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I. ОБЩА РАМКА. ДАННИ ОТНОСНО ПАЛЕООКОЛНА СРЕДА И  

ПАЛЕОФАУНАТА НА ДОБРУДЖА ПРЕЗ V ХИЛЯДОЛЕТИЕ ПР. ХР.  

 

Началото на V хил. пр. Хр. се характеризира с мек климат, с малко по-високи температури от 

настоящите и с режим на голямо количество валежи – т. нар. климатичен оптимум; доказателство за 

това може да бъде евентуалното присъствие в Черно море на някои видове, изчезнали днес: 

стенотермични риби и черупки на мекотели Спондилус (Spondylus). Накитите от мидите на 

Спондилус се разпространяват в на голямо пространство, до Централна Европа, като се започне от 

ранна Винча (А3) и Хаманджия (5400/5300 cal.BP). Температурите са били по-високи от днешните, 

но нивото на планетарният океан, съответно на Черно море, още не е достигало сегашното ниво.  

Седиментологичните, палинологичните и малакологичните анализи, проведени върху земни 

сондажни проби, извършени от Варненския Природонаучен музей, установиха следните 

геоморфологични и климатични промени:  

- наличието на морските миди Mytullus galloprovincialis (черни морски миди) на нивото, 

датирано 7776 cal.BP, съответства на втората фаза на витязевската трансгресия; високият процент на 

дъбов прашец показва висока влажност, характерна за ранния атлантически период. Липсата на 

човешки обитания в района се доказва и от почти пълното отсъствие на прашец от зърнени култури, 

като единственото зърно Triticum, вероятно идва от дивите видове T. Boeticum Boiss (Filipova-

Marinova et al. 2014c, 311); 

- 6139 cal.BP – нивото на енеолитното обитаване, е белязано от увеличаването на процента на 

Cerealia, Triticum Hordeum и рудералните растения (признак за отглеждането на едър рогат добитък, 

дребен рогат добитък). Обезлесяванията, извършени за разширяване на земеделските площи, 

обясняват много по-ниския процент в сравнение с предишния период на Quercus (дъб) и Ulmus 

(бряст); 

- втора фаза на трансгресията за 5598 cal.BP, (приток на морска вода, поради увеличаването на 

нивото на Черно море), е свързана от авторите с първата фаза на каламитската трансгресия (Filipova-

Marinova et al., 2014a, 41).  

Ситуацията е почти идентична в централната зона на българския шелф. Последните анализи 

позволяват много по-фина реконструкция на палеооколната среда, по микрорегиони. След 6840 

cal.BP е установено наличие на смесени гори от дъб с Ulmus, Carpinus betulus Tilia и Fraxinus excelsior 

Наличието на прашец от житните растения тип Cerealia, Triticum и рудерални растения (Plantago 

lanceolata и Polygonum aviculare) и намаляване на процента за хронологичния интервал 6420 - 5910 

cal.BP показват човешки дейности, потвърдени от присъствието на енеолитни селища в района 

(Filipova-Marinova et al. 2013, 180, Filipova-Marinova 2014b, 251). 

Най-старите неолитни селища в района на българското крайбрежие достигат до 5300 - 4900 

cal. BC / 7250 - 6850 cal. BP (Tonkov et al. 2014, 279). Енеолитните нива на Големия остров при 

Дуранкулак са от периода 4750 - 4450 cal. BC / 6700 - 6400 cal. BP). От края на енеолита до ранната 

бронзова епоха (гробове 448 - Чернавода I и 982 - Протоямна) липсват следи от обитаване. (Todorova 

2002, Abb. 33, 49). Резултатите от палинологичните анализи, проведени върху проби от езерото 

Дуранкулак, се вписват в общите тенденции за западнопонтийското крайбрежие: едновременно с 

морската трансгресия, през втората част на VIII хил. се увеличава солеността и съответно се 

разпространяват видовете от семейство Chenopodiaceae - тревисти степни растения, които 

предпочитат солените почви.  

След 6300 cal. BP се увеличава процента на прашец от Cerealia, Hordeum, Triticum поради 

земеделските дейности. Между 5300 - 5100 BP нова морска трансгресия обуславя напускането на 

енеолитните селища. Същите данни са получени и за пробите, взети от езерата Шабла - Езерец и 

Болата. Между 7300 - 5500 cal.BP специфичната околна среда със сладководни води показва, че 

езерото е било отделено от морето. След катастрофално събитие, датирано между 5500-5300 cal. BP, 
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когато езерото е наводнено, фосилната фауна е била формирана главно от морски видове като Mytilus 

lineatus, H. Ventrosa и Cardium. Между 5300 -4900 cal. BP е съществувала връзка между морето и 

езерото Дуранкулак (Tonkov et al., 283). Така периодичното свързване / разделение на езерото 

Дуранкулак с Черно море се потвърждава от състава на фосилните раковини и утаечните отлагания. 

Малко по-различна е ситуацията в района на залива Созопол: датирането на дървесината от 

залятите греди на жилищата поставя обитаването в последния енеолитен етап 4139 cal. BC и в етапа 

на ранната бронзова епоха, фаза II 3227 cal. BC. (Filipova-Marinova et al. 2011, 234 / табл.19.1).  

Селището Созопол от късния енеолит (4100 - 4000 cal. BC) се е намирало по устието на река 

Патовска, на тераса, с дължина от изток на запад от 70 - 80 м. Ниският процент на динофлагелатите и 

наличието на прашец от водни видове като Myriophyllum spicatum и Potamogeton предполагат ниско 

морско ниво за този период. Докато в североизточна България крайбрежните селища са изчезнали 

през 4200 cal.BC, в югоизточния район енеолитното обитаване е продължило, като жилищният хиатус 

е бил между 3850 - 3200 cal. BC (Filipova-Marinova et al. 2011, 240-241). 

През 70-те години на ХХ в. липсата на ранния неолит в района на Добруджа се обясняваше с 

широкообхватна морска трансгресия. Последните геоморфологични проучвания оспорват този 

сценарий, демонстрирайки, че обхвата на явлението не е бил толкова голям. Въпреки това, влиянието 

му върху мезолитните селища в долните крайбрежни райони е било пагубно. Така, в началото на 

Холоцена, мезолитните ловни общности в крайморската степ са мигрирали нагоре по протежението 

на основните водни течения в зоната на Северозападното Черноморие, като изминатите разстояния са 

били значителни. Трансформациите на палеооколната среда са се отразили също и върху вида на 

дивеча, като бизонът е бил заменен от зубъра (Stanko 2009, 9).  

Единственото селище, изследвано за този период в северозападната част на понтийското 

крайбрежие, остава Белолесие пребореал / 8550 - 7550 cal. BC. Повторната колонизация на бреговата 

ивица се e случила между 6400 - 6000 cal. BC, като гребенковската култура е най-рано 

засвидетелстваната в селището Сороки. 300 години по-късно е датиран обекта в Мирное (Stanko 2009, 

9), датиран във финалния мезолит (6400 - 6000 cal. BC) на Причерноморските степи и частично 

синхронен с ранния неолит на Балканите (6200 – 5800 cal. BC.)  

Каменната индустрия на балканския неолит е напълно различна от тази на културата 

Гребеники, в която са видими връзките с предходните епиграветски общности, представени от 

културата Кукрек, (обекти Абузова балка на Долен Буг, Игрен на Долен Днепър и други селища в 

западната част на полуостров Крим и в поречието на Дон). Присъствието на дивата свиня и зубъра в 

пейзажа на севернопонтийската степ е направило възможно местното опитомяване. В Близкия изток 

и на Балканите първоначално е отглеждан дребен рогат добитък, като появата на говеда в северното 

Черноморие е по-късно (Stanko 2009, 10). Отсъствието на дребен добитък във фауната на Мирное, 

Гуржевое и Сороки 2 и наличието на зубъра и дивата свиня отхвърлят теорията за балканския 

произход на гребенковската културата. Освен това новите дати, получени за обектите Мирное, Ласпи 

и Игрен'8, попадат в интервала между 8180 – 7220 cal. BC (1 сигма) и ясно демонстрират тяхната 

предходност спрямо ранните неолитни жилища на Балканите. (Biagi, Kiosakm 2009, табл 3, 33). 

В. Янко-Хомбах счита, че последното свързване на Черно море с Мраморно море се е случило 

постепенно, а не катастрофално; при това през последните 10 000 години морското равнище 

постепенно се увеличава средно с 3 см / 100 години, а не с 55 см / година, както смята Райън (Yanko-

Hombach 2007a; 2007b). 

Според корекциите, направени на базата на радиовъглеродното датиране, последното 

свързване на Черно море със Световния океан е станало около 9000 cal. BP; постепенното 

увеличаване на солеността и заместване на езерните с морски видове е продължило около 900 

години. (Soulet et al. 2011a; 2011b). 
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II. ЗОРАТА НА СТАРА ЕВРОПА – ПРОИЗХОД НА КУЛТУРАТА ХАМАНДЖИЯ  

 

Разположена между Дунав и Черно море, Добруджанската област представлява регион на 

етническо и културно взаимно влияние. Еволюцията на човешките общности в това пространство не 

може да бъде разбрана без да се вземат предвид външните културните импулси, особено от Егейско- 

анатолийското пространство, но и от нашествията на севернопонтийското население, които за 

известно време са спрели естественото им развитие. 

Първите доказателства за праисторическо обитаване на територията на Добруджа са 

засвидетелствани от Гр. Точилеску и П. Полоник вследствие на теренни проучвания, извършени от 

двамата по поречието на Дунав и близо до западно-понтийското крайбрежие, за идентифициране на 

римския лимес.  

Така, още от края на XIX в., в списъка на първите праисторически селища се появява 

Чернавода, край средновековния град Аксиополис, където между 1898–1899 г. П. Полоник под 

ръководството на Гр. Точилеску провежда първите археологически проучвания, в Гиндарещ, на 2 км 

южно от селото. Провеждайки проучвания на терена в близост до селищната могила Чернавода, К. 

Шухардт (C. Schuchhardt) открива, на 10 км южно от града на стръмния бряг на река Дунав, 

концентрация от “много стари отломки”. “Вероятно става въпрос за неолитното селище в съседство 

на село Кокирлени.” Селищната могила на хълма София е открита от германския учен Пол Трегер 

(Paul Träger), и по-късно Карл Шухардт, директор на Праисторическия музей в Берлин, провежда 

първите й систематични изследвания. По настояване на Григоре Флореску, Й. Нестор възобновява 

разкопките през 1936 г. 

Градоустройствените мероприятия от 50-те години доведоха до откриването на нови 

праисторически селища, за съжаление до голяма степен засегнати от свлачищата и антропогенните 

дейности. Спасителните разкопки започват през 1954 г. под ръководството на Себастиан Моринц 

(Sebastian Morintz), като на следващата година груповата координация е поета от Д. Берчу (D. Berciu). 

Археологическите изследвания се концентрират върху обекта Columbia D, като са открити над 300 

хаманджийски гроба. В колектива на кампаниите от 1955 – 1960 г. взимат участие Петре Дякону и 

Петре Роман (Petre Diaconu, Petre Roman). Впоследствие разкопките са възобновени от Д. Берчу и Ем. 

Москалу (Em. Moscalu). 

Вследствие на откритията от 1953 г. на брега на езерото Головица (Goloviţa), село Бая-

Хаманджия, Д. Берчу идентифицира най-старата неолитна култура на територията на Добруджа - 

Хаманджия. Заемайки сравнително малка площ в сравнение с други съвременни култури, 

хамандйийските общности са част от голямото семейство на нео-енеолитните култури от Югоизточна 

Европа. Елегантната керамика, украсена с низове от изображения, но най-вече пластиката 

Хаманджия, толкова добре позната благодарение на двете творби, открити в разкопан гроб в 

некропола край Чернавода – “Мислителят и неговата съпруга”, намират най-добрите си аналогии в 

анатолийския халколит.  

Откритията в Дуранкулак – най-големият праисторически некропол, изследван досега в 

Европа, с над 1100 гроба на културите Хаманджия и Гумелница, революционизираха представата за 

нео-енеолита, предоставяйки ясни доказателства за съществуването на сложни социални структури, 

започващи от еволюиралата фаза на цивилизацията Хаманджия и продължаващи до края на енеолита: 

гробове на мъже със скиптъри и инвентар, изобилстващ от украшения от раковини Spondylus и 

Dentallium, медни мъниста и каменни брадви. 

Най-ранните доказателства за обитаване на територията на Добруджа са още от епохата на 

ранния палеолит, като археологическите открития се свеждат до примитивни кремъчни инструменти, 

изработени с техника на цепене (chopping tools) и предмустерски техники (пещерите “Ла Адам”, 

“Лилиечилор”). Периодът на средния палеолит е представен от ретуширани изделия с мустерски 
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облик, при които левалуазката техника представя технологичния прогрес, и косвено, по-висок етап в 

процеса на антропогенезата.  

В открити селища и пещери (Мамая Сат, полуостров Овидиу, пещерата Кея) общностите на 

събирачите / ловци неандерталци се възползвали от природните ресурси, особено в крайбрежната 

зона по брега река Дунав и в долините на Карасу и Касимча. По време на късния палеолит 

оринякските общности, а по-късно и източнограветските, са преминали предишните граници, 

населявайки цяла Добруджа. Както се вижда от откритията в пещерата “Ла Адам” зъбен израстък на 

Homo sapiens, процесът на антропогенеза е приключил. 

Големите климатични промени от началото на мезолита (холоцена) са белязали коренната 

еволюцията на тарденуазките общности тук. Климатичното затопляне обяснява увеличаването на 

броя на откритите селища за сметка на пещерните обиталища. Предпочитанието на лова на дребен 

дивеч, специфичен за степната зона, появата на сложносъставени инструменти са повлияли на 

кремъчната индустрия: трапецовидните и правоъгълни микролити ще се използват дълго време (по-

късно и от култура Хаманджия). 

Опитите да се докаже съществуването на предкерамичен неолит само въз основа на 

остеологичните открития в пещерата “Ла Адам” се оказаха без солидни аргументи. Несигурността на 

стратиграфския контекст, в който са открити кости на овце / кози, и трудността при разграничаване 

на домашните видове от дивите им предшественици не могат да се пренебрегнат. 

Нерешен проблем за праисторията на Добруджа остава отсъствието на данни за обитаване 

през ранния неолит. Това не може да се обясни с недостатъци в изследванията, нито с представата за 

“лагунна Добруджа”, наводнена вследствие на трансгресия с голяма амплитуда (+ 9 м). Повечето 

теории почиват на идеята за неблагоприятни условия на околната среда, неподходящи за дългосрочно 

обитаване. Ако А. Боломей (Al. Bolomey) смята, че наличието на голяма морска трансгресия е довело 

до обезлюдяване на региона, Х. Toдорова (H. Todorova) предлага хипотезата за суха територия, със 

суров степен климат, благоприятен за обитаване чак от времето на климатичния оптимум - късен 

атлантически период (Late Atlantic) I (6500 – 6000 BP).  

