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 Дисертационният труд е обсъден и предложен за защита на 06.02.2015 г. на 

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

6. 

 

 

 

 Дисертационният труд се състои от две части – текст и графични илюстрации. 

Текстовата част съдържа 319 страници, 17 фигури, 9 таблици и 19 страници библиография. 

Графичните илюстрации включват 42 табла и една таблица от 17 страници.  

 

 

 

 

 

 Защитата на дисертацията ще се състои на 22.05.2015 г. от 15:00 часа в Аудитория 

41А, Ректорат, Южно крило на СУ „Св. Климент Охридски“ на открито заседание на 

научното жури в състав: 

1. чл.-кор. проф. д.и.н. Васил Николов 

2. доц. д-р Стефан Чохаджиев 

3. доц. д-р Петя Георгиева 

4. доц. д-р Красимир Лещаков 

5. доц. д-р Стефан Александров 

 

 

 

 

 Материалите за защитата са на разположение на интересуващите се в кабинет 31 на  

Катедра Археология, СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София, бул. „ Цар Освободител“ 15. 
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 Обща характеристика на дисертационния труд 

 В общата характеристика е представена актуалността на изследването, дефиниран е 

географският и хронологическият му обхват, формулирани са целите и задачите, посочени 

са използваните методи и изворовата база. 

 В литературата явлението Коджадермен-Гумелница-Караново Vӏ е дефинирано от Х. 

Тодорова като културен комплекс, състоящ се от три култури (Тодорова 1986, 107). Като 

характеристики (селищна система, оръдия, погребални обреди, антропоморфна и 

зооморфна пластика, керамика и др.) тези култури не представят съществени регионални 

различия, въпреки че са формирани на базата на няколко различни култури. Поради това в 

настоящата работа бе предпочетено явлението Коджадермен-Гумелница-Караново Vӏ да 

се нарича археологическа култура, вместо културен комплекс, предполагащ няколко 

различни култури. За територията на България е установено, че развитието на културата 

обхваща периода 4500/4400 – 4000/3900 cal. BC (Boyadziev 1995, 171). 

 Култура Коджадермен-Гумелница-Караново Vӏ се развива върху териториите на 

ранно- и средноенеолитните култури Марица в Тракия, Поляница в Североизточна 

България и Боян ӏӏӏ-ӏV (Видра-Спанцов) в Мунтения (Тодорова 1986, 107). В района на Южна 

Добруджа и Причерноморието Коджадермен-Гумелница-Караново Vӏ граничи с култура 

Варна (Тодорова 1986, 119-122), а на запад – с култура Криводол-Сълкуца (Тодорова 1986, 

123). Култура Коджадермен-Гумелница-Караново Vӏ е позната от значително количество 

проучвани чрез разкопки или само регистрирани селища. Северно от р. Дунав 

разпространението на културата обхваща Североизточната част на Влашката равнина 

(Бараган), подножието на Карпатите, а на северозапад достига до поречието на р. Олт 

(Voinea 2005, 89). Южно от р. Дунав западната граница на културата минава по течението 

на реките Осъм, Янтра, Вит и Росица в Северна България (Тодорова 1986, 123). Обхваща 

района и на Горнотракийската низина. В западната част на този район е контактната зона 

между Коджадермен-Гумелница-Караново Vӏ и Криводол-Сълкуца (Петрова 2004а, 6; 

Георгиева 2012, 179-180; Todorova, Matsanova 2000, 341; Nikolova 1999, 86-87). В 

югоизточната част (района на Одрин и Северния бряг на Мраморно море) са открити 

обекти, представящи материали с черти на Коджадермен-Гумелница-Караново Vӏ (Erdogu 

2001, 210-213; 240-241; Ozdogan 2003, 332-343).  

 Немалка част от регистрирани десетки селища на Коджадермен-Гумелница-

Караново Vӏ от територията на България и Румъния са проучени чрез археологически 

разкопки. Може да се каже, че керамиката на културата е сравнително добре позната. От 

друга страна, специализираните изследвания върху нея, както и изследванията, посветени 

на отделни аспекти от същата проблематика, са сравнително малко. Има доста 
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публикувани материали от проучвани селища, но публикуваните комплекси са сравнително 

малко. Също така има много проучени обекти, материалите от които не са публикувани.   

 Керамиката с графитна орнаментация впечатлява и привлича вниманието на 

изследователите със своите високи естетически качества. Тя е специфично явление, което 

дава характерния облик на керамичните комплекси на енеолитните култури, развиващи се 

на територията на Югоизточна Европа. В орнаментацията са отразени естетическите норми 

и светогледът на хората. Освен художествено средство, украсата на керамиката е 

сравнително бързо изменящ се елемент. Тя често се използва като един от водещите 

признаци при съставянето на периодизацията и релативната хронология, както и за 

културно определяне. 

 В археологическата литература работите, свързани със специализирано изследване 

на графитната украса на култура Коджадермен-Гумелница-Караново Vӏ са малко на брой и 

обхващат ограничени географски райони. Графитната украса е разглеждана от гледна точка 

на технологията (Георгиева, Костов 2014, 19-20; Лещаков 2004, 483-496; Кисьов 2004, 497-

502; Voinea 2005; Тодорова-Симеонова, Начева 1971, 66-75; Frierman 1979, 175-176) и на 

стиловите промени в рамките на отделните етапи от развитието ѝ през енеолита (Вайсова 

1963, 8-15; Тодорова 1975,  89-95; Todorova 2000, 291-311; Voinea 2005, 106-115). За района 

на Тракия са описани основните орнаментални композиции и изграждащите ги елементи и 

мотиви (Petrova 2011, 311-322). Не е правено проучване на реално срещащите се 

композиции в целия ареал на културата Коджадермен-Гумелница-Караново Vӏ. 

 Основната цел на настоящата работа е именно проучването на реално срещащите 

се композиции в целия ареал на културата Коджадермен-Гумелница-Караново Vӏ. 

Приложеният метод на класификация е съобразен с резултатите от работите на А. Шепърд 

(Shepard 1954), П. М. Райс (Rice 1987), С. Яблан (Jablan 2000, 1-13), Д.Уошбърн и Д. Кроу 

(Washburn, Crowe 1998), където в изследването на украсата е приложен анализът на 

симетриите. Установява се, че украсата е съставена от последователни, неслучайни 

структури, които са специфични за конкретна общност и представят вероятно различни 

културни предпочитания. Анализът не може да обясни тези предпочитания, но 

организирането на информацията дава възможност за установяване на взаимодействия в 

културното развитие на отделни общности или обособяване на локални варианти (групи) в 

рамките на една общност. От тази гледна точка проучването на орнаментални композиции 

на керамиката с графитна украса на Коджадермен-Гумелница-Караново Vӏ е направено с 

цел установяване на различия или сходства в украсата. Това е възможност да се проследят 

по един конкретен показател културните взаимовръзки между отделните селища и 

микрорайони в рамките на културата.   
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 Задачите на изследването са: 

 1. Да се събере и графично документира достатъчно голяма, представителна 

колекция от цели съдове и капаци или големи части от съдове и капаци от всички райони 

на културата, които представят пълни орнаментални схеми.  

 2. Да се определи хронологическото място на всеки съд в рамките на трите фази от 

развитието на културата. 

 3. Да се опишат реално срещащите се елементи и мотиви, които изграждат 

орнаментацията, да се изведат и опишат орнаменталните схеми и видовете симетрии, 

използвани при изграждането им. 

 4. Да се направи анализ на хронологическото и териториално разпространение на 

орнаменталните композиции с оглед установяване на закономерности. 

 5. Да се изследва възможността за: разграничаване на композиции с подчертано 

локално разпространение; обособяване на локални варианти (групи) в рамките на 

културата и разграничаването на регионални различия (количествени или качествени) в 

рамките на културата. 

