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Дисертационният труд е обсъден и предложен за защита на 16.04.2014 г. на 

разширено заседание на Катедра „Археология” при СУ „Св. Климент Охридски”. 

 

 

Дисертационният труд е в обем от 327 страници, в две части – текст и 

приложения. 

Текстът включва: увод, три глави, заключение, списък на използваната 

литература, списък на съкращенията – общо 138 печатни страници. 

Приложенията включват: списък на археологически обекти, апендикс, каталог 

(103 стр.), 42 табла илюстрации, 7 типологически таблици, 3 фигури, 17 карти. 
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Увод.  

В увода са посочени целта на изследването и задачите, свързани с нейната 

реализация, използваните методи, изворовата база, определени са географският и 

хронологически обхват. 

Работата е посветена на група археологически артефакти, дефинирани като 

накити. Терминът накит е определен като предмет, възприеман от индивида или 

социума като допълнение с естетическа (декоративна) цел. Освен декоративна, 

накитите могат да следват и други цели, като: демонстрация на социален статус, 

ритуални и апотропейни функции, предаване на информация и др., което понякога води 

дори до загуба на първоначалното предназначение. Поради тези причини 

разграничаването на накитните предмети в праисторията е много трудно. Основна роля 

тук играе контекстът на намиране и установената априори функция на артефакта. В 

крайна сметка, по силата на корелационния анализ, към накитите са причислени и 

онези произведения, които подлежат на повече от една интерпретация. 

Актуалността на темата се доказва, от една страна – със значението на накитите 

като археологически извор през този период и от друга – с необходимостта от цялостна 

разработка. В процеса на работата беше ограничен териториалният и хронологически 

обхват (поради обема на събраните материали и регионални особености в развитието на 

културата) в рамките на културно-историческия комплекс Коджадермен-Гумелница-

Караново VІ. 

Цел на работата е систематизация на накитите и определяне на тяхното място 

като археологически извори за късния халколит в рамките на посочения 

хронологически и териториален обсег. За нейното постигане бяха поставени следните 

задачи: събиране и документиране на известните достъпни материали от разглеждания 

регион; систематизиране и проследяване на хронологическото развитие и 

териториалното им разпространение; очертаване на контакти със синхронни култури; 

определяне на някои социални аспекти на база изследваните материали; опит за 

реконструкция на приложението на накитите по социално-възрастови групи.  

Използваната методологическа база включва: системен анализ, диахронен 

анализ, корелационен анализ, статистически методи. 

Териториален и хронологически обхват. Изборът на географски и етнокултурен 

район е свързан с мястото на халколита в праисторията на България и Балканите. Като 

един от основните къснохалколитни комплекси, представен със значителен брой 
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паметници, Коджадермен-Гумелница-Караново VІ заема важно място в етнокултурното 

развитие на населението на територията на Балканския полуостров. 

За осъществяване целите на проучването беше създадена и използвана база 

данни от публикувани (в български и чужди издания, достъпни на автора) и 

непубликувани материали (общо над 1200 единици). Непубликуваните предмети са 60 

% от общото количество. Основната част от използваните в работата материали (75 %) 

произхожда от селищни могили. Използвани са преимуществено артефакти с точен 

археологически контекст и датировка. Специално внимание е отделено на колекциите 

накити от многослойни изцяло проучени обекти (селищните могили Азмашка и 

Смядово, къснохалколитен комплекс Долнослав и др.). 

 

Глава 1. Преглед на проучванията. Териториален и хронологически обхват. 

Хронология и периодизация на културно-историческия комплекс Коджадермен-

Гумелница-Караново VІ 

Изследванията по темата включват: теренни проучвания на обекти с 

къснохалколитни напластявания на територията на комплекса КГК VІ и публикации 

(общи и специализирани). Резултатите от теренните изследвания могат да се обобщят 

по следния начин: накити произхождат от различни по характер обекти, разположени 

на цялата територия на комплекса КГК VІ. Проучванията включват частично и 

цялостно разкопани обекти, известни са и случайни находки. Различните по характер 

изследвания дават и материали с различна научна стойност и приложимост в работата.  

Принос на всички автори, работили по темата, е насочване на вниманието към 

тези интересни, но донякъде пренебрегвани артефакти. Постепенното количествено 

натрупване на материали води до разширяване на тематиката и изследване на проблеми 

от различно естество. Съществено значение има и привличането на специалисти в 

различни области (геология, химия, палеозоология и т. н.), чиито изследвания допълват 

и разширяват проучванията, както и прилагане на методи на други исторически науки. 

Повечето публикации досега обаче са посветени на най-ефектните и популярни накити, 

произхождащи главно от некрополи. Единственият опит за привличане на всички 

известни материали от територията на България е по отношение на металните накити. 

Очевидна е липсата на обобщаващо изследване с използване на максимален брой 

артефакти от големи територии, като къснохалколитните културно-исторически 

комплекси.  
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Интеграцията на археологическите култури и културни групи довежда в 

началото на късния халколит до създаването на големи обединения - етнокултурните 

комплекси Коджадермен-Гумелница-Караново VІ, Криводол-Сълкуца-Бубани, Варна.  

Комплексът Коджадермен-Гумелница-Караново VІ се развива в няколко 

географски области на територията на България и Румъния. Заради установени 

различия по отношение на изследваните материали по темата, в настоящата работа 

комплексът КГК VІ е разделен условно на две части – северна и южна, с граница Стара 

планина.  