Нито една от тези теории не е потвърдена от последващите археологически и 

геоморфологични изследвания. Стратиграфията на морското сондиране показва по-слаба морска 

трансгресия (Г. Караиван), без да засяга вътрешните територии на Добруджа, а откриването на заляти 

мезолитни обекти в южна Украйна противоречи на хипотезата за пустинна земя (terra deserta).  

В скорошно проучване П. Пеев отбелязвайки наличието на единствените мезолитни находища 

в източната част на Балканския полуостров – западно от Варна, в района на пясъците на местността 

Побити Камъни, обяснява отсъствието на мезолитни открития в района на западно-понтийското 

крайбрежие с наводняването на палеодолините на реки Палеопровадийска, Палеодвойница, 

Палеосредецска, Пелеорезовска, при което вероятно са потопени ранни мезолитни и неолитни 

обекти, както подобните в Севернопонтийската зона (Южна Украйна) (Pееv, 2009). Най-ранните 

неолитни селища в Североизточна България са открити далеч от морския бряг, западно от Силистра, 

близо до Дунав, и в долината на Камчия, датирани в края на ранния неолитен период Криш III - 

Караново II - Цонево. 

Отговорът на повечето специалисти за отсъствието на ранния неолит в Добруджа за момента 

остава консерватизма на тарденуазките популации, като мезолитните елементи - микролити, култ към 

черепите - оцеляват дълго време. Поради липсата на ранен неолит, много изследователи се опитват да 

запълнят този културен хиатус, като удължават предишния период - късния мезолит, представляващ 

местния културен фонд, с който съвпадат във времето хаманджийските общности. По този начин 

микролитната кремъчна индустрия на Хаманджия би могла да се обясни със запазването на 

технологии, характерни за кремъчната индустрия на мезолита, а култът към черепите и 

приношенията на животни от хаманджийските некрополи, отговарят на древните традиции на 

ловните общности. И все пак, липсата на ДНК изследвания, които ясно да покажат произхода на 

хаманджийските общности, оставя този сценарий за съвместно съжителство на общностите от късния 

мезолит с новодошлите носители на култура Хаманджия само работна хипотеза, с равни шансове за 

потвърждение или отхвърляне. 
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Това, което може да се каже със сигурност, е, че от 5200/5000 BC устията на реките в района 

на Западнопонтийското крайбрежие са били интензивно обитавани от общностите Хаманджия в 

продължение на повече от половин хилядолетие. Селищата, част от които потънали, са 

концентрирани около морските езера:  

- Ез. Мангалия – квартал Добруджа Ноуа, Лиману;  

- Ез. Татладжак – 23 Аугуст – манастир „Св. Николае и Св. Бетранион”,  

- Ез. Текиргьол – Заргузон, Текиргьол;  

- Канал Дунав-Черно море - Аджиджа;  

- Ез. Сютгьол – Констанца – Carrefour, Палазу Маре;  

- Ез. Ташаул – Нъводари;  

- Ез. Гаргалък – Корбу де жос;  

- Ез. Нунташ - Тариверде, Коджалак; 

- Ез.Сион – Истрия; 

- Ез. Головица – Бая – Хаманджия, Чамурлия де жос;  

- по продължението на долината Касимча - Търгушор Урс, Търгушор Ситорман, Търгушор Ла 

Градини, Кея-Ватра Сатулуй, Градина, Пещерите Ла Извор, Ла Х, Ла Баба, Лилиеч;  

- по продължението на долината Карасу: Меджидия – Ла Кокоаше, Меджидия – Сату Ноу 

(фиг.1, Voinea, Caraivan 2011).  

Откритията от Северозападна Турция (европейската част) предполагат съществуването на 

циркумпонтийски културен комплекс от излъскана сиво-черна керамика, започвайки от 

среднонеолитния период, когато западният Балкански полуостров е бил засегнат от “винчанския 

шок”. Като се има предвид, че повечето културни връзки са установени единствено въз основа на 

керамичната типология, само споменаваме хипотезата за съществуването на тези културни 

комплекси, оставяйки ДНК анализите да потвърдят или не генетичната връзка между егейско-

анатолийските групи и тези, които населяват Балканския полуостров от V хил. пр. Хр. 

Циркумпонтийско-егейско-анатолийските културни обмени се демонстрират ясно от 

наличието на артефакти от специфични за егейско-анатолийската природна среда суровини в селища 

на Балканския полуостров: накити от Spondylus, Dentalium, мрамор, обсидиан, често срещани видове 

антропоморфни изображения, съдове и култови масички. В района на Западнопонтийското 

крайбрежие морските течения са били благоприятни за каботажна навигация, поради което повечето 

връзки са можели да се направят по морето и по-нататък по вътрешните речни долини. Какъв е бил 

характерът на тези контакти и колко чести са били те - културен обмен, движение на общности, 

брачен обмен - поради липсата на ДНК анализ и изследвания на изотопите на стронция, тези въпроси 

остават без адекватни отговори.  

Миграцията на хаманджийските общности от началото на средния неолит е свързана с 

движенията на население от Анатолия, които бележат края на културата Хаджилар и началото на 

анатолийския халколит. Новодошлите рядко преминават река Дунав (Кослоджен, Чулница). В района 

на град Чернавода са открити отделни керамични фрагменти от Хаманджия при обектите Columbia А, 

Columbia С и хълма София. Сред обектите, съдържаши хаманджийски находки в района на Дунав, 

близо до Чернавода, можем да споменем Сеймени Маре, Капидава, Цибрину, селищната могила 

Хършова (Seimenii Mari, Capidava, Ţibrinu, Hârşova tell), (керамични фрагменти от Хаманджия в 

нивата на Боян-Видра и Боян-Спaнцов (Boian Vidra и Boian Spanţov) и брега на езерото Челя Мика 

(Celea Mică) при Хършова.  

Хаманджийските общности практикували икономика на “широкия спектър", заедно с 

отглеждането на животни и на растения, допълвайки необходимата храна чрез риболов (чига, 

платика, есетра, шаран, кефал, мъздруга, сом, костур, бяла риба) и лов. Обикновено риболовът е бил 

ориентиран към улов на големи видове (сом), за да се получи по-голямо количество месо чрез 

минимални усилия. Което означава, че има известна степен на организация на “риболовни 

експедиции“ на значителни разстояния от селището. Изследванията на фауната, проведени на 

територията на Чернавода, показват значителен процент на диви бозайници като лисица, язовец, 
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златка, рис, дива котка, диво магаре, дребни еднокопитни животни, глиган, елен, сръндак, елен 

лопатар, зубър, бобър и зайци.  

Селищата са били концентрирани в крайбрежната зона и по дължината на плодородните 

долини, на ниски тераси. Към днешна дата в нито едно от изследваните селища в Румъния не е 

идентифицирано вътрешно устройство с подреждане на сградите в мрежа или радиално. В 

строителството постепенно се преминава от землянки към наземни жилища, строени в техниката на 

колово-глинен градеж. Едноцветната керамика, украсена с редуващи се мотиви и най-вече 

стилизираната пластика определят най-добре културата Хаманджия. Запазването на тези елементи 

през първите три фази, непроменени под влиянието на съседните култури, отчасти обяснява 

“автархичния” характер на хаманджийските общности. Особено внимание трябва да се обърне на 

двете глинени фигурки, открити в некропола в Чернавода: “Мислителят”, мъж, седнал на стол с лакти 

на коленете, главата, опряна в ръцете, и “Седяща жена”, обгърнала с ръце свитото си дясно коляно. 

Впечатляващо реалистични, фигурките внушават момент на мълчание и вътрешен мир.  

Българските археолози поставят културите Марица I-III, Поляница I-III, Сава I-III (Marica I-III, 

Poljanica I-III, Sava I-III) в ранния енеолитен етап. На нивото на средния енеолит, съответстващо на 

IV фаза на споменатите култури, се проявява все повече и повече феноменът на културното 

уеднаквяване, като постепенно се основава генезисният фонд на късния енеолит, представен в 

същото пространство на културния комплекс Гумелница-Караново VI (Gumelniţa-Karanovo VI). 

Следва кратък преходен период с три подфази (a, b и c), отговарящи на културите Чернавода I, Певец 

и Дуранкулак (Cernavoda I, Pevec и Durankulak) (Todorova 1979).  

В специализираната литература на бивша Югославия и Централна Европа българският 

енеолит отговаря само на ранния енеолит, докато средният и късният енеолит там отговарят на 

българските преходен период и ранен бронз. Така културите Баден, Болераз, Коцофени (Baden, 

Boleraz, Coţofeni) се синхронизират с ранния бронз в България.  

Откриваме същите проблеми по отношение на периодизацията, предложена от румънските 

археолози. Без да се обсъжда обширно този проблем, считаме за убедителни онези културни 

разделения, които следват промените, случили се на нивото на социална организация и в областта на 

религията, като артефактите представляват само блед образ, последващ тези трансформации.  

Началото на енеолита предхожда развитието на медната металургия, както и бронзовата епоха 

започва преди появата на бронзовите оръжия, като по този начин не се оправдава дългата хронология 

на преходния период. “Може би бихме могли да приемем, че началото на ранния бронз съвпада с 

края на енеолита. Тази концепция би се основавала на съображението, че новата епоха, макар и 

донякъде нестабилна в началото си, съдържа в себе си социална и икономическа структура, форми 

на материалната и духовната култура, и много вероятно, етнически елементи; елементи, които 

ще характеризират развитието на бронзовата епоха.” (Vulpe 1973, 236). 

По отношение на културното и хронологично разграничаване на енеолита на румънска 

територия, важна е заслугата на някои румънски археолози за преодоляването на етапа на тясно 

обвързване с егейско-анатолийския халколит. Взети са предвид критерии, насочени към разкриването 

на дълбоки промени, а не само на прости елементи на внос или технологични иновации (Dumitrescu 

Vl. 1974).  

По този начин енеолитът представлява, заедно с развитието на медната металургия, период на 

дълбоки социално-икономически и религиозни трансформации; споменаваме само 

усъвършенстването на земеделието (единично рало, примитивни системи за напояване), появата на 

занаятите (керамика, рисувана с графит и други минерални боия), разграничаването и организацията 

на пространството на живеене (укрепления, следване на общ градоустройствен план - Поляница), 

признаци на социална йерархия (различия в погребалния инвентар, “богати” гробове – Гроб 43 от 

Варненския некропол). 

Според Вл. Думитреску, румънският енеолит започва в Мунтения с последните две фази на 

културата Боян III-IV, в Олтения – с културата Въдастра II, в Молдова – с фазите Прекукутен II-III 

(тук вероятно се включва и първата фаза, защото е частично синхронна с Боян III), в Добруджа – 
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фазите Хаманджия II-III, в югоизточната част на Трансилвания – с края на културата Прекукутен 

(Dumitrescu Vl. 1974, 25). 

Според румънските археолози опитът за по-ранна или по-късна периодизация не съответства 

на археологическата реалност; наземните жилища, укрепените селища, медните инструменти, 

керамиката с графитна украса – всичко това се появява през фазите Боян III-IV, Прекукутен II-III. 

Затова считаме предложената от Вл. Думитреску периодизация за най-близка до археологическата 

реалност за Румъния. Като се има предвид посоката на проникване на южните културни влияния, 

приемаме леката културна предходност на южнодунавските райони. Разминаването в 

периодизацията, предложена от българските археолози, те отчитат като твърде голяма: и тук 

характеристиките на енеолитния период се проявяват не по-рано от фазите Марица III, Поляница III, 

Сава III, Хаманджия III, интегрирайки се бързо през последната фаза (IV) на гореспоменатите 

култури. Също така, между фазите на тези култури не е имало пълно синхронизиране. 

Северозападният регион на България, заеман от носителите на Градешница IV, се развива по-бавно, 

поради “периферното” си разположение спрямо центъра на културното разпространение в района на 

Северна Тракия.  

Началото на енеолита е било белязано от разширяването на изток на общностите Боян, които 

през фази III-IV достигат на север до Исакча, а на изток - до Сарикьой. Преминаването към развит 

етап се е случило без нашествия или масово движение на популации, както се вижда от големите 

селищни могили, където нивата Варна I - Гумелница A1 директно следват нивата Хаманджия III / IV 

– Боян IV, без стратиграфска пауза. Еволюцията на хаманджийските общности е част от много по-

голям феномен, белязал праисторията на “Стара Европа”. Регионалният изолационизъм на старите 

неолитни култури е преодолян, като сега се коагулират големи културни комплекси. 

 Мултидисциплинарните изследвания и археологически открития от последните десетилетия 

революционизираха образа на “примитивния човек”. Наличието на силни племенни обединения, с 

добре дефинирана социална йерархия, бе потвърдено от откритията на некрополите във Варна, Девня 

и Дуранкулак, разположени в Североизточна България. Търговския обмен на дълги разстояния, 

особено със суровини (мед, злато, мрамор, обсидиан, графит, миди Spondylus и Dentalium, жадеит), 

възприемането на нова “мода” в художествените проявления най-добре илюстрират обхвата на 

културните връзки. 

 

 

 

III. ПЕРИОДИЗАЦИЯ НА КУЛТУРАТА ХАМАНДЖИЯ  

 

Културата Хаманджия е открита от Д. Берчу през 1952 г. при разкопките край с. Байя, район 

Констанца, Румъния (Berciu/Morintz 1953; Berciu/Morintz 1954). Тя е разпространена на територията 

на съвременна Добруджа (Pippidi/Berciu 1965, 30), като към края на развитието си разширява 

територията си на юг до Лонгоза. Културата започва развитието си през късния неолит, обхваща 

периодите на ранния и средния енеолит и завършва с появата на късноенеолитната култура Варна.  

 Периодизацията и относителната хронология на културата Хаманджия е спорен проблем, 

подложен на редица реинтерпретации. Разполагаме обаче с някои стратиграфски данни, касаещи 

интересуващия ни период. В селищната могила Хършова, район Тулча, Д. Галбену открива в два 

пласта материали, характерни за фазата Чамурлия де Жос на културата Хаманджия, отнесени към 

културата Боян – долен, принадлежащ към фазата Боян–Видра и горен, принадлежащ към фазата 

Боян–Спанцов. Горният пласт е покрит със следващ хоризонт, също датиран във фазата Спанцов 

(Galbenu 1962, 285–290; Galbenu 1966, 322). При разкопките край гр. Чернавода, район Констанца – 

местностите Колумбия С и Дялул София – стратиграфски също е установена синхронността на 

фазата Чамурлия де Жос с фаза Видра на културата Боян, както и частичната й синхронност с фазата 

Боян–Спанцов (Berciu/Morintz/Roman 1959, 95–98; Berciu/Morintz 1959, 105; Berciu 1961, 78; Berciu 

1966, 77–78). При разкопките на няколко пещери в Добруджа е регистрирана по-ранната 

стратиграфска позиция на пластовете, отнасящи се към фазата Чамурлия де Жос на културата 
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Хаманджия, по отношение на пластовете, датирани във фазата Гумелница А (Nicolaescu–

Plopşor/Paunescu/Harţuche 1959, 46–47; Harţuche 1976, 13–21). 