 Изследването на различията в структурата на орнаментацията с графит на съседните 

и близки по общи характеристики на Коджадермен-Гумелница-Караново Vӏ култури – 

Варна и Криводол-Сълкуца е извън темата на дисертацията. То изисква значително по-

голяма от съществуващата в публикациите изворова база. Резултатите, получените от 

анализа на украсата на Коджадермен-Гумелница-Караново Vӏ, се оказаха различни от 

предвижданите. Не се установиха съществени различия между отделните райони на 

културата. Това заключение бе изненадващо както от гледна точка на предварителните 

предвиждания за резултатите от конкретния направен анализ, така и за общоприетите 

представи за културата. По тази причина в последната глава (V) бе включен кратък 

сравнителен анализ с композициите на двете съседни култури – Варна и Криводол-

Сълкуца, които са част от територията на разпространение на графитната керамика. 

Приложените примери категорично доказват съществените различия в изграждането на 

орнаментацията при трите култури. Това допълнение към изследването е добра 

илюстрация на възможностите на използваната методика.  

 Тъй като целта на работата е изследването на орнаменталните композиции, тя се 

базира на цели съдове или на достатъчно големи фрагменти от такива, при които украсата 

е ясно различима.  
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 Събрано е максимално количество базов материал – публикуван и непубликуван, 

който беше достъпен на автора на дисертацията1. Така създадената извадка е приемлива 

за целите на изследването и би могла да се приеме като представителна, тъй като включва 

и трите района на разпространение на културата. 

В дисертацията са включени 636 съдове и капаци от 39 селища на култура 

Коджадермен-Гумелница-Караново Vӏ. Част от тези съдове и капаци (233 броя) са взети от 

съществуващи публикации на други автори. Това са материалите от: Азмашка могила 

(Petrova 2007, 53-72); Караново (Петрова 2004б, 452-432; Petrova 2011, 311-332; Hiller, 

Nikolov 2005); Дядово, Рачева могила, Кортен-Мусовица, Гюндийска могила, Румнаня, 

Мечкюр (Петрова 2004б, 452-432); Шидерова могила (Кънчев 1995, 13-24); Гълъбово 

(Панайотов, Лещаков 1991, 139-204); Съдиево (Todorova, Leshtakov, Kuncheva-Russeva 2003, 

241-289); Юнаците (Todorova, N., Matsanova 2000, 331 – 361; Петрова 2008, 168-177); 

Тънгиру (Berciu 1959, 59-78; Berciu 1961); Султана (Andreescu 2002; Andreescu, Lazar 2008, 

55-76; Andreescu, Lazar 2011, 131-144); Гумелница (Dumitrescu, 1925, 29-103; Dumitrescu, 

1966, 51-100); Пиетреле (Reingruber 2007, 81-100; Reingruber 2010, 129-140; Reingruber 2012, 

139-152; Hahsen 2007, 43-112; Hahsen 2008, 19-100; Hahsen 2009, 19-100); Овчарово 

(Тодорова 1983); Салманово (Попов 1915, 148-225); Коджадермен (Попов 1919, 71-155), 

Сокол (Dumitrescu 1937, 3-14, Pl. ӏ-V), Невски (Султан) (Миков 1926, 23-48); Русе (Георгиев, 

Ангелов 1952, 119-190; Георгиев, Ангелов 1957, 41-124;  Костов 1922 - 1925, 57-70) и Виница2 

(Радунчева 1976). Други съдове (36 броя от Козарева могила, Старозагорски минерални 

бани и Съдиево) не са публикувани, но бяха предоставени на автора на дисертацията3. В 

няколко работи има публикувани само композиции без формата на съда, която покриват. 

От тях са представени 17 композиции от Караново, Рачева могила, Мечкюр и Дядово 

(Petrova 2011, 311-332), Сокол (Dumitrescu 1937, 3-14, Pl. ӏ-V) и Невски (Султан) (Миков 1926, 

23-48).  

 

_____________________________________ 

 1За съжаление, има и колекции, които останаха необработени по независещи от автора на 

дисертацията причини. 

 2Материалите от Виница, включени в работата (54 съдове и капаци), бяха обработени 

повторно от екип под ръководството на доц. д-р. П. Георгиева, в който взе участие и авторът на 

дисертацията. 

 3Ползването на графичните илюстрации на съдовете от Козарева могила и Съдиево за 

целите на изследването стана възможно благодарение на любезното съдействие на доц. д-р. П. 

Георгиева и гл. ас. Н. Тодорова. 
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 Останалите съдове и капаци в дисертацията от Овчарово, Радинград, Салманово, 

Коджадермен, Смядово, Хисарлъка, Голям Извор, Каменово, Топчи, Русе, Азмашка могила, 

Берекетска могила, Окръжна болница – Стара  Загора, Борилово, Кирилово, Чаталка, 

Михайлово, Пшеничево и Старозагорски минерални бани са обработени и документирани 

от автора на дисертацията. Има публикувани отделни съдове от селища на културата, които 

не са включени в работата (Хотница, Кошарна).  

Материалите от Румъния са само от публикации. В дисертацията не са включени и 

зооморфни съдове, аскоси и други уникални форми, украсени с графит, тъй като целта на 

работата е да се представят орнаменталните композиции по масово срещащите се форми 

– стандартните съдове, които дават характерния облик на керамичния комплекс на 

културата и в по-голяма степен позволяват сравнителен анализ.  

 

 Глава ӏ. Подходи при анализирането на украсата на съдовете 

 Първа глава се състои от две части, в които е направен кратък преглед на 

изследванията, свързани с графитната украса на керамиката от гледна точка на 

технологията и съществуващите подходи при класификация й.  

 Глава ӏ.1.Проучвания за употребата на графит през неолита и енеолита в България 

 Представен е кратък преглед на изследванията, свързани с появата на графитната 

украса на керамиката, суровинната база, техниките на нанасяне на материaла върху 

повърхността на съдовете и изпичането им. 

Използването на графит при декорацията на съдовете е специфично явление в 

развитието на част от праисторическите култури на Балканския полуостров. Най-ранната 

поява на този тип украса е засвидетелствана през късния неолит на територията на Източна 

Македония – Дикилиташ и Ситагри (Yiouni 2000, 208) и в района на Средна и Долна 

Струма(Георгиев, Николов 1980, 19; Вандова 2000, 39; Вандова 2004, 115; Николов 1999, 39 

– 41; Pernicheva 1995, 113, 109, 125; Николов, Масларов 1987, 35; Бояджиев 1993, 91-96; 

Vajsov 2007, 79-212). 

Графитът е една от полиморфните модификации на въглерода. Образува 

хексагонални люспи или плътни непрозрачни агрегати със сив цвят и притежава 

относително малка твърдост (Костов 2007, 92). Локализираните находища на графит се 

намират на територията на Южна България, предимно в Родопите и Средногорието. 

Отделени са два типа графит. Първият се среща в метаморфни скали (мрамори и гнайси), а 

вторият – в графитизирани въглища и глинести шисти (Костов 2007, 92; Костов, Георгиева 

2014, 22; Влахов 2007, 129-144). 



6 
 

Процесът на добиване и транспортиране на суровината не може да бъде напълно 

възстановен поради ограничения брой изследвания по темата. Принос в това отношение е 

изследването на биконичния графитен предмет, открит при разкопките на Козарева 

могила. Анализът показва, че предметът представлява първично отчупено късче, почти 

мономинерална природна скала (графитен шист) (Костов, Георгиева 2014, 20-22). Предмети 

от графит с конична, биконична или сферична форма са откривани и в други селища на 

културата, като някои от тях са с перфорирана дупка. Формите и пробиването на 

предметите се свързват с начина им на транспортиране (Лещаков 2004, 486-487). 