Територията на юг от Стара планина включва съвременните физикогеографски 

области: Горнотракийска низина, Среднотунджанско поречие и някои задбалкански 

котловини. На север от Стара планина обхваща Дунавската равнина (средна и източна 

част) с прилежащите крайдунавски низини и Предбалкана (средна и източна част) на 

територията на България и Мунтения в Румъния. Условните граници на комплекса КГК 

VІ могат да се представят по следния начин: западната граница (от север на юг) минава 

между реките Олт и Жиу, Искър и Осъм, Ихтиманските възвишения, западно от 

Пазарджик. На изток (от север на юг) достига р. Серет, степните райони на Добруджа, 

Причерноморието, Странджа. Южна граница са Родопите и Сакар; северна – южните 

Карпати.  

Границите между къснохалколитните комплекси се обосновават главно с 

различия в керамиката. Фактически те са относителни, затова културата в граничните 

райони носи характеристики и на двата съседни комплекса, като се явява контактна 

зона между тях. 

Реперните обекти в комплекса Коджадермен-Гумелница-Караново VІ са 

селищните могили Караново, Коджадермен и Гумелница.  

Хронологически комплексът КГК VІ е разделен от Х. Тодорова на три фази.  

На базата на серия дати от селищни могили е установена абсолютната датировка 

на късния халколит в периода 4500/4450 до 4100-4050 г. пр. Хр. 

 

Глава 2. Суровини и технологии. Класификация и типология. 

Териториално и хронологическо разпространение. Опити за реконструкции 

Суровини и технологии.  

Според материала за изработка накитите са разделени на две групи: изработени 

от органични (кост, черупки на мекотели, глина, растения) и неорганични (камък, 

метал) суровини. Според трайността суровините могат да се разделят на: устойчиви 
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(кост, черупки на мекотели, глина, камък, метал) и неустойчиви (растения). По-

голямата част от разглежданите предмети са изработени от суровини от първата група 

(82 %). Преимуществено са използвани черупки на мекотели. На първо място са 

употребявани местни и след това - вносни суровини.  

Черупки на мекотели. Основната част от използваните черупки на мекотели са с 

морски произход: средиземноморски (Spondylus, Glycymeris, Dentalium) и черноморски 

(Cardium, Pectеn рonticus и др.). На база намерени суровини, заготовки и готова 

продукция може да се предположи, че специализирано производство на накити от 

черупки на мекотели се е осъществявало в работилници, а поправки и отделни 

операции са били извършвани в много от селищата в комплекса КГК VІ.  

Видовете кост и рог са подбирани в зависимост от предмета, който ще бъде 

изработен. Индикации за съществуване на работилници за костени изделия има в 

селищните могили Смядово и Хотница, където са намерени недовършени костени 

апликации и антропоморфни фигурки, както и сечива за тяхното производство. 

За изработка на накити са използвани няколко породи камъни, преимуществено 

мрамор, също така серпентинит, шист, малахит, халцедон. Минералните суровини, с 

малки изключения, произхождат от територията на комплекса КГК VІ. Производствен 

център за каменни накити е установен в халколитния обект Върхари (Родопите) (на 

основание на намерените сечива и материали). 

За производство на накити през разглеждания период са използвани и метали 

(мед и злато).  

В края на халколитната епоха рудодобивът и металургията заемат ключови 

позиции в структурата на халколитната икономика и определят насоките на нейното 

развитие.  

Основен фактор в златодобива е наличието на алувиално (наносно) злато в 

пясъците на много реки на територията на комплекса КГК VІ (районите на Стара 

планина, Средна гора и др.). Като първа добре стратифицирана къснохалколитна 

находка със златни накити може да се посочи съкровището от селищна могила 

Хотница.  

Главните добивни райони на медни руди през халколита са: севернотракийски - 

с основни находища Ай бунар и Хрищени, Старозагорско; черноморски - с находищата 

Медни рид и Росен, южно от Бургас и Трансилвания. Като възможен производствен 

център на територията на комплекса КГК VІ може да се посочи селищна могила 

Пиетреле. 
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Традиционният материал в праисторията - глината е използвана сравнително 

ограничено за производство на накити в комплекса КГК VІ. 
Колективни находки от семена и плодове на Litospermum advense и др., пробити 

за нанизване (произхождащи от опожарени постройки) допълват суровинните 

източници за производство на накити в комплекса. 

Преди да се пристъпи към класифициране на накитите трябва да се изтъкне, че 

те не са еднородни, което се подчертава и от други автори, работили в тази област (Х. 

Тодорова и И. Вайсов). Основният проблем е наличието на единични и съставни 

накити, както и полифункционалността на част от разглежданите артефакти.  

В научната литература е известна класификация на халколитните метални 

накити от българските земи (на Х. Тодорова и И. Вайсов), която включва и накити, 

изработени от други материали. Авторите извеждат като основен принцип 

функционалния. 

В основата на използваната в настоящата работа класификация, както при 

досегашните разработки, водещи критерии са функционалната характеристика и 

приложението на предметите. На тази база са обособени две основни категории: накити 

за тяло и накити за облекло. Принципната разлика между тях е в приложението – 

директно и самостоятелно при накитите за тяло; индиректно и несамостоятелно - при 

накитите за облекло. Според областта на приложение накитите за тяло са разделени на 

три групи: накити за глава, накити за шия и торс и накити за ръце. Накитите за облекло 

са представени от предмети за апликиране.  

Отделно са разгледани мънистата, които могат да имат различни функции. 

Полифункционалните накити са разгледани във връзка с основното им 

приложение. 