 Първоначално Д. Берчу приема, че културата Хаманджия е с егейско-средиземноморски 

произход, принадлежи на широк кръг култури, при които керамиката е орнаментирана с мидени 

черупки (Berciu/Morintz/Roman 1959, 98–99; Berciu 1961, 75–77; Pippidi/Berciu 1965, 34; Berciu 1966, 

35–51). Той проследява в развитието й четири фази (Berciu 1955, 41). По-късно (по подобие на своята 

периодизация на културата Боян) Д. Берчу изказва мнението, че културата Хаманджия започва 

развитието си от фаза, наречена “Протохаманджия” и има поне още пет фази на развитие, като 

Хаманджия V е синхронна на Боян V и Прекукутен (Berciu 1961, 78–79; Berciu 1966, 109–116). На 

нейна основа възниква добруджанският (Berciu 1961, 79), понтийският (Pippidi/Berciu 1965, 42–43) 

или понтийско-добруджанският (Berciu 1961, 75; Berciu 1966, 17) вариант на култура Гумелница, по 

същият начин, както в Мунтения се формира дунавско-балканският вариант на културата Гумелница, 

който възниква от културата Боян (Berciu 1961, 79; Berciu 1966, 33, 110–111). Според Д. Берчу Vта 

фаза на културата Хаманджия е представена в България в селищна могила Сава, Варненска област – 

тогава все още позната само от предварителното съобщение на М. Мирчев и Д. Златарски (Berciu 

1966, 34–42). Той цитира и редица случайни находки от района на Добруджа, които, по негово 

мнение, показват наличието на тази фаза и на север от гр. Варна. Според него най-проблематично е 

документирането на IVта фаза на културата Хаманджия, характеристиката на която той извежда на 

база сравнение между предшестващите (Чамурлия де Жос) и последващите (селищна могила Сава) я 

материали. Д. Берчу допуска, че Хаманджия IV е представена в некрополите край Мангалия и 

Чернавода (Berciu 1966, 40–41, 110). 

 При пребиваването си в България Е. Комша обръща внимание на група керамика от 

селищната могила Сава, която е украсена с отпечатъци от зъбчата щампа, канелюри, пъпковидни 

израстъци и с червена охра, нанесена след изпичането. Въз основа на тези материали той дефинира 

една нова археологическа култура, наречена от него “култура Варна”, чийто ареал обхваща Добруджа 

и най-вече западното Черноморско крайбрежие. Хронологически той я поставя в периода между края 

на културата Хаманджия и началото на преходната фаза от културата Боян към култура Гумелница 

(Комша 1962, 65–66). 

 Според Д. Берчу материалите от селищната могила Сава са характерни за Vта фаза на 

културата Хаманджия (Berciu 1966, 34–42). Той смята, че те отразяват взаимното влияние между 

фазите Хаманджия V и Боян V и са база, от която се развива понтийският вариант на кулутурата 

Гумелница. Д. Берчу смята още, че находките от Варна–Батареята имат близки паралели в 

керамиката от IIра фаза (Головица) на културата Хаманджия (Berciu 1966, 40). 

 Х. Toдорова обособява материалите от селищната могила Сава в самостоятелна “културна 

група”. Тя очертава ареала й по Черноморското крайбрежие южно от гр. Варна (Vajsová 1966, 22–31). 

Х. Toдорова разграничава три фази на развитие на тази “културна група”, като ревизира въведеният 

от Е. Комша термин “култура” и нарича явлението “тип Варна” (Vajsová 1966, 24). Авторката смята, 

че късният етап на “типа Варна” е свързан по време с началото на преходната фаза от културата Боян 

към културата Гумелница в Североизточна България. Според Х. Toдорова късният етап на “типа 

Варна” е съществувал кратко време, тъй като в Хършова материалите от него са покрити от хоризонт 

с находки от фазата Спанцов (Vajsová 1966, 30–31). 

 По-обстойно керамиката “тип Варна” (и по-точно фината керамика) Х. Toдорова разглежда в 

отделна статия (Vajsová 1967). Тя я определя като крайна фаза на новообособената от нея култура 

Сава (Vajsová 1967, 330). Х. Toдорова смята, че в селищната могила Сава има два горели хоризонта с 

материали от фазата Варна, илюстриращи особеностите на два хронологически етапа на развитие 

(Vajsová 1967, 331). Към тях тя включва и находките от местността Батареята и курорта Дружба (дн. 

Св. Св. Константин и Елена). Х. Toдорова смята, че съществуването на “типа Варна” е свързано със 

сравнително кратък период и явлението не може да се обозначава като самостоятелна култура. Под 

него тя разбира последната фаза на развитие на “самостоятелната, близка до културата Марица, група 

Сава, значително повлияна от съседната култура Хаманджия” (Vajsová 1967, 348). Според нея, 

приликите между фазата Чамурлия де Жос на културата Хаманджия, II и III фази на културата 
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Прекукутен и “типа Варна” е обусловена от интензивни интеграционни процеси. Тя смята, че това 

обяснява появата на т. нар. прекукутенски находки в ареала на култура Боян в Южна Мунтения – те 

са открити в област, по-близа до границата с “типа Варна”, отколкото до територията на Прекукутен 

(Vajsová 1967, 349). 

 В публикацията на находката на антропоморфна фигурка и керамичен съд край гр. Балчик, 

открити през 1968 г. Х. Toдорова за първи път въвежда термина “среден енеолит”, отнасяйки вече 

“преходната фаза Варна” към тази епоха. Авторката изказва становището, че споменатата фаза 

представлява синтез на елементите на предшестващите ранноенеолитни култури Сава и Хаманджия, 

като ареалът й покрива териториите им (Toдорова 1972, 39, 42, 44). 

 Малко по-късно Х. Toдорова изказва становище, съгласно което средният енеолит в Лонгоза е 

представен от керамиката тип Варна, който всъщност “е IV фаза на културата Сава, силно повлияна 

от Североизточна България и Добруджа” (Toдорова 1978, 7; Todorova 1978, 137–138). Тя смята, че 

през този период са налице сериозни етнокултурни трансформации, в резултат на които става 

осезаемо влиянието от Североизточна България. Тя синхронизира Сава IV (или фаза Варна) с Марица 

IV, Поляница IV и Боян–Спанцов (Toдорова 1978, 8, схема 1). 

 В резултат от тези изследвания тезата на Д. Берчу за петделната периодизация на културата 

Хаманджия е нееднократно критикувана. Първи я отрича В. Н. Даниленко, който не е съгласен и с 

отделянето на обособен протохаманджийски етап (Даниленко 1969, 212). Е. Комша пък отрича 

хипотезата на Д. Берчу за наличието на Vта фаза на културата Хаманджия и прерастването й в 

добруджански (или понтийско-добруджански) вариант на култура Гумелница (Комша 1962, 65–66; 

Comşa 1974a, 234). Използвайки аргументи, почиващи на стратиграфски данни и радиовъглеродни 

дати, В. Думитреску отхвърля наличието на т. нар. “протохаманджийска” фаза и нагледно посочва, че 

фазата Чамурлия де Жос (IIIта поред) би следвало да е синхронна на цялата IIIта фаза на културата 

Боян (Боян–Видра) и отчасти на началото на IVта й фаза (Боян–Спанцов) (Dumitrescu 1971b, 44–50; 

Dumitrescu 1971b, 44–50). Малко по-късно Е. Комша разделя културата Хаманджия на три фази – 

Головица, Чамурлия де Жос и Мангалия, аргументирайки се, че дотогава не са открити материали, 

които да илюстрират и Iва фаза по Д. Берчу, описал я само хипотетично (Comşa 1974b, 17–18; Comşa 

1977, 5–6). Становището за триделната периодизация на културата Хаманджия и финала й с идването 

на племената-носители на преходната фаза от културата Боян към културата Гумелница оттогава се 

налага в румънската археология и с варианти господства и до днес (вж. напр. Popovici/Rialland 1996–

1997, 12–15; Haşotti1998, 98–99). 

 В дискусията за периодизацията на културата Хаманджия дейно участие взема и П. Хашоти. 

Той първоначално приема предложеното от Е. Комша разделяне на три фази – Головица, Чамурлия 

де Жос и Мангалия, подчертавайки, че последната е твърде неясна и е отделена предимно на базата 

на случайни находки и непълна информация от разкопките на няколко некропола. Размишлявайки 

върху радиовъглеродната дата за фазата Чамурлия де Жос от селището Бая–Хаманджия (5830±70), 

той стига до извода, че между това време и преходната фаза от културата Боян към културата 

Гумелница не остава почти никакъв хронологически интервал, в който да се вмести “фазата 

Мангалия”. Затова П. Хашоти смята, че са необходими по-нататъшни проучвания на този проблем, 

който остава неизяснен (Haşotti1984, 35–36). 

 С проучването на обектите Меджидия–“Кокоаше”, район Констанца и Дуранкулак-Нивата 

(област Добрич, България), където са открити непознати дотогава ранни материали, е доказано 

наличието на фаза на култура Хаманджия, по-ранна от фазата Головица (Haşotti1986a; Димов 1982, 

Димов 1988). Затова П. Хашоти ревизира мнението си за периодизацията на културата и приема, че 

фазата Мангалия всъщност представлява последен, трети етап на фазата Чамурлия де Жос. По този 

начин разделянето на три части на културата Хаманджия се запазва (Haşotti1990, 252–255, 264; 

Haşotti1992, 120–121; Haşotti1993, 40–41; Haşotti1997, 21–23, fig. 148; Haşotti1998, 98–99). Следвайки 

мнението на С. Маринеску-Бълку (Marinescu-Bîlcu 1972b, 70–73), П. Хашоти синхронизира 

Хаманджия IIIВ и IIIС (фаза Мангалия по Е. Комша; Хаманджия V по Д. Берчу; Хаманджия IV и V по 

Т. Димов или фаза Варна по Х. Toдорова) с Прекукутен III, като смята, че финалът на културата 

Прекукутен настъпва малко по-късно, отколкото края на културата Хаманджия (Haşotti1990, 255–256; 
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Haşotti1998, 99). Приемайки становището на Е. Комша за проникването на племената от преходната 

фаза на културата Боян на по-голямата част от добруджанската територия между Дунав и Черно 

море, П. Хашоти не придава голямо значение на приноса на Хаманджия в генезиса на културата 

Гумелница в Добруджа. Той смята, че локалните й особености се дължат на “квазиасимилация” на 

носителите на културата Хаманджия от пришълците и могат да се проследят само през фазите 

Гумелница А1 и Гумелница А2 (Haşotti1990, 264; Haşotti1997, 67–68, 75–76; Haşotti1998, 99). 

 През 1984 г. Хенриета Toдорова прави критичен преглед на дотогавашните мнения за 

периодизацията на културата Хаманджия и предлага нова. Тя разделя културата на четири фази, а 

всяка от тях – на по две подфази, като посочва находките от кои обекти характеризират всеки 

подпериод. За южна граница на разпространението на културата Хаманджия Х. Toдорова смята 

района между Шабла и Каварна (Toдорова 1984, 33; Toдорова 1986, 116). Тя отбелязва, че през 

средния енеолит обликът на фазата Варна (Сава IV) е почти идентичен с облика на фазите 

Хаманджия IV и V по Д. Берчу и подчертава, че интеграцията между различните племена-носители 

на културите Сава (IVта фаза), Хаманджия (IVта фаза), Боян (фаза Спанцов) и Прекукутен (начални 

етапи на IIIта фаза) водят до образуването на хетерогенния им етнокултурен облик, който е и базата, 

от която се формира късноенеолитната култура Варна. Според нея в подфазата IVа “Текиргьол” на 

културата Хаманджия се среща щампована керамика с позитивна композиция на орнамента. През 

тази подфаза керамиката от Добруджа и от Лонгоза придобива почти еднакъв облик. Затова Х. 

Toдорова отново нарича целия период “фаза Варна на културите Сава и Хаманджия” (Toдорова 1984, 

37–42; Toдорова 1986, 118–119). 

 В монографията си, посветена на каменно-медната епоха в България, отпечатана малко по-

късно обаче Х. Toдорова променя наименованието на IV фаза на културата Хаманджия във “фаза 

Текиргьол”, като смята, че за нея е характерна украсата на керамиката с щампа с правоъгълни 

зъбчета. Според нея този вид орнаментация се среща най-често в Добруджа и по-рядко в южна 

посока (Toдорова 1986, 118–119). 

 След няколко години, в една от предварителните публикации на резултатите от проучването 

на некропола на селищната могила Големия остров край с. Дуранкулак, област Добрич, Х. Toдорова 

споменава, че за първия (А) етап на късната Хаманджия е характерна щампованата украса и 

предпочитанието на светлокафявите да оранжеви тонове на повърхността на съдовете. Тя вече смята, 

че през втория (В) етап тази украса изчезва (Todorova/Dimov 1989, 294). 

 В своите работи Т. Димов предлага културата Хаманджия отново да се раздели на пет фази. 

Според него след IVта фаза (Текиргьол) следва една Vта фаза (Варна), която той смята за синхронна 

на IVта фаза на културата Сава (Димов 1992а, 32–33; Димов 1992б, 129–130). 

 

 

 

IV. ОТНОСИТЕЛНА И АБСОЛЮТНА ХРОНОЛОГИЯ 

 

Относителна хронология: Към момента няма нито един обект на култура Хаманджия, на 

който да са представени всичките ѝ етапи във вертикален план. Това създава известни затруднения 

при изграждането на относителната ѝ хронология и налага използването и на сравнителен анализ за 

тази цел. Именно затова от изключително значение са проучванията край Дуранкулашкото езеро. Тук 

се проследява цялостното развитие на културата от самата ѝ поява до постепенното ѝ еволюиране и 

прерастване в къснохалколитната култура Варна. Още по-ценни са тези изследвания, тъй като на тази 

площ са налице както селищата, така и некрополите, оставени ни от носителите на културата 

Хаманджия. Така, освен за ежедневието и вярванията в задгробния живот, можем да съдим за 

различни аспекти от бита. Проучванията край с. Дуранкулак дават и обширна база от сравнителен 

материал, на базата на който е възможно изграждането на периодизационна схема на култура 

Хаманджия, както и синхронизирането на отделните фази и етапи в развитието ѝ със съседните 

праисторически балкански култури. 
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 От изброените по-горе периодизации не културата най-достоверна и обоснована е 

четириделната, предложена от Х. Toдорова. Въз основата на взаимни импорти, откривани в контекста 

на обекти от територията на североизточната част на Балканския полуостров, е възможно следното 

синхронизиране: 

 

Северно 

Причерноморие 

Мунтения Горско-степна зона Лонгоза Североизточна 

България 

Хаманджия І Боян-

Болинтиняну 

Култура на линейно-

лентъчната керамика 

Усое І Хотница І 

Хаманджия ІІ Боян-Джулещ Прекукутен І Усое ІІ Хотница ІІ 

Хаманджия ІІІ Боян-Видра Прекукутен ІІ Сава І-ІІІ Поляница І-ІІІ 

Хаманджия ІV Боян-Спанцов Първа половина на 

Прекукутен ІІІ 

Сава ІV Поляница ІV 

 

Синхронизацията на първата фаза на културата е най-сложно, тъй като за нея разполагаме само 

с публикация на част от материалите, открити в единствените две проучвани селища – Дуранкулак-

Нивата (Димов 1982) и Меджидия-Кокоаше (Haşotti 1985). Гробните дарове в комплексите от този 

период в некропола край Дуранкулак са изключително оскъдни и не дават достатъчно добра база за 

сравнение. За синхронизирането на Хаманджия І с Боян-Болинтиняну свидетелстват някои 

керамични фрагменти, открити при проучването на землянка 1 от Дуранкулак-Нивата (Димов 1982, 

40, обр. 8; 47; Todorova/Dimov 1989, 299). 