Съществуват различни мнения относно техниката на нанасяне на графита върху 

повърхността на съдовете. Предполага се, че графитът е смесван с разреден глинен разтвор 

или вода, като получената смес е нанасяна с четка върху повърхността на изсушения и 

полиран съд (Кисьов 2004, 498; Лещаков 2004, 487; Тодорова-Симеонова, Нечева 1971, 72; 

Evans 1986, 397; Yiouni 2000, 200; Voinea 2005, 108). Друга предполагаема техника на 

нанасяне е рисуване с чист графит, оформен като конусче или пастел (Кисьов 2004, 499; 

Evans 1986, 397; Voinea 2005, 108). 

Физико–химическата характеристика на графита налага специфичен режим на 

изпичане на съдовете. Проведените експерименти показват, че графитът изгаря, губи своя 

блясък и побелява при температура по-висока от 725°С, при оксидна среда (Frierman 1979, 

175). Тези специфики предполагат доброто познаване на свойствата на графита и 

изработване на съобразени с тях пещи за керамика, в които процесът на печене може да 

бъде контролиран. 

 

Глава ӏ.2. Класификация, анализ и интерпретация на украсата 

Представен е кратък преглед на различните подходи при класификация на украсата 

в българската и чуждестранната литература. 

В археологическата литература работите, свързани със специализирано изследване 

на графитната украса на керамиката и в частност на култура Коджадермен-Гумелница-

Караново Vӏ, са малко на брой и обхващат ограничени географски райони. Графитната 

украса е разглеждана от гледна точка на стиловите промени в рамките на отделните етапи 

от развитието ѝ през енеолита. Пример за по-специализирано изследване на украсата с 

графит са работите на Х. Тодорoва, Н. Тодорова, В. Воинеа, В. Петрова, Ст. Чохаджиев и Ж.-

П. Демул (Вайсова 1963, 8-15; Тодорова 1975,  89-95; Todorova 2000, 291-311; Voinea 2005, 

106-115; Petrova 2011, 311 – 322; Chokhadziev2000, 97-113; Demoule 2004, 63-183). Анализът 

включва описание на частите на украсата, изброяване на техните паралели и установяване 

на закономерности, които да се свържат с релативната хронология. Често използваните 
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термини като орнаментация, композиция, елемент, орнамент и мотив са различно 

дефинирани от различните автори. 

В чуждестранната литература е широко разпространен подходът на анализ на 

декоративната украсата, базиран на принципите на геометричната симетрия – т.нар. 

анализ на симетриите. Под симетрия, най-общо казано, се разбира неизменността на 

нещо (свойство, характеристика) при определени трансформации.Тези симетрии се състоят 

от транслации (премествания), огледални отражения, ротации или съчетания от тях. 

Установено е, че анализът на симетриите може да бъде приложен при описанието на всяка 

украса, чиито части са равномерно повторени.Той има за цел да отдели частите, 

изграждащи украсата и да обясни тяхното пространствено разположение. Това е 

направено, за да се провери доколко подобностите в частите на украсата биха могли да 

дадат зависимости, които да насочат към установяване на взаимодействия в културното 

развитие на отделни общности или групи в рамките на една общност (Rice 1987; Otto 1985; 

Washburn, Crowe 1998; Jablan 2000, 1-13).  

 

 Глава ӏӏ. Данни за релативната хронология на находките в рамките на култура 

Коджадермен-Гумелница-Караново Vӏ 

Втора глава се състои от четири части. В първите две части е направен кратък преглед 

на предложените периодизационни схеми в българската и румънската литература и на 

наличната информация за стратиграфията и относителната хронология на селищата и 

некрополите на култура Коджадермен-Гумелница-Караново Vӏ, от които произхождат 

включените в работата керамични комплекси. Трета и четвърта част представят 

класификация на формите съдове, украсени с графит и данните за релативната 

хронологията на отделните обекти. 

Един от проблемите при изследването на съдовете беше определянето на 

релативната им хронология в рамката на културата, тъй като за част от съдовете и капаците 

липсват данни за стратиграфията. В някои случаи един и същ материал е отнесен от един 

автор към една фаза, а от друг – към друга фаза. Това наложи преразглеждане на всички 

данни за релативната хронология на съдовете на базата на стратиграфски данни и 

типология на формата. 

 

 Глава ӏӏ.1. Преглед на предложените периодизационни схеми в българската и 

румънската литература 

 В българската и румънската литература съществуват няколко становища относно 

периодизацията на култура Коджадермен-Гумелница-Караново Vӏ, които се свързват с 
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работите на Вл. Думитреску (Dumitrescu 1966, 51-100), Д. Берчу (Berciu, 1961), Х. Тодорова 

(Тодорова 1986; Todorova 1995, 79-98), В. Воинеа (Voinea 2005) и В. Петрова (Петрова 

2004а).На този етап на изследване се установява, че няма съществени различия в мненията 

на различните автори. Доколкото има такива, те са в детайлите и в определянето на мястото 

на конкретни комплекси в релативната хронология на културата. На базата на изказаните 

мнения и предложените периодизационни схеми формите на съдовете са определени 

хронологически, като някои от тях могат да бъдат отнесени към два етапа от развитието на 

културата. 

 

 Глава ӏӏ.2. Стратиграфски данни и относителна хронология на археологическите 

обекти (селища и некрополи) 

Направен е кратък преглед на наличната информация за стратиграфията и 

относителната хронология на селищата и некрополите на култура Коджадермен-

Гумелница-Караново Vӏ, от които произхождат включените в работата керамични 

комплекси. По-голямата част от тях принадлежат на изцяло или сондажно проучени 

селищни могили. Останалите са случайни находки, събрани от повърхността или постъпили 

в музеите като дарения. За малка част от находките липсват данни за местонамирането им.  

Районът на Тракия е представен от 22 селища: Азмашка могила, Берекетска могила, 

Борилово, Гълъбово, Гюндийска могила, Дядово, Кирилово, Караново, Козарева могила, 

Кортен-Мусовица, Михайлово, Мечкюр (Злати  трап), Окръжна болница-Стара Загора, 

Оризово, Пшеничево, Рачева могила, Руманя, Старозагорски минерални бани, Съдиево, 

Чаталка, Шидерова могила и Юнаците. От района на Североизточна България са 

изследвани 13 селища: Виница, Голям Извор, Каменово, Коджадермен, Невски (Султан), 

Овчарово, Радинград, Русе, Салманово, Смядово, Сокол, Топчии и Хисарлъка. Районът на 

Румъния (Мунтения) е представен от четири селища: Тънгиру, Султана, Гумелница и 

Пиетреле. 

 

 Глава ӏӏ.3. Класификация и релативна хронология на формите на съдовете, 

украсени с графит 

 Преобладаващата част от разгледаните в настоящата работа съдове се отнася към 

фината, трапезна керамика. Малка част принадлежи към категорията на хранилищата. Това 

стеснява видовото разнообразие на формите. Някои от тях се срещат в две или три фази на 

културата. Представената класификация се основава на общата тектоника на съдовете и 

морфологичните им характеристики. За всеки от разграничените варианти на формите е 
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отбелязана хронологическата позиция в зависимост от съществуващи данни за комплекси, 

в които тези варианти се срещат. Такива комплекси представят материалите от с.м. 

Овчарово, Виница, Смядово, Азмашка могила, Съдиево, Караново и Козарева могила.   

 От формална гледна точка са разграничени четири групи съдове: разлати, отворени 

съдове – паници (1), отворени дълбоки съдове – купи и чаши (2), дълбоки съдове с шия (3) 

и капаци (4). Разграничените групи имат подгрупи и варианти. От гледна точка на 

вертикалната тектоника на съдовете те се разделят в три групи: към група 1 са отнесени 

едносъставни съдове (формата на тялото е пресечен конус или е близка до пресечен конус) 

и по-плитките двусъставни съдове (формата на тялото е изградена от пресечен конус или е 

близка до пресечен конус с надграден над него перваз); към група 2 са отнесени 

двусъставни съдове (формата на тялото е изградена от пресечен конус или е близка до 

пресечен конус с надграден над него перваз); към група 3 са отнесени дълбоките затворени 

трисъставни съдове (долната част на съда е с форма, близка до пресечен конус, има средна 

част – плещи и шия) и по-плитките отворени трисъставни съдове (долната част на съда е с 

форма, близка до пресечен конус, има средна част – плещи и шия). 