Разработена е типология на накитите, в основата на която стои формалната 

(морфологична) характеристика на предметите. Допълнителни критерии са използвани 

за обособяване на подтипове и варианти. 

Накити за тяло.  

Накити за глава. Видове: обици и декоративни игли. 

Обици.  

Изработени са от метал (мед и злато). Разделени са на два типа според 

оформлението: отворени халки и спираловидно завити.  
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Сравнително рядко срещани в комплекса КГК VІ, основно в селища в северната 

част. Най-ранни са златните обици от некропол Виница, но разпространението е 

основно през втората половина на КГК VІ, главно - третата фаза. 

Декоративни игли.  

Изработени са от кост и метал. В количествено отношение преобладават 

костените. Разделят се на три типа според оформлението на декоративната част: с 

обемен завършек, с плосък разширен завършек и със спираловиден завършек. Тип 2 (с 

плосък разширен завършек) са разделени на шест подтипа: с кръгъл, овален, 

правоъгълен, ромбовиден, триъгълен, с форма на детелина (с варианти) завършек. 

Иглите от тип 3 са разделени на два подтипа: с едноспирален и двуспирален завършек. 

Декоративните игли са разпространени в целия комплекс КГК VІ, като по-

голяма концентрация се наблюдава в северната му част. Изключителен случай е 

селищна могила Пиетреле, откъдето произхождат почти половината от металните игли 

от комплекса КГК VІ. 

Разпространени са през целия период на КГК VІ, с най-голяма употреба през ІІ и 

ІІІ фаза и с тенденция за увеличение на металните през най-късната, ІІІ-та фаза. 

Накити за шия и торс. Видове: висулки и огърлици. 

Висулки. 

Причисляването на даден накит към висулките се обосновава от оформлението, 

големината и тежестта, пробиване или оформяне на жлебове, които трябва да бъдат 

подходящи за окачване. Важно значение има и археологическият контекст. Изработени 

са от камък, кост и рог, черупки на мекотели, глина и метал.  

Въз основа на оформлението висулките са разделени на 13 типа: 

необработени/минимално обработени перфорирани кости и черупки на мекотели, 

правоъгълни, триъгълни, трапецовидни, овални, капковидни, антропоморфни, 

зооморфни, модели на сечива и оръжия, халки, луновидни, с форма на бумеранг, 

спираловидни. 

Капковидните висулки са разделени на два подтипа: конусовидни и овални.  

Наред с основното, декоративно предназначение, както е посочено по-горе, 

накитите могат да имат ритуални, апотропейни и други функции. На това основание в 

работата са включени предмети с антропоморфно оформление. 

Антропоморфните накити са разделени на два подтипа: плоски и обемни. 

Плоските включват два варианта (на база оформление и украса): схематични, 

неорнаментирани и прецизно оформени, орнаментирани.  
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Към антропоморфните накити са отнесени група предмети със силно 

схематично, почти геометрично оформление, известни в научната литература като 

„пръстеновидни идоли” ("Ringidole"). Изработени са от: камък, кост, глина, мида и 

злато. Разделени са на две групи: двуделни и едноделни. Основната зона на тяхното 

разпространение е в северната част на КГК VІ (селищните могили Хотница, Султана, 

Русе), датирани са главно в третата фаза на комплекса КГК VІ. Унификацията в 

изработката и широкото им разпространение свидетелстват за съществуване на 

обобщен тип с общовалидна символика за различните културни общности. 

Антропоморфните фигурки са изключително популярни в комплекса КГК VІ. 

Най-широко представените – костените са разпространени на цялата му територия, с 

формирани центрове в северната част (Смядово, Русе, Пиетреле). Те са и с най-голямо 

представителство в комплекса КГК VІ в сравнение с други синхронни култури. 

Унификацията и професионалната изработка, наред с масовото им разпространение 

доказват тяхната значимост като предмети не само с декоративна стойност, но и с 

висока семантична натовареност.  

Останалите типове висулки са с по-ограничено разпространение. Те допълват 

общата картина. От някои селищни могили в северната част на комплекса КГК VІ 

(Русе, Пиетреле) произхождат колекции от правоъгълни и триъгълни костени висулки. 

Зооморфните висулки включват два подтипа, според оформлението: изображения на 

риби и земноводни/влечуги (с голяма доза условност). Моделите на сечива и оръжия са 

представени с три подтипа: модели на брадва, модели на тесла, модели на оръжие. 

Халките са разделени на два подтипа: двуделни и едноделни. Тип висулки с форма на 

„бумеранг”също включват два подтипа - на основание оформлението на раменете. 

Висулките като вид накит са разпространени на цялата територия и през всички 

хронологически фази на КГК VІ. Някои типове са характерни за определени региони. 

Така, капковидните висулки са употребявани основно в район с център Азмашка 

могила, откъдето произхожда колекция от тези артефакти. Антропоморфните метални 

висулки са разпространени изключително в северната част на комплекса КГК VІ. 

Висулките, носители на по-стари традиции от неолита и ранния халколит 

(перфорирани рогове, зооморфни, халки) са разпространени предимно през първата 

половина на комплекса КГК VІ. Халколитните нововъведения - метални висулки, 

костените и част от мраморните антропоморфни фигурки, са характерни главно за 

втората половина. 