 Едновременността на втората фаза на Хаманджия с фаза Боян-Джулещ е установена по 

наличието на взаимни импорти в Дуранкулак-Нивата (Димов 182, 47), Богата І (Comşa 1974b, 231; 

Todorova 2002, 37), Чернавода A (Берчу 1963). Подобни находки от Дуранкулак-Нивата и Шабла 

потвърждават и синхронността ѝ с Усое ІІ (Славчев 2008, 45-48). Възможно е частичното застъпване 

на тази фаза с финала на Боян-Болинтиняну (Neagu 2003, 147-148). 

 Находки от обекти от третата фаза на култура Хаманджия ги свързват хронологически с 

фазата Видра на култура Боян. Такива са откривани край Чернавода в обектите Колумбия Д и Дялул 

София (Berciu/Morintz 1957, 84; Berciu/Morintz/Roman 1959, 95–98; Berciu/Morintz 1959, 105; Berciu 

1961, 78; Berciu 1966, 77–78; Comşa 1974b, 232), Чамурлия де Жос (Comşa 1974a, 17), Кея 

(Voinea/Neagu 2006, 153), VІІІ хоризонт на селищната могила Големия остров край Дуранкулак 

(Slavchev 2004) и синхронните гробове от прилежащия некропол (напр. гроб 991 Todorova 2002, 78, 

120, Tabl. 174: 3). Материали от третата фаза на културата Хаманджия са открити в подравнителния 

слой между сгради L.12 (Боян-Видра) и L.11 (Боян-Спанцов) в селищната могила Хършова 

(Voinea/Neagu 2006, 152). На базата на сходни форми и украси на керамични съдове, откривани в 

некропола и селищната могила край Дуранкулак е установена и синхронността на третата фаза на 

културата Хаманджия с първите три (раннохалколитните) фази на култура Сава (Slavchev 2004; 

Toдорова 2011, 68-69). 

 По време на последната, четвърта фаза от развитието си, култура Хаманджия се сближава и 

напълно интегрира с култура Сава. Двете култури изравняват своите характеристики и по-

нататъшната им еволюция ще доведе до прерастването им в къснохалколитната култура Варна. Тези 

процеси отдавна са обяснени и описани в литературата (Vajsová 1966, 22–31; Vajsová 1967, 330, 349; 

Toдорова 1972, 44; Toдорова 1984, 37–42; Toдорова 1986, 118–119). Синхронизирането на Хаманджия 

ІV с началото на Прекукутен ІІІ на базата на керамиката е установено при проучването на селищната 

могила Големия остров и прилежащия ѝ некропол край Дуранкулак (Slavchev 1997, 8-12; Slavčev 

2002, 298; Slavčev 2004, 154-157) и разкопките на селищната могила Провадия-Солницата (Лещаков 

2008, 192; Петрова 2008, 258-259, 266). В същите обекти е документирана и едновременността на тази 

фаза с Боян-Спанцов и Поляница ІV (Slavchev 1997, 9-10; Slavčev 2004, 154-157; Лещаков 2008, 191, 

193; Петрова 2008, 259, 263, 266). 
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Абсолютна хронология: Броят на радиовъглеродни дати от обектите на култура Хаманджия 

към момента е много малък и позволява само най-общо очертаване на възможното датиране на 

отделните ѝ периоди. Те са следните: 

6480 ± 95 BP, 6040 ± 60 BP и 6010±160 BP без яснота от кой обект и кой хоризонт са взети 

пробите и къде са изследвани (Dumitrescu et al. 1983, 99) 

5645 ± 87 BP (Hv-13433) от землянка 1 от Дуранкулак-Нивата (Nobis 1986, 195) – Хаманджия 

І-ІІ 

5990 ± 100 b BP (изследвана в лабораторията в Грьонинген, без номер) – палеоботанична 

проба от Шабленското езеро, от най-ранната поява на култивирани растения в района (Bojadžiev 

2002, 68) 

5880 ± 70 BP (GrN-1986) от Бая-Хаманджия (Vogel/Waterbolk 1963, 184; Berciu 1966, 114) – 

Хаманджия ІІІ 

6020 ± 43 BP (UB‐7276) (Voinea/Neagu 2008, 16), 6141 ± 29 BP, 6064 ± 26 BP, 6093 ± 39 BP, 

6138 ± 44 BP, 6120 ± 40 BP от Кея (Voinea et al. 2015-2016, 160-161) – Хаманджия ІІІ 

5840 ± 200 BP (Hv-12759) от гроб 536 от некропола край Дуранкулак (Bojadžiev 2002, 67) – 

Хаманджия ІV 

5934 ± 33 BP (OxA-X-2414-52) от гроб 1 от некропола Варна ІІ (Higham et al. 2018, 513) 

5850 ± 40 BP (Pos-52 535 R_Date) от Констанца-Карфур (Voinea et al. 2015-2016, 155) – 

Хаманджия ІV 

5851 ± 58 BP от Текиргьол-Диг ІІ (Voinea et al. 2015-2016, 157) – Хаманджия ІV 

 

Датите без контекст не може да бъдат привлечени към анализа, поради несигурността на 

изходните данни. Очевидно датата от Дуранкулак-Нивата е сгрешена, тъй като вместо да е най-ранна 

(каквито са данните от относителната хронология), се оказва най-късна. 

 

Калибрирането1 на останалите дати показва следната картина: 

Шабленско езеро (Хаманджия ІІ) - 4898 ± 124 пр. Хр. 

Кея (Хаманджия ІІІ) - 4917 ± 58 пр. Хр., 5114 ±72 пр. Хр., 4978 ± 30 пр. Хр., 5032 ± 67 пр. Хр., 

5104 ± 79 пр. Хр., 5091 ± 86 пр. Хр. 

Бая-Хаманджия (Хаманджия ІІІ) - 4750 ± 85 пр. Хр. 

Варна ІІ (Хаманджия ІV) - 4810 ± 46 пр. Хр. 

Дуракулак-некропол, гроб 536 (Хаманджия ІV) - 4738 ± 232 пр. Хр. 

Констанца-Карфур (Хаманджия ІV) - 4720 ± 52 пр. Хр. 

Текиргьол-Диг ІІ (Хаманджия ІV) - 4710 ± 75 пр. Хр. 

 

Ясно се вижда припокриването на датите от различните периоди. Най-отчетливо дефинирана 

в хронологическо отношение изглежда само последната фаза на културата, за която датите от 

различните обекти или съвпадат, или са много близки. Тази информация следва да бъде съпоставена 

с датирането на Първия Варненски некропол – 4596/4516 – 4427/4341 пр. Хр. (95.4% вероятност) 

(Higham et al. 2018, 513), гробовете от който се отнасят към втората-началото на третата фаза на 

къснохалколитната култура Варна, следваща след края на Хаманджия. При това сравнение само ІV 

фаза на култура Хаманджия би могла да бъде поставена с по-голяма доза сигурност в периода около 

4750-4650 г. пр. Хр. Ако приемем това датиране, датите от Кея изглеждат твърде ранни за ІІІ фаза, а 

датата от Бая – твърде късна. Датата от Шабла пък се застъпва с датите от обектите от ІІІ фаза. 

Предвид несигурния ѝ контекст и източник – поленова проба, последната трябва да се игнорира и да 

не участва в изграждането на абсолютната хронология.  

На този етап на изследване абсолютното датиране на фазите на култура Хаманджия не е добре 

прецизирано. За в бъдеще се налага натрупване на още радиовъглеродни дати, позволяващи 

изясняването на точната позиция във времето на отделните периоди. 

                                                      
1 Калибрирането е извършено с програмата CalPal, при вероятност 68%. 
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V. ПРОУЧВАНИЯ НА КУЛТУРАТА ХАМАНДЖИЯ В БЪЛГАРИЯ  

 

 През 1953 г. М. Мирчев и Д. Златарски правят сондаж в селищната могила Сава, недалеч от 

гр. Дългопол, Варненска област. Основавайки се на дълбочините на разчистените в различни 

квадрати огнища и жилищни подове, те разграничават девет строителни хоризонта. Сравнявайки 

находките с подобни от селищните могили при Русе, Салманово и Коджадермен, авторите датират 

селищната могила Сава в епохата на енеолита (Мирчев/Златарски 1960). 

 През 1956 г. в местността Батареята край гр. Варна в непосредствена близост до гроб е 

открита (вероятно) част от жилище. Находките оттам са предадени в Археологическия музей в гр. 

Варна и са публикувани от М. Мирчев (Мирчев 1961, 120–122) заедно с материалите, открити в 

няколко гроба от некропол в курорта Дружба (дн. Св. Константин), разрушени от изкопни работи 

(Мирчев 1961, 122–124). Той ги датира съответно в енеолита и края на енеолита (Мирчев 1961, 122, 

124). 

 При пребиваването си в България Е. Комша обръща внимание на група керамика от 

селищната могила Сава, която е украсена с отпечатъци от зъбчата щампа, канелюри, пъпковидни 

израстъци и с червена охра, нанесена след изпичането. Въз основа на тези материали той дефинира 

една нова археологическа култура, наречена от него “култура Варна”, чийто ареал обхваща Добруджа 

и най-вече западното Черноморско крайбрежие. Хронологически той я поставя в периода между края 

на културата Хаманджия и началото на преходната фаза от културата Боян към култура Гумелница 

(Комша 1962, 65–66). 

 Според Д. Берчу материалите от селищната могила Сава са характерни за V-та фаза на 

културата Хаманджия (Berciu 1966, 34–42). Той смята, че те отразяват взаимното влияние между 

фазите Хаманджия V и Боян V и са база, от която се развива понтийският вариант на кулутурата 

Гумелница. Според него, през този период в района на Добруджа и Лонгоза за първи път започва 

използването на графитната украса (Berciu 1966, 42; 110–111). Д. Берчу смята още, че находките от 

Варна–Батареята имат близки паралели в керамиката от IIра фаза (Головица) на културата 

Хаманджия (Berciu 1966, 40). 

 Малко по-късно Х. Toдорова обособява материалите от селищната могила Сава в 

самостоятелна “културна група”. Включвайки към тях находките от селищните могили Хисарлък 

(Разградска област), Завет и край с. Каблешково (Бургаска област), тя очертава ареала й по 

Черноморското крайбрежие южно от гр. Варна (Vajsová 1966, 22–31). Х. Toдорова разграничава три 

фази на развитие на тази “културна група”, като ревизира въведеният от Е. Комша термин “култура” 

и нарича явлението “тип Варна” (Vajsová 1966, 24). Тази фаза тя разделя на две подфази, като 

синхронизира ранната с Марица IIIb, IIри етап на фаза Видра на културата Боян и IIра фаза на 

кулутурата Прекукутен, а късната – с Марица IV, късния етап на фаза Чамурлия де Жос на културата 

Хаманджия от селищната могила при Хършова и Прекукутен III (Vajsová 1966, 24–26). Авторката 

смята, че късният етап на “типа Варна” е свързан по време с началото на преходната фаза от 

културата Боян към културата Гумелница в Североизточна България. Според Х. Toдорова късният 

етап на “типа Варна” е съществувал кратко време, тъй като в Хършова материалите от него са 

покрити от хоризонт с находки от фазата Спанцов (Vajsová 1966, 30–31). 

 По-обстойно керамиката “тип Варна” (и по-точно фината керамика) Х. Toдорова разглежда в 

отделна статия (Vajsová 1967). Тя я определя като крайна фаза на новообособената от нея култура 

Сава, близка до културата Марица, „значително повлияна от съседната култура Хаманджия” (Vajsová 

1967, 348). Х. Toдорова смята, че в селищната могила Сава има два горели хоризонта с материали от 

фазата Варна, илюстриращи особеностите на два хронологически етапа на развитие (Vajsová 1967, 

331). Към тях тя включва и находките от местността Батареята и курорта Дружба (дн. Св. 

Константин). Керамиката “тип Варна” според нея се характеризира със светли цветове. Врязаната 

украса от предхождащия период е заменена с щампована. Набоденият орнамент, срещащ се много 
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рядко, Х. Toдорова свързва с културата Хаманджия (Vajsová 1967, 342–346). Според нея, приликите 

между фазата Чамурлия де Жос на културата Хаманджия, II и III фази на културата Прекукутен и 

“типа Варна” е обусловена от интензивни интеграционни процеси (Vajsová 1967, 349). 

 През 1963 г. Ара Маргос прави сондажно проучване на селищната могила край гр. Провадия, 

на територията на солодобивното предприятие. Сведенията за него той публикува само в най-общ 

вид в местния периодичен печат (Маргос 1964; Маргос 1978). Съдейки по запазените материали, 

обектът е съществувал през късния неолит, средния енеолит (ІV фаза на културите Сава и 

Хаманджия) и късния енеолит. През 2005 г. започва редовното проучване на обекта под 

ръководството на Васил Николов. Установено е, че селищната могила съдържа три хоризонта, 

отнасящи се към ІV фаза на културите Сава и Хаманджия, с обща дебелина около 1,10 м. В тях през 

периода 2005-2008 г. са проучени четири сгради от това време. Най-ранни от тях са постройки 3 и 2, а 

най-късна – постройка 1 (Николов, Петрова 2008, 47-48. Към времето на средния халколит се отнасят 

и отбранителен ров и палисада, преминаваща в каменна стена от източната, северната и западната 

части на могилата (Николов 2009). През 2017-2019 г. са проучени части от още две постройки от 

времето на ІV фаза на култулите Сава и Хаманджия (Николов и др. 2018, 53; Николов и др. 2019, 55). 

Проучвателите свързват със селищната могила и солодобивен център, функционирал през средия 

халколит на площ от поне 10 дка (Николов 2019, 74-77). 

 През 1966 г. при теренно обхождане край с. Плачидол Л. Бобчева открива останки от 

разрушено праисторическо селище. Тя залага контролен сондаж за изясняване характера и границите 

му. В резултат от това проучване става ясно, че обектът е разрушен при строежа на микроязовир 

(Бобчева б.г., 54). Откритите материали се отнасят към ІІІ фаза на култура Хаманджия. 

 През 1968 г. край гр. Балчик, област Добрич, случайно е открита колективна находка, 

състояща се от глинена антропоморфна фигурка и керамичен съд. Х. Toдорова приема, че тя се 

отнася към средноенеолитната “преходна фаза Варна”, която смята за общ финален етап на културите 

Сава и Хаманджия, при което ареалът й покрива териториите им (Toдорова 1972, 39, 42, 44). Оттук 

нататък тя серизно започва да се занимава с издирването и изследването на паметници на културата 

Хаманджия на територията на България. 