 В следващата класификация вариантите на реално срещащите се форми от четирите 

групи са разграничени на базата на пропорциите и спецификите на формата на детайлите. 

Съотношението между общата височина (h) и максималния диаметър (dm) е основен 

признак при разграничаване на вариантите на пропорциите. То е пресметнато в проценти 

по формулата x = [h : (h + dm)].100. Подходът при разграничаването е взет от предложената 

от П. Георгиева класификация на керамичните комплекси на култура Криводол-Сълкуца 

(Георгиева 2012). При сравняването на пропорциите се установи, че няма отчетливо 

естествено разграничаващи се групи по признака съотношение между височината и 

максималния диаметър. Приемаме, че съдове, при които това съотношение е по-малко от 

30 % (за височината), се отнасят към паниците, а при тези, при които е по-голямо, се отнасят 

към купите. Съдовете, чиито пропорции са близко до границата на паниците или купите, са 

причислени към едната или другата група по следващ признак от класификационното 

подреждане.  

 Друг признак, който е важен за хронологическото определяне на съдовете и в 

рамките на една група е водещ при класификацията, са специфики на детайлите на формата 

(например начините на оформяне на прелома). За допълнително разграничаване на 
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варианти са разгледани пропорциите между височината на тялото (h) и перваза (h1), 

пресметнати в проценти по формулата x = [h1 : (h + h1)].100 и пропорциите между 

диаметъра на устието (dr) и максималния диаметър (dm), пресметнати в проценти по 

формулата x = [dr : (dm + dr)].100.  

 Глава ӏӏ.4. Хронологическо определяне на съдовете и капаците с графитна украса 

на култура Коджадермен-Гумелница-Караново Vӏ 

 На базата на стратиграфските данни и направения анализ на формите, включените в 

изследването съдове са отнесени към определена фаза на културата. Към първа фаза на 

културата са отнесени 106 съда от: хор. 8 – 10 на Овчарово, Радинград, Салманово, Русе, 

хор. 4 на Азмашка могила, Караново, Шидерова могила, Тънгиру и съдове с неизвестно 

местонамиране. Към втора фаза на културата са отнесени 317 съда от: Салманово, 

Коджадермен, Виница, хор. 4 на Смядово, Хисарлъка, Голям Извор, Каменово, Топчи, 

Сокол, Невски, Русе, хор. 3-2 на Азмашка могила, Караново, Берекетска могила, Окръжна 

болница-Стара Загора, Кирилово, хор. 1-2 на Чаталка, Оризово, Мечкюр (Злати трап), Рачева 

могила, Дядово, хор. 3 на Съдиево, Султана, Гумелница и съдове с неизвестно 

местонамиране. Към края на втора и началото на трета фаза са отнесени 49 съда от 

Смядово, хор. 3-2. Към трета фаза на културата са отнесени 164 съда от: Русе, Караново, 

Борилово, хор. 3 на Чаталка, Михайлово, Кортен-Мусовица, Дядово, Гюндийска могила, 

Руманя, Мечкюр (Злати Трап), Гълъбово, хор. 2-1 на Съдиево, хор. 1 на Козарева могила, 

хор. 1 на Старозагорски минерални бани, Юнаците, Султана, Гумелница, Пиетреле и съдове 

с неизвестно местонамиране. 

 

 Глава ӏӏӏ. Класификация на украсата 

Главата включва четири части. В първата част са дефинирани използваните термини, 

а в следващите части са представени класификацията на елементите и мотивите, 

приложената методика при анализа на украсата и класификацията на орнаменталните 

композиции на рисуваната с графит керамика на култура Коджадермен-Гумелница-

Караново Vӏ. 

 Приложеният метод на класификация е съобразен с резултатите от работите на А. 

Шепърд (Shepard 1954), П. М. Райс (Rice 1987), С. Яблан (Jablan 2000, 1-13), Д.Уошбърн и Д. 

Кроу (Washburn, Crowe 1998), където в изследването на украсата е приложен анализът на 

симетриите. Предимството му е точността, която дава при описанието на разположението 

на частите на украсата една спрямо друга в пространството. 
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 Глава ӏӏӏ.1. Използвани термини   

В езика, включително и в специализираната литература, най-често използваните 

термини при описанието на украсата са композиция, орнамент, мотив и елемент. 

Последните три са близки по значение и означават най-общо част от украсата, която 

системно се повтаря. При различните автори критерият за определяне на тези части е 

субективен и зависи от поставените задачи. Определена част на украсата в едни случаи е 

наречена елемент, а в други случаи – мотив или орнамент. Липсата на единни критерии 

произтича от голямото разнообразие на изображения, типове и форми в различните 

култури и периоди. 

Предложената в настоящата работа класификация е съобразена с целите и задачите 

на изследването – установяване на различия или сходства в орнаменталните композиции 

на украсената с графит керамика от различните хронологически и регионални 

подразделения на култура Коджадермен-Гумелница-Караново Vӏ. 

 При описанието и класификацията на украсата в настоящата работа са използвани 

термините елемент, мотив, орнамент, композиция и схема на орнаментиране. 

Елементът е най-малката част на украсата. Представлява фигури, нанесени с едно или 

няколко движения на четката, изписани без прекъсване. Мотивът е форма, съставена от 

един или няколко елемента, която като фигура се среща системо и най-вероятно е 

семантично натоварена. Орнаментът е изображение, изградено от един или повече 

мотива. Той изгражда композицията чрез симетрични повторения. Композицията е 

съставна част на украсата. Може да се опише като организирано в определена схема 

единство на различни изображения (орнаменти). Орнаментална схема на съда се нарича 

начинът на разделяне на украсената повърхност. Орнаменталната схема на външната и по-

рядко на част от вътрешната повърхност на вертикални или наклонени стени често се състои 

от един или няколко хоризонтални пояси, всеки от които е запълнен с една композиция. В 

повечето случаи броят на поясите е свързан с тектониката на съда – орнаментални схеми 

от два или три пояса се срещат най-често при трисъставните съдове, съответно върху шията, 

плещите и долната част. В някои случаи върху една тектонична част на съда може да има 

повече от една орнаментална схема. Орнаменталната схема на вътрешната повърхност на 

разлатите купи и паници и на външната страна на капаците представя повече варианти на 

разделяне и запълване на орнаментирана повърхност. Частите от това разделяне могат да 

бъдат запълнени с една или няколко композиции, или с отделни орнаменти. 
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 Глава ӏӏӏ.2.Елементи и мотиви – класификация 

 Определени са 12 вида реално срещащи се елементи: елемент 1 – изобразява права 

(или линия); елемент 2 – фигура, близка до кръг или овал; елемент 3 – триъгълник; елемент 

4 – четириъгълник; елемент 5 – част от спирала; елемент 6 – издължена фигура, овална в 

едната си част и заострена в другата; елемент 7 – луновидна фигура; елемент 8 – фигура, 

близка по форма до подкова; елемент 9 – фигура с два заострени, раздалечени края и 

средна част; елемент 10 – s-овиден меандър; елемент 11 – неправилна многоъгълна фигура 

и елемент 12 – зигзаг (Таблица 1). 

 

 

Таблица 1. Елементи в керамиката с графитна украса на култура Коджадермен-Гумелница-

Караново Vӏ. 

 Мотивите са разделени в 21 групи, с подгрупи и варианти, означени с латински 

букви, в зависимост от спецификите на изписването и съставянето им (Таблица 2). 