Огърлици. 
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За определяне на даден накит като огърлица главно значение има 

археологическият контекст, поради което представените комбинации са повече или по-

малко хипотетични. За разлика от разгледаните досега накити, те са съставни и 

типологизирането им е на база съставните елементи. На това основание огърлиците са 

разделени на пет типа: 1. съставени от мъниста; 2. съставени от висулки; 3. съставени 

от метални спирали; 4. съставени от метални халки; 5. съставени от растителни 

материали  

Според използваните форми мъниста, мънистените огърлици се разделят на три 

групи: съставени от цилиндрични мъниста, съставени от мъниста – кръгли пластини, 

съставени от комбинации на различни мъниста. 

Огърлици произхождат от голямата част на проучените селища и некрополи на 

територията на комплекса КГК VІ.  

Общата констатация е продължаване на традициите в използването и 

комплектуването на суровини и форми. Връх в развитието в края на периода са 

сложносъставните и изработени от ценни суровини огърлици. 

Накити за ръце. Видове: гривни и пръстени. 

Гривни 

Изработени са от камък, кост и рог, глина, черупки на мекотели, метал. 

Гривните са разделени на две технологични групи, според начина на изработка: 

монолитни и съставни. 

Монолитни. Включват две основни форми: затворени и отворени.  

Затворените са разделени според оформлението на: тесни и широки. Изработени 

са предимно от спондилус. Размерите им са подходящи за използване от деца и 

възрастни. Известни са от цялата територия на комплекса КГК VІ, с големи колекции в 

някои селища (селищните могили Азмашка, Чаталка, Русе). Разпространени са през 

целия период на КГК VІ.  

Отворените гривни са изработени само от метал. Разделени са според 

оформлението на: отворени халки (без и със застъпващи се краища) и спираловидни. 

Срещат се ограничено в северната част на комплекса през втората половина на КГК VІ. 

Съставни. Съставните гривни, по подобие на огърлиците, са комплектувани от отделни 

елементи (мъниста). Разделени са на: съставени от еднакви и съставени от различни 

форми мъниста. Представени са само в северната половина на комплекса КГК VІ, 

където са регистрирани в гробове. 
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Гривните, като най-популярен накит за ръце и един от най-употребяваните 

накити за тяло, имат стабилно разпространение в комплекса КГК VІ. 

Пръстени.  

Изработени са от кост и метал. Разделени са според оформлението на два типа: 

затворени халки и спираловидни. Пръстените се срещат като единични екземпляри в 

целия комплекс КГК VІ. Металните са характерни за втората половина на КГК VІ. 

Мъниста 

Изработени са от всички основни суровини.  

Според оформлението, мънистата са разделени на шест типа: цилиндрични, 

биконични (бъчвовидни), сфероидни, сферични, пластини, използвани като мъниста, 

други форми. 

Накити за облекло 

Предмети за апликиране. Апликации  

Основното приложение на апликациите е за украса на облеклото, поради което 

тук важно значение има археологическият контекст. Основания за причисляването на 

даден предмет към апликациите са и: оформлението, размерите, броят и 

разположението на дупчиците за прикрепване. 

Изработени са от кост, глина, черупки на мекотели, камък, метал. 

Според оформлението са разделени на 10 типа: необработени/минимално 

обработени кости, правоъгълни, квадратни, кръгли/овални, ромбовидни, трапецовидни, 

дъговидни, антропоморфни, зооморфни, растителни. 

Най-разпространени са антропоморфните. Според оформлението са разделени на 

два подтипа: корубести фигурки и кръгли. 

Според начина на изобразяване на човешкото тяло са разграничени четири 

варианта корубести костени фигурки. На територията на комплекса КГК VІ са 

разпространени само в селища, за разлика от други едновременни култури, където се 

срещат и в некрополи. Характерни са общо за втората половина на епохата.  

Отличителен белег на кръглите антропоморфни апликации е конвексното 

оформяне (изразено в различна степен, според материала за изработка - метал и глина). 

Пробитите дупчици в периферията подчертават антропоморфния им характер. Като 

центрове на разпространение на кръглите глинени апликации се очертават няколко 

селищни могили в северната и южна част на комплекса КГК VІ: селищните могили 

Русе, Пиетреле, Султана и Старозагорски бани.  
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В сравнително голям обем са застъпени правоъгълните апликации. Те са 

разпространени във всички основни обекти на комплекса КГК VІ, в някои селищни 

могили (Смядово, Русе, Хотница) - с колекции от костени предмети.  

Специфичен път на развитие претърпяват ромбовидните глинени апликации. Те 

се появяват в селищна могила Драма през периода Караново V, продължават 

развитието си през Караново VІ и се разпространяват в северната част на комплекса 

КГК VІ (селищна могила Русе) и съседните култури.  

Останалите типове апликации са с ограничено разпространение и допълват 

общата картина. 

Апликациите са популярен накит, който е разпространен през всички периоди от 

развитието на КГК VІ, преобладаващо – втората му половина. Известни са от цялата 

територия на комплекса КГК VІ, с отчитане на регионални особености и обособени 

центрове. 

На основание информация от гробни находки и иконографски данни са 

представени два възможни варианта за приложение на апликациите.  

Еднотипни апликации с малки размери могат да участват като съставни звена за 

оформяне на декоративни елементи и композиции върху облеклото. 

Апликации, които притежават качества за самостоятелна употреба (прецизна 

изработка, по-големи размери от обичайните, украса и т. н.) могат да се използват 

самостоятелно като пекторали (нагръдници). 

Наред с предметите, предназначени само или преимуществено за апликиране, за 

тази цел са използвани и полифункционални накити – мъниста.  

В някои случаи като накити за облекло могат да се интерпретират и предмети с 

полифункционално приложение: декоративни игли и халки. Известни са гробни 

находки от едновременни култури, които доказват подобна употреба. 