През 1973-1974 г. Л. Бобчева започва проучването на тракийски некропол от ранножелязната 

епоха на границата на землищата на с. Черна и с. Крагулуво. В югоизточната му част гробовете са 

нарушили културен пласт на селище на културата Хаманджия (Димов 1988, 24; Димов 1992, 27). То е 

частично разрушено от дълбоката оран. По-късно разкопките са продължени от И. Василчин 

(Василчин 1998/1999, 56), който старателно събира и праисторическите материали от унищожения 

праисторически пласт. Селището се отнася към ІІ фаза на култура Хаманджия. 

 През 1974 г. Х. Toдорова проучва в местността Новите лозя, намираща се между 

Шабленското езеро и Шабленската тузла, на около 300 м източно от езерото, напълно разрушено 

селище на културата Хаманджия. Изследването показва, че смятаните по предварителни данни за две 

различни селища Шабла I и Шабла II представляват сектори от едно голямо открито селище. 

Културните пластове са изцяло разрушени от дългогодишната обработка на почвата и от ерозията. 

Незасегната е само субструкцията на наземните жилища (дупките от коловете, изграждащи 

конструкцията на стените). Материалите, от които е запазено много малко, илюстрират 

интеграционните процеси, протекли между носителите на културите Сава и Хаманджия от късния 

неолит до средния енеолит (Toдорова 1986, 78–79). Повечето от тях се отнасят към началото на ІV 

фаза на културите Сава и Хаманджия (Slavchev 2004-2005, 13; 18, fig. 2), но някои имат паралели в 

етапа Усое ІІ (Славчев 2008, 45-48, фиг. 2: 4–6; фиг. 3: 1–5), което поставя началото на обитаването 

на селището край Шабла във ІІ фаза на културата Хамаджия. 

 През 1975 г. са направени сондажни разкопки на селището в местността Дулапкулак край с. 

Драганово, област Добрич. В пласта от средния енеолит (ІV фаза на култура Хаманджия), са открити 

множество фрагменти от керамични съдове с ръждивокафява излъскана повърхност, украсени с 

врязан, щампован и релефен орнамент (Бонев/Димов 1985, 35–36). По-късно проучването е 

разширено, при което са разкрити деструкции от горели наземни жилища с глинобитна колова 

конструкция, както и останки от опожарена сградa с каменни стени, чиито размери са 4.20 м х 5.60 м. 
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Проучена е част от още една сграда с каменни стени, както и вероятна улична каменна настилка. 

Установено е наличието на два халколитни хоризонта с обща дебелина 80-90 см (Димов 2009). 

 През 1976 г. при построяването на Домостроителния комбинат край гр. Варна, И. Иванов 

провежда спасителни разкопки и проучва три гроба, от които два са разрушени (Иванов 1978b, 81–

85). При анализа на находките той стига до извода, че гробовете са по-ранни от къснохалколитните 

Варненски (Иванов 1978а) и Девненски (Toдорова–Симеонова 1971) некрополи, но подчертава 

приликите в положението и ориентацията на скелетите, разположението на гробния инвентар, 

формата и размерите на златните мъниста и някои от орнаменталните мотиви върху керамичните 

съдове. Паралели на формите и украсата на керамиката И. Иванов открива сред находките от III и IV 

хоризонт на селищната могила Голямо Делчево, Дългополско (отнесени от Х. Toдорова към средния 

енеолит), сред материалите от Iви хоризонт на селищната могила при с. Виница, Шуменско (датиран 

от А. Радунчева в края на първата половина на халколита), сред тези на култура Марица, от Iви 

хоризонт на селището Извоаре, както и един съд – случайна находка от Добруджа. Въз основа на тези 

данни той отнася гробовете от некропола (влязъл в литературата под името Варна II) към края на 

първата половина на халколитната епоха – Караново V (Иванов 1978b, 89–90). 

 През 1974 г. Х. Toдорова започва проучването на селищната могила Големия остров в 

Дуранкулашкото езеро. През 1978 г., на западния бряг на езерото при изкопаване на траншеи в 

търсене на прилежащия некропол, е открито еднослойно селище, получило името Дуранкулак-

Нивата. От него са проучени три землянки. Тук за първи път е установена и най-ранната, І фаза на 

културата Хаманджия. Селището е съществувало и през следващата, ІІ фаза (Димов 2003, 126-127; 

Toдорова 1984, 31). 

 В периода от 1979 до 1990 г. е проучен праисторическият некропол край с. Дуранкулак, 

област Добрич. Голям брой от гробовете в него датират към финалната фаза на културата 

Хаманджия. Некрополът е изцяло публикуван (Todorova 2002a) и дава неоценима информация за 

целия период на съществуване на културата, тъй като е бил използван от самата ѝ поява до 

прерастването ѝ в къснохалколитната култура Варна. При неговото изследване става ясно, че 

гробовете от некропола Варна ІІ следва да бъдат отнесени към ІV фаза на културите Сава и 

Хаманджия. 

 През 1983 г. при спасителни разкопки в местността Корията край гр. Суворово, Варненска 

област, И. Иванов изследва на площ от около 450 кв. м части от четири опожарени жилища, отнесени 

от него към ранния енеолит. Разкопвачът смята, че селището е двуслойно, като по-късният, 

къснохалколитен хоризонт е напълно унищожен от селскостопански работи (Иванов 1984). През 1989 

и 1990 г. на терена отново са подновени спасителни разкопки, при които чрез сондажни проучвания 

на площ около 350 кв. м са документирани участъци в централната част на селището (Иванов/Янчев 

1991). По време на тези две кампании са частично разкопани останките от поне осем постройки и две 

боклучни ями. Въз основа на откритите находки селището се датира в средната каменномедна епоха 

и принадлежи към ІV фаза на културите Сава и Хаманджия. 

Важна особеност на обекта е, че стените на постройките са издигнати върху каменен цокъл. 

Всичките проучени сгради са много силно горели, при което мазилките са отухлени. Подобна 

каменна архитектура намира паралели на с.м. Големия остров край с. Дуранкулак и в селищната 

могила край гр. Провадия, отнасящи се също към средния халколит (в първия обект подобен начин на 

градеж продължава да се използва и през късния енеолит). Съобщава се и за наличието на 

монументална каменна укрепителна стена около селището с дебелина 3 м. 

 През 2010 г. на селището е извършено геомагнитно проучване от П. Зидаров и през 2011 г. 

разкопките са възобновени под ръководството на В. Славчев. Оттогава досега се проучва опожарена 

постройка, интерпретирана като керамична работилница. През 2018-2019 г. са разкрити и останките 

на друга сграда, чието проучване предстои (Славчев 2018). 

От 1995 г. под ръководството на Х. Toдорова започва проучването на VІІ хоризонт на 

селищната могила Големия остров в Дуранкулашкото езеро. До 2004 г. са проучени пет сгради, като 

досега са публикувани планът на част от проучената площ (Бояджиев 2004) и значителна част от 

керамичния комплекс (Slavčev 2004). През 2004 г. са проучени части от три сгради от VІІІ хоризонт, 
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отнасящ се към ІІІ фаза на културата Хаманджия (Toдорова 2005). След прекъсване работата на 

могилата е подновена през 2015 г., като към 2020 г. са изцяло разкопани още една сграда от VІІІ и две 

сгради от VІІ хоризонти, а частично проучена е и една сграда от VІІІ хоризонт (Вайсов, Славчев, 

Попова 2019). 

 През 2017-2018 г. Националният археологически институт с музей при БАН провежда 

мащабна кампания по актуализиране и допълване на Археологическата карта на България. В резултат 

от работата на няколко екипа са открити и регистрирани нови обекти на културата Хаманджия на 

територията на областите Варна и Добрич. Екип, ръководен от Георги Иванов открива две селища в 

землището на с. Оброчище – едното от времето на ІІІ, а другото – от времето на ІV фаза на културата 

Хаманджия (Иванов и др. 2019, 627). Ръководената от Елена Василева експедиция регистрира в 

землището на с. Божурец едно селище и една селищна могила, обитаващи през ІV фаза на културата 

Хаманджия (Василева и др. 2018, 600). Екипът под ръководството на Петър Лещаков локализира два 

обекта от средния халколит (ІV фаза на културите Сава и Хаманджия) в землището на с. Бозвелийско 

(Лещаков и др. 2018, 605). 

 През 2019 г. Виктория Петрова провежда спасителни разкопки по трасето на газопровод край 

с. Вълчидол. Тук тя проучва три вкопани структури, материалът от които се датира във втората фаза 

на култура Хаманджия. Характерът на обекта не е изяснен, вероятно става въпрос за периферията на 

селище. 

 Към началото на 2020 г. на територията на България са известни 24 обекта на културата 

Хаманджия. За някои от тях имаме само бегли сведения от случайни откриватели; хора, извършващи 

различни строителни дейности и др. Немалко са откритите при теренни издирвания обекти, на които 

не са провеждани теренни проучвания. Реално тези, които са изследвани oт археолози по време на 

редовни или спасителни разкопки са само седем2: 1. Обектът край с Вълчидол; 2. селището в м. 

Долапкулак край с. Драганово; 3. комплексът от селище, селищна могила и некропол край с. 

Дуранкулак; 4. селището в м. Новите лазя край гр. Шабла; 5. комплексът от селищна могила и 

солодобивен център? в Солницата край гр. Провадия; 6. селището в м. Корията край гр. Суворово; 7. 

некрополът Варна ІІ край гр. Варна. 

 

 

 

VI. СЪСТОЯНИЕ НА ПРОУЧВАНИЯТА 

 

След кратък “бум” през 50те – началото на 60те години на миналия век, предизвикан от 

откриването на новата археологическа култура, интересът към нея бързо замира. В началото на 80 -те 

години са направени сондажни проучвания на няколко обекта, които обаче се отнасят към ранни фази 

от развитието й. Мнението на Е. Комша за плавния преход от култура Боян към култура Гумелница, 

което отрича каквато и да е приемственост между културите Хаманджия и Гумелница, се приема 

безкритично от румънските археолози3. Според наложилото се в румънската наука мнение културата 

                                                      
2 От списъка са изключени селищната могила Сава, проучвана от ученици под ръководството на Д. Златарски 

(тогава учител) и М. Мирчев (специалист в античната археология); обектът при с. Черна (проучван е по-късният 

тракийски некропол и не са документирани праисторическите структури); обектът при с. Изворово (изследвана 

е средновековната крепост и не са отразени халколитните структури); селището при с. Плачидол (не е водена 

документация при сондажното проучване); некрополът в курорта „Св.Св. Константин и Елена“ и обектът в м. 

Батареята край Варна (местата само са посетени от археолог, за да събере извадените материали след като 

комплексите са били разрушени). 
3 Е. Комша не винаги се придържа към това становище. В някои свои работи той изказва тезата (видоизменена 

по-късно от П. Хашоти), че в северната част на окръг Тулча по крайбрежието на р. Дунав е разпространен 

“преходен тип” на културата Хаманджия, възникнал в резултат от контакт с общностите от преходната фаза на 

културата Боян, частично асимилирали хаманджийските племена (Comşa 1987b, 44–45). На базата на този тип 

се формира “един ранен регионален вариант на културата Гумелница” (Comşa 1987b, 45, 50; Comşa 1997–1999, 

47–48). По този начин той приема отхвърляното по-рано от него самия мнение на Д. Берчу за наличието на 
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Хаманджия няма пряки допирни точки с културата Гумелница, тъй като е прекратила съществуването 

си с идването на територията на Добруджа на носителите на преходната фаза от културата Боян към 

културата Гумелница. Тази теза е свързана с идеята, че културата Гумелница се развива единствено и 

само въз основа на културата Боян. Румънските археолози включват в ареала й и Южна Добруджа 

заедно със Западното Черноморско крайбрежие. На друго мнение са част от българските учени, които 

смятат, че в района на Добруджа и Западното Черноморие през късния халколит синхронно на 

културата Гумелница се развива една напълно самостоятелна археологическа култура – Варна, 

възникнала въз основата на предхождащите я култури Хаманджия и Сава, чиито характеристики през 

последната им фаза на развитие се уеднаквяват. Това предопределя и различията в установяването на 

относителната хронология и периодизация: интересуващите ни материали румънските учени 

интерпретират като принадлежащи на други култури (Боян или Гумелница – в зависимост от 

типологическите особености на всяка една находка, независимо, че става въпрос за предмети, 

откривани в един и същ обект и дори понякога в един и същи комплекс). 

Основна причина за тези различия е липсата на достатъчно публикуван материал от затворени 

комплекси с ясен стратиграфски контекст. На територията на Южна Добруджа и Лонгоза интересът 

към генезиса на къснохалколитните култури води до проучването и публикуването на доста повече 

обекти от финала на културата, отколкото в Северна Добруджа. В Румъния пък през последните 

години интересът е насочен към развитието на ІІІ ѝ фаза (Voinea, Dobrinescu 2002-2003; Voinea, 

Neagu 2006). Същевременно, първата фаза на културата остава почти непозната, като за нея има само 

предварително съобщение за един обект на територията на Румъния и няколко предварителни 

публикации за Дуранкулак-Нивата на територията на България. След публикуването на 

монографията на Д. Берчу, посветена на културата Хаманджия, обекти от втората ѝ фаза не са 

обнародвани. 

По всичко изглежда, че проучванията на културата Хаманджия се намират все още в началния 

си етап – този на натрупване на емпирически материал, който да позволи обработката и пълното му 

осмисляне. Вече са предложени общи посоки на интерпретацията му, но анализи по конкретни 

проблеми, свързани с различните аспекти на края на отбелязаните явления все още липсват. Известни 

само по предварителни съобщения, находките не са обнародвани и това води до най-различни 

подходи при включването им в периодизационните схеми. Ситуацията се усложнява още повече от 

липсата на публикувани комплекси изобщо за цялата култура. Единственият цялостно публикуван 

паметник към момента е некрополът при с. Дуранкулак, който дава пълна картина на развитието на 

погребалните практики на културата Хаманджия от появата до финала ѝ. За съжаление обаче, този 

случай остава изолиран и богатата информация няма с какво да бъде сравнена. При това положение 

редица проблеми в изследването на културата остават нерешени. Обнадеждаващ е единствено 

фактът, че през последните десет години са открити редица нови обекти както на територията на 

Румъния (Voinea, Caraivan, Florea 2011), така и на България (Василева и др. 2018, 600; Лещаков и др. 

2018, 605; Иванов и др. 2019, 627). Тези сведения са добра база за бъдещи нови проучвания.  