Мотивите могат да представят един конкретен елемент – част от спирала, триъгълник, кръг 

и т.н., изписани по различен начин (Фиг. 1). Така например кръгът може да е цял или на 

части, а спиралата да е представена с едно или няколко завъртания около центъра си. 

Интерес представлява s-овидният меандър. Той може да е изписан цял, от една линия или 

от няколко различни, несвързани помежду си елементи, или да е представена само част от 

него. Може да се предположи, че стиловите особености в представянето на мотивите са 

търсен ефект. Въпросът, доколко те са свързани с определена семантична натовареност 

или целта е била да се избегне насищането от честото показване на един образ, на 

сегашния етап на работа не може да намери отговор. Други мотиви изобразяват различни 

форми, изградени от един или няколко различни елемента. Пример за първия случай е 

мотив Е2.1, който е изграден от две срещуположни скачени спирали, докато мотив К2.1 е 

съставен от свързани помежду си луновиден елемент и линия (Фиг. 2). 

 

 

Фиг. 1. Различни начини на изписване на мотивите. 

 

         

  Фиг. 2. Мотив Е2.1 и К2.1.  
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 Таблица 2. Мотиви в керамика с графитна украса на култура Коджадермен-Гумелница-

Краново Vӏ. 



14 
 

 Глава ӏӏӏ.3. Методика на анализ на украсата 

 Украсите, било то на керамични съдове, текстил и др., разгледани от гледна точка 

на равнинната симетрия са три вида: едномерни, двумерни (неограничени) и ограничени 

(Washburn, Crowe 1998, 20; Jablan 2000, 1-13.). В основата на първите два вида стои 

транслацията – преместването на фигура в определена посока на определено разстояние. 

Когато при изграждането на украсата има еднопосочна транслация, тя се определя като 

едномерна украса. Когато посоките са две или повече, украсата е двумерна. Броят на 

преместванията на фигурите чрез транслация или транслации в равнината теоретично е 

безкраен. Поради това едномерните и двумерните украси са наречени неограничени. 

Ограничените украси са подчинени единствено на огледална и/или ротационна симетрия. 

При тях няма транслация и безкрайна равнина, покрита с фигури. Приема се, че при този 

вид фигурата или фигурите се въртят около ос и съвпадат n пъти със себе си. Реално, върху 

разгледаните в работата съдове се срещат и трите вида украси – едномерна, двумерна и 

ограничена. 

 Седем на брой са възможните симетрии на организиране на едномерните украси, 

седемнадесет на двумерните и две на ограничените украси (Фиг. 3 – 5).  

 

 

Фиг. 3. Симетрии при едномерни неограничени украси (по Washburn, Crowe 1998, fig. 2.26, 59). 
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Фиг. 4. Симетрии при двумерни неограничени украси (по Washburn, Crowe 1998, Tabl. 5.1, 128; fig. 

2.28, 61). 

 

 

 

 

Фиг. 5. Симетрии при ограничени украси (по Washburn, Crowe 1998, fig. 2.24-2.25, 57). 
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 Глава ӏӏӏ.4. Орнаменти и композиции – класификация 

 Орнаментът е основна съставна част на украсата. Повторен при различни видове 

симетрия съставя композиции. Орнаментите биват два вида според начина си на 

изграждане:     

  ӏ – орнаменти, изградени от един мотив ( ) и 

  ӏӏ – орнаменти, изградени от два или повече мотива ( ).  

 В рамките на двата вида се разграничават класове, групи, подгрупи и варианти.  

 Реално срещащите се орнаментални схеми са два вида – лентеси и кръгови, като 

това се определя от вида повърхност, която е украсена. При първия вид украсата е 

изградена от една или няколко хоризонтални ленти, запълнени с различни или еднакви 

едномерни или двумерни композиции, наречени тук лентести. Най-често те са поставени 

върху външната страна на съдовете и по-рядко върху вътрешната, и то върху вертикални 

или леко наклонени стени. Кръговите схеми са нанесени върху вътрешната страна на 

съдовете и външната страна на капаците и представят повече варианти на разделяне и 

запълване на орнаментираната повърхност. 

 При анализа в настоящата работа се приема украсата върху вътрешната повърхност 

на паниците и външната повърхност на купола при капаците да се нарича кръгова 

композиция, а тази върху останалата част от повърхността на формите – лентеста 

композиция. Лентестите композиции са получени чрез транслация на орнамента. 

Теоретично транслацията може да се повтаря безкраен брой пъти, но реално броят на 

повторенията при конкретните изследвани съдове най-често е три или четири, като може 

да достигне до четиринадесет. Кръговите композиции са получени чрез ротация или 

представяне само на един орнамент. 

 Лентесите орнаменталните композиции са три типа. Тъй като композицията е 

изградена от един орнамент, обозначението й отговаря на това на орнаментите, като 

знакът „ ' “ съответства на едномерните, а  знакът „ " “ – на двумерните композиции. 

 В рамките на всеки тип се разграничават класове, групи, подгрупи и варианти. 

 ӏ' - едномерни лентести орнаментални композиции, изградени от 

орнаменти клас ӏ. 

 ӏӏ' - едномерни лентести орнаментални композиции, изградени 

от орнаменти клас ӏӏ.  
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  ӏӏ" - двумерни лентести орнаментални композиции, изградени 

от орнаменти клас ӏӏ. 

 Кръговите орнаменталните композиции са шест типа според разделянето на 

орнаменталното пространство. В рамките на всеки тип са разграничават класове, групи, 

подгрупи и варианти.Композициите са означени с римските цифри ӏ - Vӏ и знак „''' “. 

 ӏ''' – без разделяне на орнаменталното поле на части (композиции без 

симетрия). 

 ӏӏ''' – разделяне на орнаменталното поле на концентрични пояси без 

запълване или със запълване. Големината на поясите намалява към центъра на кръга. 

  ӏӏӏ''' – разделяне на орнаменталното пространство на две полета, запълнени 

чрез ротационна симетрия на 180° (с2). 

 ӏV''' – разделяне на орнаменталното пространство на три успоредни полета. 

Средното поле е запълнено различно спрямо останалите две. Те са с форма на полукръг и 

са запълнени с орнамент чрез ротационна симетрия на 180° (с2). 

 V''' – кръстовидно разделяне на орнаменталното пространство на четири 

полета, запълнени чрез ротационна симетрия на 90° (с4). 

 Vӏ''' – свастикоидно разделяне на орнаменталното пространство на четири 

полета с централна част, най-често с квадратна форма. Четирите полета може да са еднакво 

запълнени чрез ротационна симетрия на 90°(с4) или начинът на запълване се повтаря през 

едно поле, чрез ротационна симетрия на 180° (с2). Четирите полета могат да бъдат 

допълнително разделени на две или повече части. 



18 
 

 Глава ӏV. Сравнителен анализ на орнаменталните композиции на керамиката, 

рисувана с графит на култура Коджадермен-Гумелница-Караново Vӏ’  

 Тази глава представя класификация на орнаменталните композиции и 

териториалното и хронологическото им разпространение в рамките на културата. Всеки от 

определените класове орнаменти и орнаментални композиции (ӏ/ӏ', ӏӏ /ӏӏ', ӏӏ/ӏӏ'' и ӏ'''-Vӏ''') е 

разгледан в отделна част, като изводите, до които се достигна, са представени в 

последната, пета част на главата. 

 Глава ӏV.1. Лентести едномерни орнаментални композиции клас ӏ’ – 

класификация, териториално и хронологическо разпространение. 

 Орнаменталните композиции от този клас (ӏ’) са изградени от повторенията на един 

орнамент (ӏ), съставен от един мотив от дадена група. При изграждането на композиция 

повторенията на орнамента са организирани чрез определена симетрия. Реално 

срещащите се орнаменти и орнаментални композиции са 13 класа. Всеки от класовете 

съдържа групи, подгрупи и варианти4.  