В резултат на проучванията по темата могат да се направят някои заключения. 

Една от главните характеристики на накитите от комплекса КГК VІ е широката 

употреба на костта, чието използване нараства значително през късния халколит и 

особено през третата му фаза. 

Друга основна констатация е унификацията на форми, размери и украса, която 

свидетелства за специализирано производство и високо ниво на технически умения на 

къснохалколитното общество. 
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С проучванията по темата е доказана полифункционалността на разглежданите 

артефакти, от една страна в качеството на накити (с различни приложения) и от друга – 

общо като неутилитарни предмети (с различни функции – декоративна, култова и др.). 

На базата на изследваните накитни предмети от територията на комплекса КГК 

VІ могат да се установят някои основни закономерности в хронологическото и 

териториалното им разпространение, които имат относителен характер поради 

неравномерното разпределение и степен на проученост. 

Накити произхождат от обекти, отнасящи се към всички периоди на късния 

халколит (по триделното му деление).  

Накитите за тяло са основната част от накитите от комплекса КГК VІ. Те са 

около четири пъти повече от тези за облекло. От тях преобладават накитите за шия и 

торс. Най-разпространени са висулките, следвани от гривните. Висулките са най-

масово употребяваният накит през целия период на развитие на КГК VІ на цялата му 

територия, с най-голям брой форми и количество предмети. Пикът в развитието и 

разпространението им е през втората половина на КГК VІ. 

В хронологически аспект най-ранните накити в комплекса КГК VІ са наследство 

от неолита и ранния халколит. Халколитно нововъведение са металните накити, най-

ранните от които са датирани в началото на късния халколит (обици от селищна могила 

Търговище и некропол Виница и пръстени от некрополите Поляница, Радинград и 

Търговище), но масовото им производство и разпространение е характерно за втората 

половина и края на КГК VІ. Най-късни хронологически са антропоморфните апликации 

и златните антропоморфни висулки. 

Накитите с генезис в неолита и ранния халколит запазват традиционната си 

характеристика. Новите видове и типове накити, свързани с новите суровини за 

производство (металите), отразяват промените в материалната и духовна култура на 

къснохалколитното общество. 

Разпространението на накитните предмети в комплекса КГК VІ (селища и 

гробове) е в полза на селищата в съотношение 3/1, но в южната част, както е известно, 

не са открити некрополи. Обща констатация е, че намерените в гробове накити се 

отличават с по-голяма представителност и по-висока стойност като използвана 

суровина и качество на изработка. Основната част от намерените артефакти обаче са 

еднотипни и в рамките на комплекса КГК VІ не се наблюдава рязка диференциация.  

Във връзка с териториалното разпространение на накитите могат да се обобщят 

наблюденията за северната и южна част на комплекса КГК VІ. Различия са установени 
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в употребата на суровини. Така, костта е използвана в по-голяма степен в северната 

част, същото се отнася и за металите – злато и мед, макар че източниците са основно в 

южната. Тази констатация се потвърждава и от колективните находки със златни 

предмети от селищните могили Хотница и Султана и колекцията с медни изделия от 

селищна могила Пиетреле.  

Налага се изводът, че знаковите за късния халколит материали – костта и 

металът, заедно с по-добре изразената унификация на предметите са характерни за 

северната част на комплекса КГК VІ, което въпреки принадлежността към една и съща 

културно-историческа общност, налага извода за локална специфика и известни 

различия в културно-историческото развитие. 

Голямата част от накитите от изследваната територия имат паралели в 

синхронни култури. Този факт може да се обясни със съществуващите общовалидни 

принципи на развитие на културата през късния халколит наред със спецификите и 

регионални особености на отделните култури и културно-исторически комплекси.  

За проучването на накитите от комплекса КГК VІ съществено значение има 

информацията, достигнала до нас (теренни и иконографски източници).  

Теренна.  

Археологическият контекст на накитите в селищата трудно може да се свърже 

директно с тяхното приложение. С известна условност могат да бъдат интерпретирани 

колективните находки. 

Най-достоверна е информацията от затворени комплекси, между които са 

гробовете, но трябва да се има предвид, че в южната част на КГК VІ не са разкрити 

некрополи, както и че регистрираните гробни находки трябва да се разглеждат в 

контекста на погребалните обичаи. От гробове в комплекса КГК VІ произхождат 

всички основни видове накити - декоративни игли, обици, огърлици, висулки, гривни, 

пръстени, мъниста, използвани за апликиране. 

Иконографска. 

Иконографските източници включват две групи паметници: антропоморфни 

фигурки с накити и антропоморфни фигурки с орнаменти, изобразяващи накити. Част 

от прецизно изработените и орнаментирани костени фигурки са декорирани с 

миниатюрни накити – копия на реално използваните (обици, гривни, огърлици и др.). 

Някои орнаментални мотиви също могат да се идентифицират като изображения на 

накити (огърлици, висулки, гривни, апликации), макар да са възможни и други 

интерпретации.  
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На базата на проучените материали, археологическия контекст, иконографските 

източници, паралелите със синхронни култури и етнографски данни, са изготвени 

хипотетични възстановки на накитни комплекти за някои социално-възрастови групи 

от комплекса КГК VІ.  

Детският набор представлява семпъл комплект от няколко накита. Наличната 

информация не е достатъчна за свързване на определени накити с инициация към 

следващата възрастова група.  