 

 

 

VII. СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И АРХИТЕКТУРА 

 

Както при всяка от древноземеделските общности, селищата на културата Хаманджия са 

трайни, възникнали на места, отговарящи най-добре на изискванията на новодошлите племена, 

населили територията на съвременна Добруджа. Уседналостта е предопределена от начина на живот, 

при който основната характеристика на икономиката е самозадоволяването с храна. Населението е 

свързано с обработваемите площи, изискващи постоянни грижи и хората не могат да си позволят 

между тях и нивите да има голямо разстояние. Доминиращи сред стопанските дейности са 

                                                                                                                                                                                
самостоятелен добруджански вариант. В други свои работи обаче Е. Комша се придържа към предишната си 

теза (Соmşa 1990). 
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земеделието и скотоводството, а ловът, риболовът и събирателството имат спомагателна роля. Затова 

и основният фактор за избор на местообитаване е наличието на средства за производство на 

хранителни стоки: подходяща за обработка земя (плодородна, лесно обработваема и с висока 

естествена влажност) и наличие на обширни пасища. Близостта на дървесни съобщества също е 

задължителна – гората е не само източник на диворастящи плодове и на дивеч, но и на строителен 

материал. Праисторическите селища се разполагат в непосредствена близост до извор или течаща 

вода, задоволяващи нуждите на населението за пиене, готвене и хигиенни нужди. Селищата на 

култура Хаманджия напълно се съобразяват с тези условия, като още от самото начало се наблюдават 

и някои специфики: Повечето от тях са изграждани на защитени от северните ветрове места и още от 

самото начало на заселването на Добруджа е ясно подчертано групирането на населението около 

пресноводните езера край Черно море (Димов 2003, 124). Вероятно това е свързано не само с 

наличието на условия за практикуване на риболов – езерен и морски; но и с използването на 

обширните водни площи с транспортни цели. 

Архитектурата на култура Хаманджия отразява не само нуждата на обитателите от защита от 

природните стихии. Селищата възникват и като места за практикуване на различни стопански 

дейности (производство на сечива, облекло и др.), за съхранение на хранителни запаси и 

занаятчийска продукция, на разнообразни социални контакти и култови практики. Вътрешното 

устройство на сградите, външният им вид и разпределението им в обитаваното пространство трябва 

да осигурят и структурират средата, в която протичат отбелязаните процеси. Така че видът на 

жилищата, начинът им на изграждане и планировката на селищата до голяма степен отразяват 

спецификата на обитателите им; тяхните традиции, потребности и изисквания към себе си и към 

общността си. 

 

През първата фаза от развитието на култура Хаманджия са установени само вкопани и 

полувкопани жилища. На територията на България единственото проучено от това време е селището 

Дуранкулак-Нивата на западния бряг на Дуранкулашкото езеро. Разкопани са три полуземлянки, 

компактно разположени около един център, на около 3,00-3,50 м една от друга. Те са със сравнително 

големи размери за такъв тип съоръжения, като всяка от тях притежава индивидуални особености при 

вътрешното разпределение, ориентацията на входовете и дори по начина на изпълнение на 

градежите.  

 

Aрхивен план и снимка на Полуземлянка № 1: 

 
 

Землянка № 1 е с овална форма и размери 7,80 на 5,40 м. Дългата ѝ страна е ориентирана по 

оста север-юг. Вкопана е от 0,50 до 1,10 м. Състои се от малко преддверие с вход от север и овално 

жилищно помещение, отделено от преддверието с тънка глинобитна стена. Преддверието е служело 

за съхраняване на храни в изкопана за тези цели яма с диаметър 1 м и за различни домакински 

дейности, извършвани върху нисък глинен подиум с размери 1,60 на 1,00 м. То е отделено от 
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жилищното помещение със стена, изградена от два вертикални плета, между които е трвбована глина. 

В средата на жилищното помещение върху пода е направено огнище с правоъгълна форма, пред 

което има плитка предогнищна яма. Южната половина на помещението е обмазана с бяла глина и 

вероятно е служела за спане. Покривът е бил куполовиден. Конструкцията му е изградена 

непосредствено от нивото на повърхността от няколко реда колове, които след това са настлани с 

трамбована глина с растителни примеси – листа и дребни клонки (Димов 1982, 33-39). 

 

Полуземлянка № 2:     Полуземлянка № 3: 

  
 

Землянка № 2 е съставена от три свързани една с друга овални ями по линията север-юг. Тя 

представлява всъщност полувкопано жилище. Общата дължина на сградата е около 14 м, а 

широчинага – 7,60 м. Ямите са вкопани от 1,20 до 1,40 м. Входът е бил от южната страна. Огнището е 

в южната част на сградата. Дъното на землянката е било покрито с жълтозелена глинена обмазка. 

Около ямите е имало изградени до 1,00 м високи глинобитни стени, с дебелина между 0,40 и 0,60 м. 

Върху тях е лягала покривната конструкция – хоризонтална или двускатна. Покривът е покрит с 

камъш и след това измазан отгоре и отдолу с глина (Димов 1988, 20-22). 

Землянка № 3 е с неправилна овална форма и размери 5,50 на 4,30 м. Дългата ѝ страна е 

ориентирана по линията североизток-югоизток. Вкопана е на дълбочина от 60-80 см. Сградата е 

нарушена от по-късни структури, но е установено, че огнището се е намирало в източния ѝ край. Тя е 

била преградена на две помещения с глинобитна стена с дебелина 35 см, запазена до височина 43 см 

(Димов 2003, 138-139).  

 

За архитектурата през втората фаза на културата Хаманджия разполагаме с непълни данни. 

Към това време от селището Дуранкулак-Нивата се отнася една яма – Яма № 4 (или т.нар. глинник). 

Тя е проучена на около 10 м югоизточно от землянка № 3. Има овална форма с приблизителен 

диаметър 2,30 м и е вкопана на 0,70-0,80 м дълбочина. Стените ѝ са почти отвесни, като северната 

част е нарушена от по-късно вкопаване. Северно от землянка 1 пък е разкрита субструкция на 

наземни правоъгълни сгради със средни размери 5,00 на 7,00 метра, от които под разоравания хумус 

са западени само редиците от колове с диаметър между 10 и 15 см на стените. Вероятно селището е 

било разширено с наземни постройки (Димов 2003, 139-140; Димов 2014, 62). 

 

 Две ями, подобни по форма на глинника от Дуранкулак, са проучени през 2019 г. и край с. 

Брестак, общ. Вълчидол, обл. Варна. Както и при ямата от Дуранкулак-Нивата, в запълнителя им са 

открити само керамични фрагменти и различни дребни находки – кремъчни и костени сечива. Тук 

също няма следи от отоплителни съоръжения и вероятно, както и при Дуранкулак, става въпрос за 

ями за съхранение или за други, нежилищни цели. Недалеч от ямите е открито струпване от горели 

отухлени стенни мазилки, но без следи от запазени структури. Може да се допусне, че ямите са се 

намирали в периферията на селището, което е било съставено от наземни жилища. За прехода от 
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вкопани и полувкопани жилищни помещения към наземни постройки през фазата Хаманджия ІІ 

косвено можем да съдим и по проучванията на селището край Шабла. При разкопките тук е разкрита 

субструкцията на наземни сгради, но не и ями от вкопани съоръжения. При проучванията на 

тракийския некропол край с. Черна също са открити ями, но проучвателят на обекта И. Василчин не 

ги нарича землянки и не предполага използването им за жилищни цели. Той обаче споменава за 

откриването на множество късове от отухлени стенни мазилки, както и дребни фрагменти от тях. 

Изглежда, и тук селището е било изградено от наземни постройки, чиито стени са били направени от 

плет, измазан с глина.  

 

Третата фаза на култура Хаманджия на територията на България е най-слабо проучена към 

момента. От обектите край Изворово, Оброчище и Плачидол само е събиран материал от 

повърхността (или от пласта, в който са вкопани средновековните землянки при в случая с Изворово). 

Наблюденията от селищната могила Големия остров край Дуранкулак обаче разкриват едно следващо 

развитие в архитектурните виждания и градоустройствените концепции на носителите на културата 

Хаманджия. Тук те радикално променят следваните до момента практики и се преместват от ниската 

тераса на варовиковото възвишение, заобиколено от трите страни с извиващата се река. Новото 

място, макар и ветровито, дава широк обзор на околностите, а стръмните му склонове предлагат на 

обитателите естествена укрепеност. Търсенето на защита най-вероятно е свързано с необходимостта 

за запазване на натрупаните хранителни запаси и създаване на сигурно убежище в случаите на 

нападения от войнствени съседи.  

Най-високата част на възвишението е подравнена и застроена по предварително изработен 

план (това е най-ранният, VІІІ хоризонт на могилата). Сградите са правоъгълни, с дълга страна 

ориентирана по оста север-юг, със значителни размери (до 20 х 10 м). Съдейки по спорадично 

запазените следи, докато е траело изграждането, в отделните участъци е имало направени временни 

паянтови постройки, в които са живеели строителите. Долната част на стените на масивните 

постройки е издигната от едри плочести варовикови камъни, без спойка между тях. Височината на 

този цокъл е различна – от три до шест реда, от 0,30 до 0,80 м. Към момента от селищната могила 

Големия остров изцяло от времето на третата фаза на културата Хаманджия са проучени три сгради и 

част от още една: 

 

Каменната архитектура на селищната могила на Големия остров на Дуранкулак 
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Сграда VIII/8. Размерите ѝ са 20 на 10 м. Входът е от южната страна. Там е оформено 

преддверие, като от източната страна на входния коридор има две квадратни помещения с под от 

трамбована глина, използвани като складове, а от западната – едно правоъгълно, настлано с каменни 

плочи. Предназначението му не е ясно, тъй като в този участък има по-късно нарушение, изгребало 

цялото съдържание на културния пласт. Северното помещение е със значителни размери – 13 на 7 м 

(мерени от вътрешната му страна). По дължината на западната му стена (с начало от границата с 

преддверието) е изграден нисък (около 10 см) глинен подиум с дължина 8 м. В северната част на това 

помещение до източната стена е изградена пещ, чийто под е квадратен, с дължина на страните 1,50 м; 

а в средата, но по-близо до западната стена, на пода е оформена опалена глинобитна квадратна 

площадка с дължина на страните 1,20 м. Подът на цялата сграда е бил обмазан с глина. 

Конструкцията на покрива е сложна, носена от два реда масивни дървени стълбове (с диаметър 30-40 

см) (Toдорова 2005, Вайсов и др. 2019, 39). 

Сграда VIII/5. Едноделна постройка с размери около 8 на 5 м. Пещта и подиумът ѝ са 

долепени до източната стена. 

Сграда VIII/12. Едноделна постройка с размери около 8 на 12 м. В североизточния и 

северозападни ъгли са изградени подиуми. Покривната конструкция най-вероятно е била двускатна, 

носена от колове (Toдорова 2005).  

Сграда VІІІ/25. Към момента е проучена само част от преддверието в южната половина от 

постройката с широчина 7 м. Входът е от юг, като коридорът от изток и от запад е фланкиран с по две 

стопански помещения-камери с глинобитни стени. Тези помещения са използвани като места за 

съхранение на керамични съдове и зърно. 

При постройката на сградите от VІІІ хоризонт на селищната могила Големия остров за пръв 

път на континентална Европа е използван каменен градеж. Тази нова техника е в процес на усвояване 

от носителите на култура Хаманджия, тъй като те, за да се презастраховат, правят стените дебели 

(над 40, в някои случаи до 90 см), а цоклите – високи (до 80 см). Камъкът е по-устойчив на влагата и е 

сигурна преграда срещу ветровете. Древните строители комбинират този нов за тях материал с 

традиционно използваните дърво и глина, като по този начин придават на жилищата си стабилност и 

индивидуалност. Големите размери на сградите показват, че сложността на покривните конструкции 

не е непреодолимо предизвикателство за населението. Тъй като след прекратяването на 

съществуването, останките от този строителен хоризонт са почти напълно разчистени преди 

следващото застрояване, наличието на двуетажни постройки остава под въпрос. Изграждането на 

селището по предварително определен план свидетелства за висока степен на организация на 

общността и спазване на общоприети строителни и естетически принципи. Очевидно е помислено и 

за хигиенни норми, тъй като улиците между сградите (около 1,20 м широки) са прави, настлани с 

глина и старателно трамбовани. Те са поддържани чисти и не са затрупвани с отпадъци – често 

срещано явление през късния халколит. Архитектурата през третата фаза на културата Хаманджия 

отразява съществени промени, настъпили в обществото и значителна еволюция на общественото 

съзнание. 

С най-много сведения за селищното устройство и архитектура на културата Хаманджия на 

територията на България разполагаме за последната ѝ, четвърта фаза. Значителна по обем 

информация е натрупана при разкопките на селищната могила Големия остров край Дуранкулак, 

селищната могила Провадия-Солницата и селището в местността Корията край гр. Суворово. 

През тази фаза за първи път се появяват различни укрепителни съоръжения, защитаващи 

местата на обитаване. Отбранителната система на първия строителен хоризонт от средния халколит 

на селищната могила Провадия-Солницата е изградена от ров и дървено-глинена палисада, в която 

една срещу друга са вградени каменни стени с бастиони, фланкиращи двете порти на укрепителната 

система. Последните са зидани без спойка. Ровът и палисадата заобикалят от всички страни 

селището. Диаметрите им са съответно около 98-100 и 92-95 м. Площта на защитеното пространство 

е около 7 дка. Средната височина на отбранителната стена е била вероятно 3 м; дебелината на 

палисадата – около 80 см, а дебелината на каменната стена – над 1 м. Бастионите излизат извън 

очертанията на стената с над 2 м. Широчината на оформените входове в селището е около 2,40 м.  
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Селищна могила Провадия-Солницата: 

 
 

Съчетанието на отбранителна стена и ров не е рядко срещано явление на Балканите. В 

селищната могила Провадия-Солницата обаче за първи път е използвана комбинацията от дърво и 

камък за изграждането на защитна стена. Каменната част на отбранителното съоръжение е 

пострадала при земетресение и е преустроена, като бастионите са заменени с две Г-образни каменни 

стени с широчина 1,20 м. При тяхната направа участъците от рова пред входовете са запълнени, но 

самият ров е преправен, като са изкопани негови разширения, заобикалящи тези места. Ширината на 

новия ров е от 0,70 до 2 м, а дълбочината му – от 1 до 1,50 м. Тези преустройства стесняват 

централната улица от от 2,40 м на около 1,30 м – какъвто е просветът на новооформените порти. 

Следващо земетресение разрушава отново каменната преправка, но укрепителното 

съоръжение отново е възстановено. Дълбочината на новия ров (поради натрупването на културен 

пласт в селището) достига до 2,50 м (Николов и др. 2009, 66-71). 

Селището в местността Долапкулак край с. Драганово също е било защитено с ров и вал, но 

само от север, където е подходът към него. Останалата му част е естествено защитена поради 

стръмните скатове на терена, върху което то е изградено (Димов 2009, 12). Аналогична е и 

ситуацията със селището в м. Корията край гр. Суворово, за която има сведения, че укрепителната 

каменна стена е с дебелина 3 м (Иванов, Янчев 1991). 

 Вътрешното разпределение и начинът на изграждане на селището към момента най-пълно са 

изследвани при селищната могила Големия остров. Както и през предходната фаза, така и при 

построяването на VІІ хоризонт стриктно е спазвана ясна градоустройствена схема с прави улици. 

Такива, с широчина 1,20-1,40 м, са ограждали от всички страни сграда VІІ/25. Западната южната са 

павирани с варовикови плочи, а източната е настлана с глина, в която са набити по-дребни по размер 

и неправилни варовикови късове. Улиците периодично са пренастилани със сива глина, която 

старателно е трамбована до максимална твърдост. 