 Като самостоятелни орнаментални композиции са приети съчетанията от 

хоризонтални или коси, успоредни помежду си линии (клас ӏ.1/ӏ'.1). 

 Клас ӏ/ӏ’.2 включва всички орнаменти, изградени от един мотив от група В. При 

изграждането на композициите повторенията на орнаментите са организирани чрез 

симетрия р111, p1a1илиpma2. 

Клас ӏ/ӏ’.3 представя всички орнаменти, изградени от един мотив от група С. 

Повторени чрез симетрия р111, орнаментите изграждат композиции. 

Клас ӏ/ӏ’.4 включва всички орнаменти, изградени от мотив D1. При 

изграждането на композициите повторенията на орнаментите са организирани чрез 

симетрии р111 и pmm2. 

 Клас ӏ/ӏ’.5 включва всички орнаменти, изградени от мотив D2. При 

изграждането на композициите повторенията на орнаментите са организирани чрез 

симетрия р111. 

____________________________ 

 4 Всяка една от изложените тук илюстрации на лентести и кръгови композиции представя 

пример само за една орнаментална композициия от всички изведени в дисертацията варианти. 
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 Клас ӏ/ӏ’.6 се състои от орнаменти, изградени от мотив от група О. При 

изграждането на композициите повторенията на орнаментите са организирани чрез 

симетрия р1а1. 

 Клас ӏ/ӏ’.7 представя орнаменти, изградени от един мотиви от група S или 

Т.При изграждането на композициите повторенията на орнаментите са организирани чрез 

симетрии р111. 

Клас ӏ/ӏ’.8 включва всичкиорнаменти, изградени от мотив от група R. 

При изграждането на композициите повторенията на орнаментите са организирани чрез 

симетрии р111. 

 Клас ӏ/ӏ’.9 представя орнамент, изграден от мотив от група U. Повторени 

чрез симетрия р1а1, орнаментите изграждат композиции. 

Клас ӏ/ӏ’.10 представя орнаменти, изградени от един мотив от група F1. При 

изграждането на композициите повторенията на орнаментите са организирани чрез 

симетрия р112. 

 Клас ӏ/ӏ’.11 включва орнаменти, изградени от s-овиден меандър 

(мотиви от група L1 и N1). При изграждането на композициите повторенията на 

орнаментите са организирани чрез симетрии р111 и рmm2. 

Клас ӏ/ӏ’.12. Включени са всички орнаменти, съставени от част от s-

овиден меандър (мотиви от подгрупа М2 и N2). При изграждането на композициите 

повторенията на орнаментите са организирани чрез симетрия р111. 

 Клас ӏ/ӏ’.13. Състои се от орнаменти, изградени от един мотив от група 

К1. При изграждането на композициите повторенията на орнаментите са организирани 

чрез симетрия р111. 

  

 Глава ӏV.2. Лентести едномерни орнаментални композиции клас ӏӏ’ – 

класификация, териториално и хронологическо разпространение. 

 Орнаменталните композиции от този клас (ӏӏ’) са изградени от повторенията на 

орнамент (ӏӏ), съставен от няколко мотива от различни групи. Класовете са  обединени по 

един от мотивите, който е приет за водещ и най-често заема централно място в орнамента. 

При изграждането на композиция повторенията на орнамента са организирани чрез 

определна симетрия. Реално срещащите се орнаменти и орнаментални композиции са 21 

класа. В рамките на всеки клас се разграничават групи, подгрупи и варианти.  
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Клас ӏӏ/ӏӏ’.1. Включва всички орнаменти, изградени от мотив D1 с вписан 

в него мотив или мотиви от група В1 – В3. Към това основно съчетание може да са добавени 

още мотив или мотиви от групи С, G,F и А. При изграждането на композициите 

повторенията на орнаментите са организирани чрез симетрия р111. 

Клас ӏӏ/ӏӏ’.2. Състои се от орнаменти, изградени от мотив D1 с вписан в 

него мотив от подгрупа Е1. Към това основно съчетание може да са добавени още мотив 

или мотиви от групи В, С и А. При изграждането на композициите повторенията на 

орнаментите са организирани чрез симетрия р111. 

Клас ӏӏ/ӏӏ’.3. Включва всички орнаменти, изградени от мотив D1 с 

вписан в него мотив от подгрупа N1. Към това основно съчетание може да са добавени още 

мотив или мотиви от групи В или А. При изграждането на композициите повторенията на 

орнаментите са организирани чрез симетрия р111. 

Клас ӏӏ/ӏӏ’.4. Включва орнамент, изграден от мотив D1 с вписан в него 

мотив от група H, B и D. При изграждането на композициите повторенията на орнамента са 

организирани чрез симетрия р111. 

Клас ӏӏ/ӏӏ’.5. Състои се от орнаменти, изградени от мотив D1 с вписан 

в него мотив от група G. Към това основно съчетание може да са добавени още мотиви от 

група А. При изграждането на композициите повторенията на орнаментите са 

организирани чрез симетрия р111. 

Клас ӏӏ/ӏӏ’.6. Състои се от орнаменти, изградени от мотив D1 с вписан в 

него мотив от група I. Към това основно съчетание може да са добавени още мотиви от 

група А. При изграждането на композициите повторенията на орнаментите са 

организирани чрез симетрия р111. 

Клас ӏӏ/ӏӏ’.7. Състои се от орнаменти, изградени от мотив D1 с вписан в него 

мотив от група К. Към това основно съчетание може да са добавени още мотиви от група А. 

При изграждането на композициите повторенията на орнаментите са организирани чрез 

симетрия р111. 

Клас ӏӏ/ӏӏ’.8. Включва орнаменти, изградени от мотив D1 с вписан в него 

мотив от подгрупа F2. Към това основно съчетание може да са добавени още мотиви от 

група А. При изграждането на композициите повторенията на орнаментите са 

организирани чрез симетрия р112. 
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 Клас ӏӏ/ӏӏ’.9. Състои се от орнамент, изграден от мотив D1 с вписани в 

него мотив от подгрупи С1 и А3. Към това основно съчетание може да са добавени още 

мотиви от група А. При изграждането на композициите повторенията на орнаментите са 

организирани чрез симетрия р112. 

Клас ӏӏ/ӏӏ’.10. Включва орнаменти, при които присъства едно 

повторение на мотив от група М или подгрупа N1. Към него е добавен един мотив от 

подгрупа: Н1, В1, Е1, М1,M2,N1, L1, J1, C1, К1 G1, D3, Р2 или S1. При изграждането на 

композициите повторенията на орнаментите са организирани чрез симетрия р111. 

Клас ӏӏ/ӏӏ’.11. Включва орнаменти, съставени от мотиви от групи A, В, С и С. При 

изграждането на композициите повторенията на орнаментите са организирани чрез 

симетрия р111. 

 Клас ӏӏ/ӏӏ’.12. Включва орнаменти, съставени от мотиви от групи 

J, S, Т или А. При изграждането на композициите повторенията на орнаментите са 

организирани чрез симетрия р111. 

Клас ӏӏ/ӏӏ’.13. Включени са орнаменти, съставени от мотиви от групи О, С и 

Т. При изграждането на композициите повторенията на орнаментите са организирани чрез 

симетрия р111. 

 Клас ӏӏ/ӏӏ’.14. Включени са орнаменти, съставени от 

мотиви от група О, J и  D. При изграждането на композициите повторенията на орнаментите 

са организирани чрез симетрия р111. 

 Клас ӏӏ/ӏӏ’.15. Включени са орнаменти, съставени от мотиви В1.1 и Q1, 

представени в негатив. При изграждането на композициите повторенията на орнаментите 

са организирани чрез симетрия р111. 

 Клас ӏӏ/ӏӏ’.16. Включени са всички орнаменти, съставени от мотиви от групи 

D и A. При изграждането на композициите повторенията на орнаментите са организирани 

чрез симетрия р111. 

