреди са имали сходен 

характер що се отнася до огладените каменни сечива, но са били свързани и с определени 

регионални различия. 

Технологични особености. Използваните техники за производство не показват 

хронологични или регионални специфики. Те са свързани по-скоро с обработваната 

суровина отколкото с определени географски, културни или времеви различия.

Организацията на производството е проблематика, която е като цяло слабо 

изследвана. Преки доказателства за нейния характер има единствено от обект Крушака. 

Той позволява да приемем, че в края на късния неолит вече съществуват добре устроени 

центрове, ориентирани към изработка на огладени каменни сечива. Остава открит обаче 

въпросът за тяхната поява. 

Сравнение на суровините. Огладените каменни сечива са изготвени от общо 34 

вида скали. Тяхното представяне е свързано с определени времеви и регионални

особености.

Сравняването на периоди III-IV и IV показва една значителна промяна в 

използваните суровини. През средата на късния неолит например са използвани 19 породи. 

Водещо място сред тях заемат андезитът и вулканският туф. Пясъчникът от друга страна е 

представен на трето място с едва 15 %. 

Финалът на епохата е свързан с увеличаване на видовото разнообразие почти два 

пъти. Промените засягат и основни суровини. Андезитът продължава да бъде най-често 

използван, но на второ място вече откриваме пясъчника с 32 %.

Разглеждането на суровините в регионален контекст свидетелства за известни 

разлики в отделните части на основната изследвана територия. Така например с най-богато 

суровинно разнообразие се отличава Горнотракийската подобласт, докато разположени 

обекти в Черноморската зона показват значително еднообразие. 

Извършеното в глава IV обединяване на скалите в суровинни групи дава добра 

възможност за наблюдения върху разглежданата територията. Благодарение на него ние 

можем да обособим четири ареал, разграничаващи се въз основа материали и техники, 

свързани с тяхната обработка.

Първият обхваща западната и централната южна част на Горнотракийската 

подобласт, както и западната част на Хасковската. Тази зона ще бъде наименувана 
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Маришка, поради факта, че всички обекти, отнасящи се към нея, са разположени в близост 

до река Марица или по някой от нейните притоци. Колекциите тук са съставени предимно 

от суровини, отнасящи се към групата андезит-пясъчник.

Вторият обхваща източните части на Горнотракийската и на Хасковската 

подобласт. Той може да се определен като Сазлийски вследствие на позицията на 

основната част от отнасящи се към него обекти. Картината тук е значително по-пъстра 

поради липсата на доминираща суровинна група (графики 25.1—2). Така при основната 

част от обектите преобладават група III и вулкански туф-варовик. 

Третият ареал обхваща Карнобатско-Елховска подобласт. Той се развива около 

Тунджа, поради което следва да носи нейното име. Основно място тук има групата 

андезит-пясъчник.  

Четвъртият обхваща Бургаска и Приморско-Странджанската подобласт. Той може 

да се определи като Черноморски поради факта, че се развива в зоната на големия водоем. 

Основната суровинна група тук е андезит-пясъчник.

Така обособените ареали могат да се приемат като стабилни във времето. 

Доказателство за това е регистрирането им в два отделни етапа на късния неолит. Техните 

предели съвпадат в определени случаи с тези на отделните къснонеолитни култури. 

Пример за това е границата между Маришки и Сазлийски, която е сходна с тази между 

култура Капитан Димитриево и Караново IV от финала на късния неолит. 

Съпоставянето на суровините, използвани в ямни светилища и селища, не показва 

значителни различия. Въпреки това съществуват няколко важни особености. Една от тях е 

откриването на определен вид суровини в границата на даден тип обекти. Така например 

единствено в селищата, макар и рядко, се срещат базалт, диабаз, нефрит и шист. Скали 

като аплит, алеврит, глинест варовик, метаморфозирал гранит и микродиорит от друга 

страна откриваме единствено сред материалите от ямните светилища. 

Технологични кръгове на Балкански полуостров. През 2006 г. Д. Антонович приема 

съществуването на три технологични кръга в централната част на Балканския полуостров. 

Тя ги обособява въз основа разлики в типологичните и суровинните специфики на 

отнасящите се към тях огладени каменни сечива. Авторката обяснява тяхната поява не с 

дадени геоложки особености, а с определени културни специфики. 
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Изведените от Д. Антонович технологични кръгове нямат точно установени 

граници в източна посока. Те обаче едва ли достигат до Горнотракийската низина. 

Доказателство за това са различните характеристики на областта. Развиващото се тук 

явление притежава специфичен облик и следва да се дефинира като Горнотракийски 

технологичен кръг поради водещата роля на областта в културно отношение.

Появата на Горнотракийския технологичен кръг следва да се свърже с началото 

на ранния неолит. Неговото образуване е резултат от външни културни влияния, получили 

своето развитие под въздействие на местните геоложки и природни особености.

Границите му обхващат по всяка вероятност Пазарджишко, Пловдивско, 

Старозагорско, Елховско и Ямболско поле, Сливенската котловина, Бургаската низина, 

Подбалканските полета, Добруджанското плато, Лудогорие, Мизия, Родопския масив и 

горното течение на река Струма.