Постройките от VІІ хоризонт на селищната могила Големия остров бележат по-нататъшно 

развитие на каменната архитектура, появила се през предходната, трета фаза на културата 

Хаманджия. Както и в долния хоризонт, жилищата са с правоъгълен план. Сградите са масивни, с 

цокли, изградени от плочести варовикови камъни. Разликата е, че размерите на използваните камъни 
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са по-малки – както като дебелина, така и като дължина. Дебелината на стените обаче остава същата 

– около 60-90 см. Срещат се стени, при които има двулицев градеж, пространството между който е 

запълнено с камъни и глина – подобно на познатия по-късно от римско време opus emplectum. Над 

тях стените са изграждани с помощта на различни техники – от плет, измазан с глина; от глинени 

кирпичи; от трамбован глина, набивана между две лица (Boyadžiev 2004, 1-6). 

Множеството обмазки на подовете на жилищата (над 70) – свидетелстват за продължителното 

съществуване на хоризонта (Toдорова/Димов 1996, 20). Досега от него са проучени изцяло четири и 

частично още два комплекса: 

Сграда VІІ/5. Намира се на мястото на сграда VІІІ/5, като използва източната ѝ стена за 

разделителна, а западната – като външна. Размерите на новата постройка са 20 на 7,5 м. Надлъжно е 

разделена с каменна стена на две части, като западната от тях е по-тясна от източната. Входът в 

сграда е от юг, към западната част, която представлява дълго едноделно помещение, вероятно 

служило за стопански цели и за място на съхранение на работен инвентар. В северозападния му ъгъл 

е изградена пещ с диаметър 1,10 м. Източната част на сградата е жилищна. Жилищното пространство 

е разделено на две помещения, северното от които е по-малко. В него към преградната глинобитна 

стена е долепен висок (около 40 см) квадратен подиум с дължина на страната 2,30 м, направен от 

камъни и обмазан с глина. От изток към него (т.е. до северната стена на южното помещение) е 

долепена пещ с квадратен план и дължина на страните 1,60 м. Вероятно, тази стая от сградата е имала 

представителни функции, тъй като тук е открит фрагмент от стенна мазилка, украсен с бяла боя. До 

западната му стена е долепен квадратен подиум с дължина на страната 2,10 м, а до източната – 

правоъгълен, широк около 0,50 м и дълъг 3,10 м. Най-южната част на това помещение е разделена с 

тесни глинобитни стенички на четири квадратни складови пространства, всяко от които с определени 

функции. В едното от тях бяха открити керамични съдове, в друго – запаси от зърно. Източната 

половина на сградата е имала втори, жилищен етаж, който най-вероятно се е използвал за спане. 

Сградата е заобиколена от всички страни (освен южната, където е входа) с по две успоредни стени, 

разстоянието между които е около 40 см. Възможно е вътрешните да са носили конструкцията на 

втория етаж, а външните да са използвани за изграждане на покривната конструкция. 

Сграда VІІ/8. Изградена е върху сграда VІІІ/8, като изцяло използва цялата ѝ площ и всичките 

ѝ стени. Двете югоизточни квадратни помещения са обединени в едно, настлано с каменни плочи. То 

е било използвано като килер за съхранение на керамика, като съдовете са били наредени на лавици 

по стените. Подът на северната част на постройката е издигнат, като върху подложка от бяла глина са 

наредени разцепени дървени трупи, обмазани след това с глина. Така получената платформа е 

изпечена и периодично измазвана с глина, като след всяко обмазване също е допълнително изпичана. 

Покрай западната стена е оформен невисок (5-10 см) подиум с широчина 1 м. За целта до стената са 

наредени плочести варовикови камъни и те са обмазани с глина.  

Сграда VІІ/12. Намира се в югозападния сектор на могилата и използва стените на по-ранното 

жилище VІІІ/12. Също като него представлява едноделна постройка с размери около 8 на 12 м. 

Входът е бил от юг, като южната стена е нямала каменен цокъл, а е била изградена от колово-плетена 

конструкция, обмазана с глина. 

Сграда VІІ/13. От нея е запазен само малък участък, затрупан с отухлени стенни мазилки, 

разкрит покрай част от каменна стена с посока север–юг. 

Сграда VІІ/20. Намира се южно до сграда VІІ/8. Постройката е едноделна, с правоъгълен план, 

ориентирана с късите си страни в оста север–юг. Размерите ѝ са 7 на 9 м. Пещта е с квадратен план, с 

дължина на страната 1,20 м. Била е изградена в северозападния ъгъл. До северната стена, на около 

1,50 в източно от пещта, на нивото на пода на сградата е оформена глинена площадка, чиято 

повърхност е била многократно опалвана (Slavčev 2004, 147). 

Сграда VІІ/25. Разположена е северно от сграда VІІ/8. Едноделна постройка с размери 7 на 6 

м. Тя е била със стопанско предназначение, като в нея са изградени няколко съоръжения за обработка 

и съхраняване на зърнени продукти – глинени площадки и складови помещения, хромелни 

конструкции. При една от преправките покрай източната ѝ стена с тънки глинобитни стенички е 
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оградено пространство, в което освен зърно са били оставяни и керамични съдове (Вайсов и др. 2019, 

40-41).  

Подробни и детайлни са сведенията от проучването на селищната могила Провадия-

Солницата. Тук са проучени общо три хоризонта от средния халколит – пластове 4, 3 и 2, като 

средният от тях вероятно представлява подравнителен пласт, върху който е изградено следващото 

селище от 2 пласт. При разкопките са изследвани останките от поне четири постройки, едната от 

които е разрушена от обитателите си след продължително използване, а останалите три са 

унищожени от пожар. Всичките са с четириъгълен план. Стените им са изградени от камък или от 

колово-плетена конструкция, обмазана с глина. Подовете са от трамбована глина. Покривите са 

двускатни и покрити със слама. Поне една от проучените постройки е на два етажа. 

 

Архивна снимка от разкопките на селищна могила Провадия - Солницата 

 
 

Постройка 1. Изследвана е площ от около 80 кв. м от югоизточната ѝ част. Планът ѝ е 

правоъгълен, като дългата страна е ориентирана по линията югоизток-северозапад. Сградата е 

двуетажна. Приземният етаж се състои от поне две помещения: североизточно и югозападно. 

Североизточното е с широчина 4,50 м и е служила за стопански цели. В него са открити 

зърнохранилище и други керамични съдове, пълни със зърно, както и хромелни камъни. В 

югозападното до югоизточната стена върху пода е изградено огнище с размери 70 х 35 см. 

Североизточната и югоизточната стена са направени от камък, а преградната – от обмазана с глина 

колово-плетена конструкция. Югоизточната стена е широка 1,10-1,30 м, като дължината ѝ е поне 

10,50 метра. Североизточната ѝ част с дължина 5 м представлява двулицев зид, изграден от плочести 

варовикови камъни с размери от 20 х 35 см до 30 х 40 см, вътрешността на който е запълнена с по-

дребни камъни. На югозапад тя и иззидана от 4 каменни блока със значителни размери (от 0,90 х 0,45 

м до 1,30 х 0,90 м). Североизточната стена е широка 1,10-1,20 м. От нея е проучен участък с дължина 

2,70 м. Представлява плътен зид от плочести камъни (с размери от 15 х 17 см до 40 х 30 см). 

Покритието на приземния етаж е изградено от успоредни разцепени дънери с ширина до 20 см. Подът 

на втория етаж е е покрит с две глинени обмазки. Функцията на помещенията от това ниво не е ясна. 
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В тях са открити голямо количество керамични съдове и поне 4 хромелни камъка (Петрова 2008, 227-

242; Николов и др. 2009, 84-86).  

Постройка 2 се намира в южната част на могилата. От нея е проучена площ около 18 кв. м. Тя 

вероятно има четиристранна форма, като стените ѝ са изградени с колово-плетена конструкция. 

Югоизточната ѝ стена, ориентирана по линията югозапад-североизток, е с дължина 9 м. В основата си 

тя е широка 16 см. Направена е от вертикални дървени стълбове с диаметър 8-10 см и разцепени 

дървета с ширина до 17 см. Разстоянията между коловете варират от 10 до 22 см. Около тях е 

изплетен плет от пръчки с диаметър до 1,5 см. Конструкцията е обмазана с глина, примесена с плява, 

житни растения и дребни камъчета. Подът е направен от трамбована глина с дебелина 4-5 см. Върху 

него, до средата на югоизточната стена, е разкрит подиум, изграден от плътна светлокафява глина. До 

него върху пода е имало долен хромелен камък (Николов и др. 2009, 71-72). 

Постройка 3. Проучена е частично на площ около 9 кв. м. Разкрита е част от каменна стена с 

дължина 1,80 м, ориентирана по линията северозапад - югоизток. Подът е покрит със сиво-кафява 

трамбована глина. Върху него, на 7-10 см, над подовото ниво е изградена пещ с правоъгълна форма и 

размери 1,40 х 1,45 м, чийто вход е оформен от югозапад. Пред отвора на пещта е изградена 

площадка с ширина 14-15 см (Лещаков 2008, 179-180). 

Постройка 7. В югозападния ъгъл на проучваната площ от постройката е изграден 

глинобитен подиум с височина 35-40 см и четириъгълна форма (дължина на проучената част около 

1,60 м). Край него е имало и изградено на място зърнохранилище с приблизителен диаметър 53 см 

(Николов и др. 2009, 95-98). 

 

Селището в м. Корията край гр. Суворово е разкопавано на два пъти през миналия век в 

рамките на спасителни кампании – през 1983 и през 1989/1990 г. По време на тези две проучвания 

частично са изследвани останките от поне осем постройки и две боклучни ями. Тогава е установено, 

че стените на сградите са издигнати върху каменен цокъл (Иванов 1984; Иванов/Янчев 1991). 

Данните за тези проучвания са съвсем оскъдни.  

 

Суворово - актуални проучвания 
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От подновяването на разкопките досега е проучена постройка, която е била използвана като 

керамична работилница. Тя е с Г-образен план, ориентирана по посоките на света. Северната и 

южната ѝ стени са изградени от плочести варовикови камъни. Те са с дебелина 60-70 см. Източната, 

западната и преградната стена между източната и западната половина са направени от плет, измазан с 

глина.  

Югозападното помещение е настлано с плочести варовикови камъни и е вкопано в терена на 

около 40 см. То е използвано като склад за готова продукция – керамични съдове. Размерите му са 

4,20 (мерено по линията север-юг) на 2,20 м. Източната половина на сградата е дълга 6,40 м и широка 

4 м. Тя е преградена на две помещения, от които южното е малко по-малко (с дължина 3 м). В 

северното са извършвани основните грънчарски дейности по приготвянето на съдовете. Там са 

разкрити два ниски подиума-площадки – с размери 1,40 на 1,10 м в североизточния ъгъл и с размери 

1,10 на 0,90 м, долепен до западната стена. И двата са оградени от едната си страна с глинобитни 

стенички с дебелина 4-5 см – северният от запад, а западният – от север. Стеничката до западния е 

украсена с коси канелюри. Между северната стена и западния подиум е имало дълбоко глинено 

корито, а южно от северния е издигната масивна пещ с диаметър 1,45 м, чийто връх на купола е бил 

оформен като модел на сграда. Под нея е имало горивна камера и затова подът в този участък хлътва 

надолу с около 40 см – до нивото на съседното от запад помещение. По всичко изглежда, че 

помещението от юг е било използвано за сушене на съдовете преди тяхното изпичане (Славчев 2019).  

 

Сведения за използване на каменен градеж при постройката на сгради са получени и при 

проучването на селището в м. Долапкулак край с. Драганово (Димов 2009, 13, 17). За разлика от 

гореизброените обекти, за селищната могила Сава липсват данни за използването на камък при 

жилищното строителство. Съдейки по разкритата субструкция на селището край Шабла, вероятно 

сградите му също са строени в техниката на колово-плетената конструкция, обмазана с глина. 

Както изглежда, носителите на култура Хаманджия претърпяват стремителна и значителна 

еволюция в сградостроителното дело. От вкопани и полувкопани постройки през най-ранната фаза, те 

бързо преминават към издигането на наземни сгради, използвайки традиционните за Балканския 

полуостров към този момент дървен и глинен материал. Строителите обаче не се задоваляват с тях. 

От третата фаза до края на развитието на културата като водещ елемент в строителството 

повсеместно започва да се налага камъкът. Той широко се използва дори и в местата, където има 

достатъчно дървесина и глина в непосредствена близост до селището – какъвто е случаят със 

Суворово. Прилагането на различни строителни техники в изграждането на външната и вътрешна 

архитектура на жилищата се превръща в устойчива практика (Бояджиев 2000-2005, 63-67; Boyadžiev 

2004, 1-6). Въпреки драстичната промяна в изгледа и начина на направа на сградите, може да се 

забележи известна приемственост в ориентацията и във вътрешното разпределение на помещенията. 

Постройките са с издължена по оста север-юг (с малки отклонения) планировка. Входът им през 

всички фази на култура Хаманджия е от юг. Обикновено около него се разполагат и стаите или 

местата със стопанско предназначение. В почти всички случаи отоплителното съоръжение е в 

средната или северната половина на сградата. Недалеч от него са изграждани и подиумите. В 

непосредствена близост са разполагани и хромелите.  

Развивайки архитектурните си знания и строителни умения, древните майстори стават все по-

сръчни при изграждането на сградите и през последната фаза на културата Хаманджия започват да 

издигат и двуетажни постройки. Пристъпва се към планомерно застрояване, като селищното 

строителство се извършва по предварително изработени планове. Полагат се грижи за 

междужилищните пространства, като улиците се настилат с калдъръм или трамбована глина. 

Настилките периодично се почистват и поправят. Ясно подчертан е стремежът към естетизация и на 

интериора на сградите. Върху стените се нанася релефна или рисувана украса. Вероятно като елемент 

от декора са използвани и големите съдове-хранилища, богато украсени с разноцветни мотиви. 
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VIII. ОТ ЗАНАЯТ ДО ИЗКУСТВО - ТРАДИЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИ ИНОВАЦИИ  

 (КЕРАМИКА, УКРАШЕНИЯ, ПЛАСТИКА) 

 

 VIII.1. КЕРАМИКА 

 Керамика от археологическите обекти на румънска територия: Анализът на керамичния 

материал, независимо от периода, към който принадлежи, има тенденция все повече да се 

конституира като отделна учебна дисциплина, често наричана керамология, като направленията на 

изследване излизат далеч извън границите на типологичната серия и на репертоара на декоративните 

мотиви. Интердисциплинарните изследвания по отношение на химичния състав на тестото и на 

багрилата, абсолютното датиране чрез термолуминесценция или реконструкцията на технологичната 

верига чрез експериментална археология, предлагат на археолога нови критерии за анализ по 

отношение на структурата на сместа, техниките на моделиране, обработка, изпичане, украса. 

Археологическият контекст е много важен елемент за анализа на керамичния материал. Така, 

между домашните предмети и тези с погребална цел се виждат ясни разлики по отношение на 

качеството на тестото, размера и формата на съда, декоративните мотиви. Този критерий обаче има 

ограничена приложимост, тъй като описанията на условията на откриване за използвания материал 

най-често са непълни или дори липсват.  