 Клас ӏӏ / ӏӏ’.17. Включени са всички орнаменти, съставени от на мотиви 

от групи D1 и A3. При изграждането на композициите повторенията на орнаментите са 

организирани чрез симетрия р1m1. 

 Клас ӏӏ/ӏӏ’.18. Включени са всички орнаменти, съставени от 

мотиви от групи D и  A. При изграждането на композициите повторенията на орнаментите 

са организирани чрез симетрия р111. 
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 Клас ӏӏ/ӏӏ’.19. Включени са всички орнаменти, съставени от 

мотиви от група A. При изграждането на композициите повторенията на орнаментите са 

организирани чрез симетрия р111.  

Клас ӏӏ/ӏӏ’.20. Включени са всички орнаменти, съставени от 

мотиви от група A, D или P. При изграждането на композициите повторенията на 

орнаментите са организирани чрез симетрия р111. 

 Орнаментите от клас ӏӏ.21 – 25 участват в изграждането на украсата единствено при 

кръговите схеми. Изключение прави само един орнамент от клас ӏӏ.21, който в един случай 

изгражда лентеста едномерна композиция. 

Клас ӏӏ.21.  Състои се от орнаменти, изградени от мотиви група N и Е. Към 

тях са добавени мотиви от други групи (А, В, L, G, F и Е).  

Клас ӏӏ.22. Състои се от орнаменти, изградени от мотиви група В, А и С.  

Клас ӏӏ.23. Състои се от орнаменти, изградени от мотиви група К, допълнени с 

мотиви от подгрупа А4.  

Клас ӏӏ.24. Състои се орнамент, изграден от мотив Q2, допълнен с мотиви от група 

А3. 

Клас ӏӏ.25. Състои се от орнаменти, изградени от мотиви от група Т. 

 

 Глава ӏV.3. Лентести двумерни орнаментални композиции клас ӏӏ’’ – 

класификация, териториално и хронологическо разпространение 

 

 Орнаменталните композиции от клас ӏӏ’’ са представени върху два съда. Украсата им 

е трудно различима и поради това точният вид на орнаментите и приложената симетрия 

не могат да бъдат определени. Различават се единствено мотиви, близки по форма до тези 

от група G,  К и А.  
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 Глава ӏV.4. Кръгови орнаментални композиции – класификация, териториално и 

хронологическо разпространение 

 Кръговите орнаменталните композиции са шест типа според разделянето на 

орнаменталното пространство. В рамките на всеки тип са разграничават класове, групи, 

подгрупи и варианти. 

Клас ӏ’’’. Орнаментално поле без разделяне на части и запълнено с един мотив от 

група Т. 

Клас ӏӏ’’’. Разделяне на орнаменталното поле на концентрични пояси, оставени 

празни или запълнени с орнаменти от клас ӏ.1, ӏӏ.5 и ӏӏ.11.  

Клас ӏӏӏ’’’.  Разделяне на орнаменталното пространство на две полета, запълнени 

чрез ротационна симетрия на 180° (с2) с орнаменти от клас ӏӏ.21 и клас ӏӏ.22. 

Клас ӏV’’’. Разделяне на орнаменталното пространство на три успоредни полета. 

Средното поле е запълнено с мотиви от група А, подгрупа Т2, подгрупа К2, композиция клас 

ӏ'.2 или ӏӏ''.16. Страничните полета са запълнени чрез ротационна симетрия на 180° (с2) с 

орнамент от клас ӏӏ.21, мотив или лентеста композиция. 

Клас V’’’. Кръстовидно разделяне на орнаменталното пространство на четири 

полета, запълнени чрез огледално-ротационна симетрия на 90° (d4) с мотиви от група В, А, 

Т или лентеста композиция. 

Клас Vӏ’’’. Свастикоидно разделяне на орнаменталното поле. 

Орнаменталното пространство е разделно на четири полета, запълнени еднакво чрез 

ротационна симетрия на 90° (с4) или запълнени различно, през едно поле, чрез ротационна 

симетрия на 180° (с4). Украсата е изградена от: мотиви от група А, В, Е, Т, К; орнаменти от 

клас ӏӏ.22-25 или лентести композиции. 
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 Глава ӏV.5. Заключения за териториално и хронологическо разпространение на 

лентестите и кръговите орнаментални композиции. 

 Направеният сравнителен анализ на разпространението на отделните класове през 

отделните етапи и в отделните райони на културата представя следната картина: 

 • в целия ареал на културата (района на Тракия, Североизточна България и Румъния) 

са представени орнаментални композиции клас ӏ'.4, ӏ'.12, ӏӏ'.1, ӏӏ'.17, ӏ''', ӏV'''и Vӏ''', познати 

през първа – трета фаза и орнаментални композиции клас ӏ'.1, ӏӏ'.5, ӏӏ'''и ӏӏӏ''', познати през 

втора и трета фаза; 

 • районът на Тракия и Североизточна България представя орнаментални 

композиции клас ӏ'.2, ӏ'.3, ӏ'.6, ӏ'.7, ӏ'.10, ӏӏ'.10, ӏӏ'.13, ӏӏ'.16, ӏӏ'.19 и ӏӏ'.20, познати през първа – 

трета фаза и орнаментални композиции клас ӏ'.11, ӏӏ'.11 и ӏӏ'.14, познати през първа и 

втора фаза; орнаментални композиции клас ӏӏ'.2 са познати през втора фаза, а 

орнаментални композиции ӏ'.8, ӏ'.13, ӏӏ'.6 и ӏӏ'.7 – през втора и трета фаза; 

 • районът на Тракия от първа фаза се свързва с орнаментални композиции клас 

ӏ'.5,ӏ'.9 и ӏӏ'.18, от втора фаза – с орнаментални композиции клас ӏӏ'.15, а от трета фаза – с 

орнаментални композиции клас ӏӏ'.8; орнаментални композиции клас V''' са познати през 

втора и трета фаза; 

 • районът на Североизточна България представя през първа фаза орнаментални 

композиции клас ӏӏ'.12, а през трета фаза – орнаментални композиции клас ӏӏ'.3, ӏӏ'.4 и 

ӏӏ'.9;  

 • орнаментални композиции клас ӏӏ'' са познати през трета фаза в района на 

Румъния. 

 От анализа на обработените съдове се вижда, че някои от класовете се срещат само 

в определен район през дадена фаза. Обикновено те са представени върху единични 

находки, което ограничава възможностите за интерпретация. За други композиции, 

представени само в определен район, се установява, че те са близки по приложените 

мотиви в съставянето на орнамента и организирането на повторенията му на композиции, 

познати в целия ареал на културата. Като мотиви с хронологическа и културна натовареност 

са определени тези от групи J и К. На сегашния етап на работа те не са регистрирани сред 

материалите от други съседни култури. Установява се, че мотиви група J са познати от 

керамиката на култура Поляница ӏV. Мотиви група К са характерни за времето на втора и 

особено за трета фаза на културата. 

 Зависимост между формата на съдовете и орнаменталния клас композиция, която 

ги украсява, има само в случаите, в които орнаментираното пространство предполага  
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конкретен вид орнаментални композиции – лентести или кръгови. Кръговите композиции 

покриват единствено вътрешната повърхност на стените и дъното на паници и разлати купи 

и външната повърхност на купола на капаци. Лентестите композиции се срещат при всички 

форми съдове. 

 Не се установя зависимост между композициите в украсата на съдове, изградена от 

два до четири хоризонтални пояса (ленти) или изградена от лентеста и кръгова 

композиция.  

 Композициите са изградени чрез шест вида симетрии: р111, p1m1, р112, pmm2, 

рma2 и p1a1. Най-често срещана и позната и през трите фази в целия район на културата е 

симетрия р111, а при останалите симетрии не се установяват регионални или 

хронологически закономерности. Двумерните лентести композиции са регистрирани върху 

два съда, като точният вид симетрия не може да бъде определен поради качеството на 

публикацията. Кръговите схеми на организиране на орнаменталното пространство и 

приложените симетрии (с2 и с4) са познати в целия ареал на културата. На базата на това 

може да се заключи, че няма хронологически или териториални различия в прилагането на 

симетриите за лентестите и кръгови композиции. 