Западносръбско-Войводинският е обособен от Д. Антонович. Той се 

характеризира с използването на дребнозърнести седиментни и контактно-метаморфни 

скали. Сечивата са с издължена форма. Напречното им сечение е от елипсовидно до добре 

изразено планконвексно или трапецовидно. Територията на комплекса достига най-общо 

до Източна Босна, Южна Морава, Косово и град Радуецац. Той оказва силно влияние и 

върху Западна Мизия.

Южноморавско-Косовският е определен от Д. Антонович. Основните използвани 

скали в него са с магмен или метаморфен произход. Сечивата са със сравнително малка 

дължина, спрямо ширината им. Границите на комплекса достигат на север и на юг 

съответно до град Ниш и средното течение на река Вардар. Западната и източната не са 

уточнени.

Босненският технологичен кръг е разположен по течението на река Босна. 

Материалите тук са типологически близки с тези от Западносърбско-Войводинския, но 

използваните суровини са различни. Водещо място заемат различни видовете силикати, 

като кремък и яспис.

Адриатическият технологичен кръг включва западното крайбрежие на 

Балканския полуостров. Той е слабо проучен, поради което границите му не могат да 

бъдат уточнени със сигурност. Разположен е в беден на суровини район. Основната част от 

използваните скали (диабаз, габро и амфиболит) са с произход от източната част на 
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Динарите. Комплексът се характеризира с добре застъпена употреба на техниката на 

разрязване. Тя се използва дори за отделянето на полуфабрикатите от скалните късове. 

Северноегейски технологичен кръг. Той включа най-общо териториите на 

Егейска Тракия и Източна Македония. Неговата източна граница остава все още под 

въпрос. Той се свързва преди всичко с употребата на различни метаморфни скали. 

Сечивата са формално близки с тези от Горнотракийския кръг.

Тесалийско-македонски технологичен кръг. Данните за него са сравнително 

ограничени, особено за периода синхронен късния неолит в Горнотракийската низина. В 

границите му попадат Пелопонес, Тесалия, Пиерия, Западна и Централна Македония. 

Сечивата са предимно дребни до средни. Тяхната форма е трапецовидна, с близки 

стойности между Hmax и W1. Сред използваните техники прави впечатление по-честото 

прилагане на разрязване и полиране. Основната използвана суровина е серпентинитът и 

свързаните с него жадаит и шистосерпентинит. Срещат се още андезити, гранодиорит и 

базалт.

Заключение

Изследването на огладените каменни сечива от Горнотракийската низина показва, 

че артефактите от този вид представляват важен източник на информация за 

икономическите и културни процеси от периода на късния неолит.

Огладените каменни сечива са направени от над 30 различни по вид, произход и 

качества скали. Те могат да бъдат разделени в три групи въз основа тяхната структура, 

текстура и техники за обработка. Водещо място сред тях заема суровинната група андезит-

пясъчник, от която са изготвени и основната част от находките. Образците, отнасящи се 

към нея, притежават значително формално разнообразие. Те са представени на практика 

при почти всички класификационни групи сечива.

Втората добре разграничена група е вулкански туф-варовик. Тя е значително по-

слабо застъпена, като покрива по-малко от една четвърт от разгледаните материали. 

Изготвяните сечива от скали в рамките на тази група са предимно с малки и средни 

размери и прецизно оформена повърхност.
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Суровинна група III е слабо разграничена поради различния характер на 

попадащите в нея скали. Това е и една от причините, поради които може да се очаква 

нейното разделяне в бъдеще.

Обособените суровинни групи са застъпени по различен начин в колекциите на 

отделните паметници. Трябва да се отбележи обаче наличието на известни сходства на 

регионално ниво. Така например при обектите от крайбрежната част се откриват почти 

единствено сечива от андезит, докато в района на Старозагорското поле преобладават 

образците, направени от група III. Въз основа на тези различия могат да се разграничат 

четири ареала — Маришки, Сазлийски, Тунджански и Черноморски.

Изследваната територия се откроява с употребата на разнообразни техники на 

производство. Изборът за прилагането на всяка една от тях е пряко свързан с текстурата, 

структурата и характера на обработвания къс. 

Доказателства за специализиране в производството на огладени каменни сечива 

имаме и при част от разглежданите паметници. Много подходящ пример за това ни дава 

обект Крушака, където се откриват не само обособени за тази цел зони в жилищното 

пространство, но и постройка, която може да бъде интерпретирана като работилница. 

Наличието на структури от този тип е пряко свързано и с разпространението на 

произвеждания продукт. Данните за обмен обаче са изключително ограничени и имат 

предимно косвен характер. 

Къснонеолитните сечива от Горнотракийската низина показват значително 

формално разнообразие. При теслите например могат да се обособят 7 основни групи, при 

брадвите — 5, а при длетата — 3. Различията между всеки един от тях като цяло са малки. 

Това затруднява до известна степен и определянето на границите помежду им. 