Най-представителен от женските комплекти е наборът за млади жени. Той 

олицетворява мястото, което е заемала жената във фертилна възраст в съвременното й 

общество. За сравнение, накитите за жени в следващия възрастов период са ограничени 

единствено до апликирани мъниста. Същевременно, комплектите накити за мъже 

стават по-богати с увеличаване на възрастта. Това обстоятелство очевидно е свързано с 

новите тенденции в развитието на халколитното общество. 

Установените различия между двете условни части на комплекса КГК VІ - 

северна и южна, дават основание да се обособят два локални варианта на накитни 

комплекти. В тях са включени всички видове накити, но в различно съотношение, с 

местни форми и предпочитани суровини. Така, в северната част на КГК VІ преобладава 

употребата на метални накити. Същевременно, вносните черупки на мекотели 

(Spondylus и Dentalium) имат по-голямо присъствие в южната част на комплекса.  

 

Глава 3. Някои социални аспекти в производството, обмена и приложението 

на накитите през халколита в рамките на комплекса КГК VІ. 

Кръстопътното местоположение на комплекса КГК VІ е благоприятствало 

икономическите и културни връзки между различните общности. В настоящата работа 

е направен опит за характеризиране на тези връзки на база изследваните накити и 

обстоятелствата, свързани с тяхното производство, съхранение и разпространение.  

Контактите на представителите на комплекса КГК VІ са осъществявани в 

няколко основни направления: запад, североизток, изток и юг. Местоположението и 

природните дадености на комплекса КГК VІ предполагат като основни пешеходният 

начин на предвижване и посредством големите реки в южната част на КГК VІ – 

Марица и Тунджа. 

Търговски контакти 

Обмен на суровини за производство на накити и готови изделия. 
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Пътищата, използвани за осъществяване на обмен, могат да се очертаят 

приблизително с намерените суровини за производство, полуфабрикати и готови 

накитни изделия.  

В реконструкцията на механизмите за обмен на далечни разстояния е използвана 

теорията на К. Ренфрю за т. н. „верига за обмен на престижни стоки” (обмен на 

сравнително къси разстояния, който се повтаря серийно, като предметите се 

препредават многократно до достигане крайната точка). Подобен начин на обмяна е 

известен и от етнографски източници.  

Използването на подобна система предполага обособяване на транзитни 

центрове на определени етапи, които маркират пътя от началната точка до крайните 

получатели. Като транзитни центрове в обмена на черупки на средиземноморски 

мекотели в комплекса КГК VІ могат да се характеризират обекти с висока и средна 

концентрация на черупки. В южната част на комплекса КГК VІ това са: Долнослав, 

Азмашка могила и др. На север от Стара планина голямо количество спондилусови 

артефакти е съсредоточено в селищните могили Коджадермен, Салманово и Смядово, 

откъдето пътят продължава на север към селищна могила Русе и селищата на север от 

Дунав.  

Друг вероятен път на черупките от мекотели е морският или крайбрежният по 

западния бряг на Черно море 

На базата на намерените колективни находки с медни накити и сечива може да 

се маркира пътят на медта от рудниците в Старозагорско по поречието на Тунджа и 

нейните притоци, през Стара планина и на север - до селищните могили Русе и 

Пиетреле. Друг път за пренос на мед и злато в посока североизток, към териториите на 

съседните култури, вероятно е минавал по Черноморското крайбрежие.  

Включването на определени артефакти в системата на обмен логично води до 

налагане на унификация, което е установено за някои видове накити от комплекса КГК 

VІ, както и до повишаване ролята на отделни селища и групи население, които 

вероятно са изпълнявали специализирани функции. Съществуват археологически данни 

за обособяване на центрове с голямо количество накити, очевидно не само за собствени 

нужди, но и за обмен. В рамките на комплекса КГК VІ могат да се посочат селищните 

могили Смядово и Хотница (за костени предмети) и селищна могила Пиетреле (за 

медни изделия).  

Културни контакти 
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Идентични или близки форми накити и техни подражания могат да се считат 

като доказателство за осъществяване на контакти между различните общности. Въз 

основа на проучените материали се идентифицират два вида контакти: вътрешни, в 

рамките на комплекса КГК VІ и с други синхронни култури. 

1. Контакти със синхронни култури.  

Накитите, произхождащи от територията на комплекса КГК VІ и други 

синхронни култури доказват интензивни и разнопосочни контакти. От културно-

географска позиция могат да се дефинират няколко основни посоки: североизток, 

изток, запад, юг. 

Североизток (култури Болград-Алдени и Кукутени-Триполие). Установена е 

синхронната употреба на кръгли антропоморфни апликации, доказваща регулярни 

контакти. Друг пример са ромбовидните глинени апликации от селищна могила Драма, 

които в периода на късния халколит се разпространяват далеч на север и стават 

популярни в съседните култури. 

Изток (култура Варна). Археологически материали от района на комплекса КГК VІ 

доказват паралели и редовни връзки с представители на култура Варна. За отделни 

накити със символично значение (златният букраний от Гумелница, спираловидните 

златни висулки от селищните могили Султана и Пиетреле и некропола Голямо 

Делчево) би могъл да се предположи директен внос или творческо претворяване от 

представителите на комплекса КГК VІ.  

Запад (културно-историческия комплекс Криводол-Сълкуца-Бубани). За взаимни 

влияния и присъствие на вероятно родствено население свидетелстват точните 

аналогии в оформлението и орнаментацията на костени антропоморфни фигурки от 

обекти в двата комплекса и контактната зона между тях. 

Юг (Егейско-анатолийски култури). Точните паралели между схематичните 

антропоморфни висулки от двата региона доказват взаимното влияние между двете 

културно-исторически общности. 