 Резултатите от изследването на териториалното и хронологическото 

разпространение на съдовете с графитна украса от Коджадермен-Гумелница-Караново Vӏ 

показват, че на практика различия могат да се установят само по отношение на 

хронологическите групи. Не може да се говори за изявени териториални различия, нито за 

локални варианти на културата. Орнаментални композиции, които се срещат само в 

отделен район (например композиции клас ӏ'.9, ӏӏ'.8 и ӏӏ'.15), са представени от единични 

екземпляри, което не може да се тълкува като регионална особеност. По-скоро може да се 

каже, че единичните екземпляри, които се срещат само в един район, са изява на 

уникалността на всеки един съд, което е специфика, характерна за керамиката, правена и 

рисувана на ръка. 

 

 V. Орнаментални схеми и композиции на културите Коджадермен-Гумелница-

Караново Vӏ и съседните Варна и Криводол-Сълкуца – сходства и различия 

 Направеният най-общ сравнителен анализ на орнаменталните схеми на 

Коджадермен-Гумелница-Караново Vӏ с тези на двете съседни култури илюстрира доколко 

през този период на оживени контакти в рамките на трите култури, наричани в 

литературата „територията на рисуваната с графит керамика“, действително се изявяват 

регионални различия. За сравнението с култура Варна е взета колекцията от публикувани 

съдове от некропола при Дуранкулак (Тodorova 2002), а за култура Криводол-Сълкуца са 
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използвани орнаментирани с графит съдове от селищата Дяково, Пеклюк, Деветашка 

пещера, Заминец, Криводол, Галатин и Сълкуца, събрани в монографията на П. Георгиева, 

посветена на керамиката на тази култура (Георгиева 2012) и съдовете от селищaта Телиш-

Редутите (Гергов 1992) и Телиш-Лъга (Merkyte 2005). 

 Установява се, че еднакви и за трите култури са на практика само композициите, 

съставени от прави хоризонтални или коси линии. Познати и в трите култури са 

едномерните лентести композиции и кръговите композиции. Култура Варна представя 

разделяне на орнаменталното поле като това при кръгови композиции от клас ӏV''', докато 

култура Криводол-Сълкуца – като това при кръгови композиции клас ӏ''', ӏӏ''', ӏӏӏ''' и Vӏ'''. 

Двумерните композиции са често срещани в керамиката на култура Криводол-Сълкуца, и 

много редки в Коджадермен-Гумелница-Караново Vӏ. Част от използваните елементи и 

мотиви са еднакви и в трите култури (изобразяващи кръгове, спирали, меандри, 

триъгълници, четириъгълници и др.). Съществените различията се явяват по отношение на 

изписването и съчетаването им при изграждането на орнаментите. Ярък пример за това са 

орнаментите, съставени от s-овиден меандър и ромб с вписан в него кръг. Тези често 

срещани орнаменти са характерни за култура Криводол-Сълкуца и нямат аналог в култура 

Коджадермен-Гумелница-Караново Vӏ и Варна (Фиг.6). 

 

 

 

Фиг. 6. Орнаменти, съставени от s-овиден меандър и ромб с вписан в него кръг. 

 

 Заключение 

 Общото впечатление от пространствения анализ на композициите е, че няма 

съществени различия в териториалните рамки на култура Коджадермен-Гумелница-

Караново Vӏ. През втора фаза тези различия изчезват, което е показателно за обществено-

икономическото развитие на популацията, носител на културата и засилените контакти 

между отделните селища.  В този смисъл пространственият анализ на разпределението на 

орнаменталните композиции даде неочакван резултат. Предполаганите резултати за 

регионални специфики на композициите на базата на ограничена изворова база (само 

публикуваните материали) не се потвърдиха при разширяване й. Това само по себе си е 

позитивен резултат, който доказва културното единство в трите района на културата. 

 През късния енеолит, като резултат от общите промени в икономиката, на мястото 

на няколко ранноенеолитни култури се формират нови – Коджадермен-Гумелница-



27 
 

Караново Vӏ, Варна и Криводол-Сълкуца (наричани културни комплекси, предвид историята 

на образуването им). Те са обвързани в обща система на търговски обмен (доказан чрез 

разпространението на суровини като медта, кремъка, карнеола, графита и др.), но въпреки 

това запазват отчетливи специфики, изявени в селищните структури, погребалните обреди, 

керамиката и др. По отношение на украсата тези различия се изявяват както в естествено 

географски разграничимите Коджадермен-Гумелница-Караново Vӏ и Криводол-Сълкуца, 

така и в сравнително малката територия на култура Варна. Орнаментацията с графит е една 

от представителните характеристики на тези култури. Тя е специфична за всяка култура и е 

организирана в последователни, неслучайни структури, предаващи се от поколение на 

поколение. Поради това украсата може да се приеме като важен белег за разграничаване 

на културни различия. 

 

Авторска справка 

 Основните научни приноси на настоящата дисертация са: 

 1. За пръв път в българската археологическа литература е направенo цялостно 

изследване на орнаменталните композиции на рисуваната с графит керамика на култура 

Коджадермен-Гумелница-Караново Vӏ от целия й район на разпространение. 

 2. За нуждите на изследването е създадена текстова и графична документация за 

636 съда, украсени с графит. Oписани и графично документирани от автора са 350 съда, 

като 339 от тях са непубликувани досега. 

 3. При изследването на орнаменталните композиции е приложен анализ на 

симетриите. Направена е класификация на реално срещащите се орнаментални 

композиции при керамиката, рисувана с графит на култура Коджадермен-Гумелница-

Караново Vӏ с отчитане на прилаганите симетрии при изграждането им. 

 4. Направена е класификация на формите на украсените с графит съдове и е отчетена 

връзката между формата и прилаганите при украсата ѝ орнаментални композиции. 

 5. Разработената класификация на орнаменталните композиции ще даде 
възможност при следваща обработка на фрагменти от рисувана керамика да се предвиди 
с по-голяма доза вероятност от какви композиции са.  

 6. Изведени са основните закономерности в хронологическото и териториално 

разпространение на орнаментални композиции на керамиката, рисувана с графит, на 

култура Коджадермен-Гумелница-Караново Vӏ от целия й район на разпространение.  

 7. Събраната голяма изворова база от цели орнаментални композиции и 

приложеният метод на анализ позволха да се установи, че преобладаващата част от 
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композициите, както и прилаганите при изграждането им симетрии, са представени в 

целия ареал на разпространение на културата.  

 8. Направен е сравнителен анализ на украсата с графит на култура Коджадермен-

Гумелница-Караново Vӏ  и съседните ѝ култури Криводол-Сълкуца и Варна. Това позволи да 

се установи, че въпреки многобройните сходства от гледна точка на техниката и 

прилаганите елементи  има съществени различия по отношение на структурата на 

изграждане на композициите и прилаганите при изграждането им симетрии. 

 9. На базата на установените съществени различия в изграждането на 

орнаменталните композиции на керамиката на културите Коджадермен-Гумелница-

Караново Vӏ и Криводол-Сълкуца е отхвърлено изказаното в румънската литература 

твърдение за формирането на култура Криводол-Сълкуца в резултат на миграция на 

население, носител на култура Гумелница, на запад. 

 10. Установените съществени различия в изграждането на орнаменталните 

композиции на керамиката на културите Коджадермен-Гумелница-Караново Vӏ  и Варна 

доказват, че култура Варна е самостоятелно културно явление, както е прието в българската 

литература, а не вариант на Гумелница, каквито твърдения са изказвани в румънската 

литература. 
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