Представеното богатство от форми и размери от друга страна подсказва за тяхната нужда и 

навежда на мисълта, че всяка една от тях има своето приложение.

Отзвукът от икономическо значение на сечивата се засвидетелства чрез 

регистрирането им в ритуални комплекси. Представителите на огладените каменни сечива 

се разкриват като цяло рядко в подобни паметници. Те са обикновено направени от сходни 

суровини и имат близки размери и форма като тези от селищата. Трябва да се отбележи 

обаче наличието и на известни особености. Последните засягат основно съотношенията 

между представените класификационни групи.
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Съпоставянето на данните, засягащи застъпването на отделните класификационни 

групи, техники на обработка и суровини, показва наличието на определени специфики в 

различните части на изследваната територия. Те имат както регионален, така и времеви 

характер и са свързани преди всичко с процентното представяне на материалите или 

налагането на дадена форма над друга. Налице са обаче някои по-добре изразени 

регионални особености. Пример за такава е оформянето на рамена или жлебове по телата 

на част от образците, произхождащи от Приморско-Странджанската подобласт. 

Обособяването на отделни зони, свързани със спецификите на огладените каменни 

сечива от територията на Горнотракийската низина, може да бъде направено въз основа 

различни критерии. Извършените наблюдения обаче показват, че основно място в това 

отношение заема използваната суровина. Причината за това се крие във факта, че тя на 

практика определя допустимите размери и форма на артефакта посредством своите 

качества. Доказателство за това е връзката, която откриваме между суровините и 

изготвяните от тях групи сечива.

Въз основа на казаното дотук следва да приемем, че водещо място при разделянето 

на изследваната територия имат описаните суровинни ареали. Те се разграничават въз 

основа на използваните скали, но показват и значителни формални и технологични 

сходства в рамките на своите граници. Интерес предизвиква и фактът, че техните предели

съвпадат до голяма степен с тези на области, характеризиращи се с особености и в други 

елементи на материалната култура. Пример за това е границата между Маришки и 

Сазлийски ареал, която съвпада с тази между култури Капитан Димитриево и Караново IV

през финала на епохата, или строго специфичният облик на Черноморския ареал, който 

отразява различните културни влияния, под които попада районът.

Описаните ареали от друга страна притежават достатъчно общи елементи по между 

си, за да бъдат обединени в един технологичен кръг. Той следва да се определи като 

Горнотракийски, поради водещата в културно отношение роля на тази подобласт. 

Границите му обхващат най-общо Пазарджишко, Пловдивско, Старозагорско, Елховско и 

Ямболско поле, Сливенската котловина, Бургаската низина, Подбалканските полета, 

Добруджанското плато, Лудогорие, Мизия, Родопския масив и горното течение на река 

Струма. Под въпрос остават засега северната и западната граница и по-точно Олтения, 
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Монтения и Софийското поле. Причината за това е ограниченото количество данни, които 

произхождат от тези райони.

Така определената територия обхваща един значителен ареал, който определя

Горнотракийския технологичен кръг като един от най-големите на полуострова. Това не е 

случайно. Неговото образуване и нарастване е в резултат на икономическите и културни

влияния на областта южно от Стара планина. Именно на юг от Стара планина ние 

откриваме източниците на основните използвани скали, както и данни за значителни 

центрове, свързани с тяхната обработка. В тази зона се разполага и идейният генератор на 

Циркумпонтийската зона, посредством който е било по-лесно разпространението на 

произвежданите сечива и на други елементи на материалната и духовна култура.

Представените данни за огладените каменни сечива от Горнотракийска низина 

описват тези артефакти като една важна част от живота на неолитния човек. Тяхната 

позиция е следствие не само от употребата им при извършването на ежедневни стопански 

дейности, но и от място, което те заемат в социалния и духовния живот. Именно това 

позволява да ги приемем не просто като част от материалната култура на дадена неолитна 

група, но и като един от допълнителните елементите, въз основа на който тя може да бъде 

разграничена от други такива.
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Справка за научните приноси на дисертацията

 Събрани и анализирани са голям брой огладени каменни сечива и материали 

свързани с тяхната обработка от територията на Горнотракийската низина.

 Извършен е петрографски, трасологичен и метричен анализ на основната 

част от артефактите.

 Разработена е класификация, отговаряща на особеностите на артефактите.

 Възстановена е производствената верига при огладените каменни сечива. 

Проследени са редица особености при нейното прилагане, свързани 

различните видове източници, суровини и прилаганите при тяхната 

обработка техники.

 Разгледан е контекстът на артефактите и са направени наблюдения, свързани 

с тяхното използване в ежедневието, като символ на престиж и в ритуални 

практики.

 Проследени са някои особености свързани с контрола над източниците, 

характера на производството и обмена на материали в проучената територия. 

 Разгледаните са особеностите на Горнотракийската низина и са направени 

съпоставки с останалите области от Балканския полуостров.

 В научно обръщение е въведена обемна и детайлна информация, каквато 

липсва до този момент в специализираната литература.
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