2. Контакти в комплекса КГК VІ. 

С разпространението на някои характерни накити са доказани контакти на 

населението: от двата бряга на р. Дунав (селищни могили Русе и Пиетреле); от 

северната и южната част на комплекса КГК VІ (селищни могили Смядово и Азмашка; 

селищни могили Дядово и Гумелница); в южната част (селищните могили Дядово и 

Старозагорски бани със селища в долините на Тунджа и Марица).  
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Контактите на населението от комплекса Коджадермен Гумелница Караново VІ 

доказват важната роля на взаимоотношенията в областта на обмена на суровини и 

материали, завършени артефакти и не на последно място – на идеи. 

В дефинирането на накитите е посочена като основна декоративната функция, 

но същевременно не бива да се пренебрегват различните аспекти и други възможни 

приложения на разглежданите артефакти. В този смисъл в настоящата работа са 

използвани (с голяма доза условност) методите на социалната антропология и 

етнографията.  

Социално-икономически аспекти  

Накитите идентифицират своя притежател като предоставят информация за 

личността и социалния статус на индивида или обществената група.  

1. Накитите като индикатор за основни дейности в социалната и икономическата 

сфера. 

Накитите като индикатор за осъществяване на дейности в определена област са 

тълкувани опосредствено, въз основа на гробни находки и колективни находки в 

селищата. Така например, металните накити могат да се считат като свидетелство за 

мястото и ролята на производителите и притежателите на метални изделия в 

халколитното общество; вносните суровини и материали биха могли да се свържат с 

лица, ангажирани с обмена. 

1. Накитите като индикатор за социално-обществено положение.  

В полово-възрастов аспект.  

Информацията за приложението на накитите в полово-възрастов аспект в 

комплекса КГК VІ е ограничена (от гробни находки), но дава основание за някои 

заключения. Част от намерените в гробове накити могат да се свържат с пола и 

възрастта на погребаните, като същевременно се наблюдават известни различия и 

предпочитания в различните общности. 

В социален аспект.  

Интерпретирането на накитите като изразители на обществения статус е 

относително. Към категорията на „престижните” накити обикновено се причисляват 

изработените от ценни суровини и отличаващите се със специфика в оформлението и 

украсата. На това основание като престижни атрибути в комплекса КГК VІ могат да се 

определят орнаментираните глинени нагръдници от Драма и Русе, металните накити, 

прецизно изработени антропоморфни фигурки и др. Критериите за престиж освен за 

конкретни индивиди биха могли да се приложат и за цели обществени групи. Така, 
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селищните могили Султана и Хотница със златните колективни находки, Пиетреле – с 

медните сечива и накити, Смядово – с колекцията от антропоморфни костени фигурки, 

Долнослав - с находките от денталиум, очевидно са заемали специално място в 

комплекса КГК VІ като търговско-икономически и религиозни центрове.  

Култово-религиозни аспекти. 

Религиозно-митологичната система, изразена в ритуални действия и 

съпътстващите ги материални атрибути, е неделимо свързана с всички сфери от живота 

на праисторическото общество.  

Интерпретацията на даден накит като култов предмет е базирана на някои 

критерии, свързани с изработката и приложението.  

1. Изработка и оформление на накитите в култово-религиозен аспект. 

Един от критериите за определяте на накитите като култови предмети е 

използване на определени суровини. Така, черупките на мекотели са свързвани с 

водата, жената и плодородието и оттук – с целия жизнен цикъл на халколитното 

общество. Някои кости, използвани за накити (например глигите) могат да бъдат 

интерпретирани като изразяващи качествата на животното на принципа „pars pro toto”.  

Специфика в оформлението и украсата са друг критерий за култова 

интерпретация. Най-популярната форма накити в комплекса КГК VІ е 

антропоморфната. Интерпретацията на антропоморфизма, който определено е имал 

изключително значение за древния човек, обичайно се свързва с култа към жената и 

плодородието в глобален аспект. Традиционното определяне на всички антропоморфни 

накити като женски атрибут обаче не се потвърждава по отношение на схематичните 

антропоморфни златни висулки в комплекса КГК VІ. Макар и водещ, култът към 

жената вероятно е бил само един от елементите на религиозно-митологичната система.  

Към символичните изображения със знакова стойност в комплекса КГК VІ могат 

да се причислят още накитите със зооморфно и растително оформление, природни 

символи и орнаментални могиви. 

2. Приложение на накитите върху тялото и облеклото в култово-религиозен 

аспект. 

Приложението на накитите върху определени части на тялото и облеклото и 

комбинациите между тях с известна условност са интерпретирани във връзка с една от 

универсалните митологични идеи, т. н. „дърво на живота”. Изражение на идеята за 

„космическото дърво” в традиционната народна култура е задължителната употреба на 

определени накити за отделните части на тялото, отговарящи на основните дялове на 
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дървото. Подобно приложение на накитите може да се установи и в комплекса КГК VІ. 

За горната, божествената част на тялото – главата накитите са представени с 

декоративни игли и обици. За земната част на дървото” (шия и торс) са предназначени 

най-популярните - огърлици и висулки, представени от форми с висока семантична 

натовареност (антропоморфни, зооморфни и др.). 

В археологически контекст със символиката на космическото дърво може да се 

асоциира и разположението на накитите в някои от богатите гробове в некрополите 

Търговище и Смядово. 

3. Приложение на накитите в ритуални практики. 

Накити, отговарящи на критериите за култови предмети, могат да се 

интерпретират като част от атрибутите при извършване на ритуали, свързани с 

различни области и периоди от живота на индивида и обществото. 

На основание съдържанието и археологическия контекст на регистрираните 

колективни находки, за някои от тях може да се предположи ритуално комплектуване и 

съхранение. Не бива да се изключва обаче случайността, както и съвременното 

състояние на находката. Комплектуването на най-богатите колективни находки с 

накити може да се интерпретира като демонстрация на престиж и високо обществено 

положение. Съдържанието и археологическият контекст на златната колективна 

находка от Султана (намерена сред фрагментите на глинен модел на жилище, в което 

вероятно е била съхранявана), дават основания за свързването й с култовите практики.  

В традиционните култури има редица примери за придобиване на престиж чрез 

раздаване (размяна). Преднамерена фрагментация на накити и символичната им 

размяна може да се предполага и в комплекса КГК VІ. В научната литература в такъв 

аспект са интерпретирани колективни находки от селищните могили Омуртаг и 

Кошарна, но при всички положения са необходими по-широки проучвания, с отчитане 

на всички обстоятелства на намиране и състоянието на находките. 

Някои от високо ценените и популярни накити в комплекса КГК VІ са били 

предмет на подражание (имитация). В работата са коментирани причините за 

създаването и ролята на имитациите. Подражанията на схематичните златни 

антропоморфни висулки и апликации, изработени от всички основни суровини и 

разпространени в цялата територия на комплекса КГК VІ свидетелстват за значението 

им за халколитното общество. Въпреки доказаното значение на имитациите обаче, 

тяхната роля не бива да се надценява и абсолютизира. 
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Заключение 

В заключението се отчита, че поставените в уводната част цели и задачи са 

изпълнени.  

За осъществяване целите на проучването е създадена и използвана солидна база 

данни, преимуществено от многослойни обекти с ясна стратиграфска 

последователност. Изготвено е каталожно описание на използваните материали. 

Подредбата е подчинена на принципите на разработените класификация и типология.  

Във връзка с анализа на материалите са разгледани суровинните източници и 

производствените технологии. Статистическите данни за употреба на суровините са 

представени с диаграми, териториалното разпространение е онагледено с приложените 

карти.  

Разработената класификация се основава на функционалната характеристика и 

приложението на предметите. Основен критерий, използван при изработване на 

типологията, е формалната характеристика на артефактите.  

За правилната идентификация на находките е използвана теренна и 

иконографска информация. 

Изяснен е генезисът и проследено развитието на видовете накити. Анализът на 

разглежданите материали е свързан с изясняване на относителната хронология и 

развитието в рамките на трите основни фази на комплекса КГК VІ. Статистическите 

данни за хронологическото разпространение на накитите са онагледени с диаграми.  

В приложените карти и диаграми е отразено териториалното разпространение на 

основните видове накити в комплекса КГК VІ и са обособени локални зони на употреба 

на накити и суровини.  

Анализът на материалите и информацията от други източници позволи да бъде 

изготвена хипотетична възстановка за приложението на накитите по социално-

възрастови групи.  

Анализът на материалите доказва взаимните влияния между населението на 

комплекса КГК VІ и синхронни култури. 

В работата се обосновава значението на накитите от комплекса КГК VІ като 

извор за социално-икономическата структура и религиозните представи на 

халколитното общество.  

Втората част e в размер от 189 страници и съдържа приложения и илюстрации.  

Приложенията включват: списък на археологическите обекти, от които 

произхождат материали по темата и апендикс към основното изследване с 
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териториалното разпространение на накитите от основни обекти на територията на КГК 

VІ. Отделно са разгледани и интерпретирани колективните находки с накити. 

Изготвено е подробно каталожно описание на използваните материали на 

основание на разработената класификация и типология. 

Илюстративният материал включва 42 табла с графични и фотоизображения на 

избрани представители на всички видове накити, 7 типологични таблици и 3 

хипотетични реконструкции.  

Картният материал включва 17 карти, представящи териториалното 

разпространение на основните суровини, колективните находки и видовете накити. 

 

Справка за основните приноси: 

1. Събрани са и обработени находки от всички известни археологически 

обекти на територията на комплекса КГК VІ, достъпни на автора. В работата са 

използвани големи колекции накити от многослойни обекти. Изготвен е подробен 

каталог. 

2. Разработена е класификационна схема и типология на накитите от 

комплекса КГК VІ, базирана на солиден изворов материал, която може да се използва и 

в бъдещи проучвания. 

3. Установени са основни закономерности в хронологическото и 

териториално разпространение на накитите и паралели със синхронни култури. 

4. Извършено е картиране на териториалното разпространение на накитите 

в комплекса КГК VІ. 

5. Направена е хипотетична възстановка за приложението на накитите по 

социално-възрастови групи в комплекса КГК VІ. 

 

Публикации по темата на дисертацията 

1. Накити и облекло на праисторическия човек (по материали от 

халколитната селищна могила Съдиево, Югоизточна България).-В: Праисторическа 

Тракия, 2004. 

2. Халколитни накити от селищната могила до с. Дядово, Новозагорско.-

ИМЮИБ, ХХVІ, 2014. 

3. Културни контакти през късния халколит (по материали от селищните 

могили Дядово и Гумелница).-В: „135 години музейно дело и 100 години Исторически 

музей - Сливен” (под печат). 
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4. Халколитни накити от Азмашка селищна могила.-В: In memoriam Liliana 

Pernichеva-Perets (1940-2011) (в съавторство с Д. Колева). 
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