 Опоснителят не може да се разглежда като основен критерий за ясно очертаване на 

технологичните категории. Често от едно и също тесто са правени както миниатюрни съдове, 

внимателно обработени (полирани, декорирани), така и големи съдове, покрити с ангоба. В случая на 

хаманджийската керамика, една от характеристиките е именно използването на един и същ опоснител 

- камъчета, за различни категории смес. Подчертаваме, че не може да се установи пряка връзка между 

размера на съда и качеството, като миниатюрните се моделират и от смес с по-ниско качество. Също 

не може да бъде критерий съотношението форма / качество на тестото, защото еднакви форми 

(прости или сложни) са направени от различни категории смес. Следователно е препоръчителен 

точен анализ на глината, насочен към нейната чистота и хомогенност, съответно продължителността 

и интензивността на изпичането. Според споменатите критерии са установени три категории тесто:  

- категория A: хомогенна смес, добре изпечена;  

- категория B: смес с примеси, добре омесена, недобре изпечена;  

- категория C: смес с много примеси, лошо омесена и изпечена (ексфолира се).  

Много ниският процент на керамиката от категория С подсказва за специално отношение, 

грижа на хаманджийските грънчари при приготвянето на сместа, при което опоснителят, най-често 

камъчета, се омесва добре с тестото (Voinea, Neagu 2006b).  

По отношение на техниките за моделиране, данните, с които разполагаме, най-често се 

свеждат до наблюдения като “ръчно изработени съдове” или “съдът е моделиран на няколко части - 

дъното, долната половина, горната половина и гърлото - след което е покрит с шлик.” (Berciu 1966, 

64). 

При обикновен макроскопичен анализ на керамиката могат да бъдат идентифицирани три 

техники за моделиране: на бавно колело, техниката на “слепване на ленти” и моделирането чрез 

натиск.  

Първата, най-сложната, предполага използването на мобилно устройство от типа на бавното 

грънчарско колело, при което се създават елегантни, симетрични съдове, с S-овиден профил, тънки 

стени, покрити с фина ангоба, добре полирани (чаши, купи, фруктиери и съдове с висока шия).  

С техниката на “слепени ленти” са били моделирани леко асиметрични съдове, с прав или 

леко извит ръб, равна линия на сглобяване /небрежно изгладена/ понякога замазана отвън с ангоба. 

Техниката на рудиментарното моделиране се предполага и от високата степен на фрагментация, като 

най-многобройните фрагменти са отчупени по линиите на съединяване между двете ленти. 

Следователно полусферичните купи, моделирани с тази техника, са се счупили на повече керамични 

фрагменти от симетричните купи, въпреки че стените на последните са по-тънки.  

Третата категория съдове, небрежно моделирани чрез прост натиск върху глинeния къс, 

срещаме рядко, особено екземпляри от категорията на миниатюрните съдове. Множеството 
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растителни отпечатъци, върху дъното на съдовете, открити както в селища (Кея, Търгушор-Урс, 

Чамурлия де Жос, Бая - “Пътя на кравите” (Cheia, Târgusor - “Urs”, Ceamurlia de Jos, Baia -”Drumul 

Vacilor”), така и в некрополи (Дуранкулак), демонстрират използването на едни и същи техники за 

моделиране, независимо от предназначението на съдовете. Дълбочината им предполага използването 

на опора при формуването, отделена от глинения съд с рогозка. Простото сушене на съдовете върху 

такава подложка, изплетена от растителни влакна, не би оставило толкова ясни отпечатъци, още 

повече, че някои екземпляри са с малки размери. Следователно само силен натиск, упражнен по 

време на моделирането, оставя следите толкова дълбоки. Тази техника на моделиране изглежда е 

била широко разпространена в Югоизточна Европа, тъй като има сведения за множество отпечатъци 

от рогозки и в други нео-енеолитни култури.  

 

Кея – керамика на културите Хаманджия и Боян 
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Автор В. Войнея  

Характерен за керамиката от третата фаза на Хаманджия е повърхностният шлик с добро 

качество, най-често в тъмни нюанси (пепеляво/ черно), от чиста глина, много добре пресята или 

измита. Черният цвят със синьо-метални нюанси, срещащ се само върху ярко полираната външна 

повърхност на елегантните съдове (вътрешната повърхност е с тухлен цвят), напомня за така 

наречения повърхностен тип псевдофирнис от по-късните периоди Хаманджия IV и Варна I-III, в 

чието покритие влиза пиролузита (Todorova 1971, 68). В селищата численото съотношение между 

ангобираната и неангобираната керамика е очевидно в полза на първата категория, като дори и при 

покритите с барботина съдове вътрешната повърхност и външният ръб са добре полирани.  

За разлика от керамичния материал, открит в селищата на съвременните култури (Боян, 

Прекукутен, Марица), най-често вторично изпечен в опожарените жилища, керамичният материал на 

Хаманджия идва от неопожарени комплекси (ями, гробове, землянки), което ни улеснява при 

определянето на средата на изпичане. Доминират тъмните нюанси - кафяво, пепеляво, наситено 

черно - което предполага преобладаването на редукчна среда.  

Отделна категория образуват вторично горелите съдове за готвене - най-често с полусферична 

форма, с външна повърхност с петна в керемиден / бежов / пепеляв цвят, покрита с барботина или 

небрежно украсена с врязвания; с кафява / пепелява, полирана вътрешна повърхност. Съдовете с 

черна вътрешна повърхност и външна с керемиден цвят са били изпечени с гърлото надолу при доста 

високи температури.  

Като цяло, цветът на хаманджийската керамика издава равномерно изпичане, извършено в 

голямо специално пригодено пространство. Има много малко археологически доказателства за 

съществуването на пещи за изпичане на керамика. “В периметъра на селището в Текиргьол бе 

открита обикновена грънчарска пещ.” (Comşa, Galbenu, Aricescu 1962, 170). Рядкостта на подобни 

открития отразява по-скоро недостатъците при изследванията, а не практиката на рудиментарно 

изгаряне (покрити ями).  

Както в случая на декорацията или пластиката, репертоарът от форми се вписва в стила 

Хаманджия: същото предпочитание към малките форми; запазване на едни и същи видове форми - от 

категорията на миниатюрните съдове до тази на съдовете за провизии; същия принцип на симетрия; 

същата хармония на пропорциите (балансирано съотношение между частите на съда); същото 

предпочитание към широки, високи (обикновени, или с крака) и отворени форми. Най-често 

срещаните отворени съдове са с форма на пресечен конус със силно извит ръб от вида на купите, 

паниците, подносите („легени“), фруктиерите с високо столче. Преобладават формите с широк извит 

навън ръб и елегантен S-овиден профил. Много по-рядко се появяват купи с прав ръб или прости 

паници с ръб, извит навътре. Отделна категория формират паниците, открити в погребален контекст 

(в некрополите Дуранкулак, Мангалия)-малки по размер, украсени върху плещите с набодени ъглести 

мотиви, инкрустирани с бяла паста. Категорията на затворените съдове е значително по-многобройна 

и типологично разнообразна: от миниатюрни и малки форми като чаши, биконични (с форма на два 

конуса с обща основа) съдове и съдове с висока шийка (“бутилки”), до дълбоки паници и купи.  

Представените по-долу от румънския партньор графични рисунки, обобщени в отделни пана, 

илюстрират изложените в текста твърдения. Рисунките следват последователността и номерацията на 

обозначените в текста места. Местонамирането на нарисуваните съдове в обхвата на отделните 

фигури е означен с различни буквени означения, както следва: 

D - (Durankulak necropola), некропол при Дуранкулак, България 

DI - (Durankulak Insula), Дуранкулак - селищна могила на Големия остров, България 

M - (Mangalia), Мангалия, Румъния 

CER - (Cernavodă necropola), Чернавода, Румъния 

CH - (Cheia), Кея, Румъния 

CJ - (Ceamurlia de Jos), Чамурлия де Жос, Румъния 

L - (LimanIsak), Лиману, Румъния 

T - (Târguşor – „Urs”), Търгушор, Румъния 

TCH - (Techirghiol), Текиргьол, Румъния 
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B - (Baia - “Drumul Vacilor”), Бая, Румъния 

IS - (Isaccea), Исакча, Румъния 

 

Керамика от Чамурлия де Жос, Бая, Мангалия, Лиману, Текиргьол,Търгушор, Исакча, Кея, от 

 некропола при Дуранкулак, от Дуранкулак-Големия остров; (Хаманджия ІІІ) 
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Керамика от Чамурлия де Жос, Бая, Мангалия, Лиману, Текиргьол, Исакча, от некропола при 

 Дуранкулак, от Дуранкулак-Големия остров, (Хаманджия ІІІ)( Автор В. Войнея, Дж. Неагу) 
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Керамика от Бая, Търгушор и от некропола при Дуранкулак; (Хаманджия ІІІ)( Автор В. 

Войнея)  
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Керамика от Чернавода, Лиману и Мангалия (Хаманджия ІІІ) Автор В. Войнея  
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Керамика от некропола при Дуранкулак, Чернавода, Лиману и Мангалия (Хаманджия ІІІ) 

Автор В. Войнея  
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Керамика от Бая, Търгушор и от некропола при Дуранкулак; (Хаманджия ІІІ) Автор В. 

Войнея 

     



 

 39 

Керамика от Търгушор, Мангалия, некропола Чернавода, Лиману, Бая, Чамурлия де Жос, от 

 некропола при Дуранкулак, от Дуранкулак-Големия остров; (Хаманджия ІІІ) Автор В. Войнея  
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Керамика от Търгушор и Мангалия (Хаманджия ІІІ) Снимка В. Войнея  

  
 

Отделна категория формират така наречените съдове тип питос, съдове с високо гърло и 

капак с висок перваз, понякога просопоморфни (в човешка фигура), тектонично украсени с ъглести 

мотиви (прости или скачени S-ове), криволинейни мотиви, повечето открити в некропола при 

Дуранкулак (Todorova, 2002). Както формата, така и декорацията на тези съдове, предават ясно 

влияния от страна на културата Сава, като южната “мода” надделява в средата на общностите от 

региона Варна - Дуранкулак, започвайки от фазата Хаманджия III (Todorova, 1979, 39-40). 

 

Керамика от Бая, Търгушор и от некропола при Дуранкулак, от Дуранкулак-Големия остров; 

(Хаманджия ІІІ) Автор В. Войнея  
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Откриваме същия консерватизъм по отношение на капаците: честа находка, капакът с висок 

купол изглежда предназначен за съдове с висока шия, като максималният му диаметър не надвишава 

20 см. Много рядко се появяват и конусовидни капаци, с или без израстък (Кея). 

Фините съдовете от типа купи, паници и чаши са най-многобройни, типологично най-

разнообразни, както в селищата, така и в некрополите; имат добре полирана повърхност, покрита с 

ангоба. Неслучайно в тези категории намираме и най много подварианти - крехки, използвани най-

често, те са преживели стилистична еволюция много по-бързо в сравнение със съдовете за 

съхранение.  

Също в категорията на трапезната керамика се включват и съдовете с малки по размер гърла, 

открити най-често в погребален контекст (Дуранкулак, Лиману, Чернавода). Елегантните форми, 

някои от които тектонично украсени с канелюри, подредени концентрично около четирите издатини 

върху най-широката част на търбуха, се появяват главно в гробовете на мъже, докато в женските 

гробове преобладават съдовете с висока шия и капак (Todorova 2002, Abb. 110, 97). Това 

диференциране на керамичните форми по пол ще бъде подчертано в последващите периоди 

(Хаманджия IV и Варна I - III): високите форми поставки, фруктиери на високо столче) или 

затворените от вида на съдовете с четириъгълно сечение се откриват в мъжките гробове, а отворените 

форми като купи, паници и блюда – в женските. Точно правило обаче не може да бъде установено, 

като разликите в погребалните инвентари са много по-сложни според възрастта и професията на 

починалия..  

Втората категория е представена от съдовете за готвене със среден размер, открити само в 

селища (Търгушор-Урс, Кея, Бая): вторични изпичания, с проста, полусферична форма или с късо 

гърло, с външна повърхност, покрита с барботина / врязвания, а вътрешната – полирана (фиг. 25). 

Имайки точно определено предназначение, съдовете от тази категория не са старателно декорирани, а 

формата им остава непроменена за дълго време, понеже е най-ефективна за равномерното и бързо 

разпределение на топлината от съда (Teodor 2001, Pl.10/8). 

Съдовете за съхранение - блюда, фруктиери, хранилища - са по-редки, покрити с фина ангоба 

и внимателно украсени. Разграничават се няколко варианта, което предполага, че тези форми са 

изработвани по-рядко, тъй като с тях не се борави често и рискът от счупване е много по-малък в 

сравнение с трапезната керамика.  

За транспортиране и съхранение на течности като най-подходящи форми изглеждат съдовете 

с висока шия и куполовиден капак, наричани още и питоси. Какво символизира фигурата, 

представена на капака в женския гроб 827 (Todorova 2002, Teil II, таб. 138:11 / Фиг. 12) в Дуранкулак 

? Без да смеем да формулираме фантастични хипотези, смятаме, че тези изображения са тясно 

свързани със съдържанието на въпросните съдове, считани вероятно за жизненоважен елемент (вода, 

мляко?). Неслучайно въпросните съдове съставляват най-многобройната категория съдове в 

гробовете на Хаманджия I-III в Дуранкулак (Todorova 2002, Abb.110, 97). 

Украсата на хаманджийската керамика впечатлява с прецизността на изпълнението: равни 

линии от набодени точки, наклонени линии от малки набодени триъгълници, подредени в перфектна 

симетрия и / или много фини тесни канелюри, перфектно успоредни, които покриват външната 

повърхност на съдовете. Стилът е семпъл, но перфектно балансиран, като украсата винаги е 

организирана според формата на съда. Вертикалните линии от точки подчертават тънкия образ на 

чашите, столчетата на фруктиерите или широчината на извивката на купите. 

В случая на биконичните съдове, хоризонталната линия от набодени точки или наклонените 

линии от тях просто разграничават две симетрични равнини, без други декоративни елементи. За най-

елегантните форми (фруктиери, куполовидни капаци) кръговите повърхности са радиално, разкошно 

украсени, в няколко регистъра.  

Не липсват и антропоморфни изображения, врязани и/или релефни, както в случая с 

просопоморфните капаци. Откриваме същия схематичен стил, но с подробности с доста внушение - 

врязвания, които бележат очи, нос, брада (?), елементи от прическа. Към тях се добавя човешка 

фигура, врязана на керамичен фрагмент, открит в Кея. Под въздействието на южната „мода“ (Сава и 

Боян / Марица), към края на фазата Хаманджия III се развива врязания декор под формата на 
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дълбоки, успоредни линии, подредени в ъглести мотиви (Voinea, Neagu 2006b). Неслучайно тази 

техника на украса се среща особено при традиционните форми на култура Сава (съдове с 

куполовидни капаци) и Боян (паници с прав ръб).  

Фазата Хаманджия III, известна както с погребални открития (Чернавода, Дуранкулак, 

Лиману, Мангалия), така и със систематичното изследване на селища с едно ниво на обитаване 

(Чамурлия де жос, Бая, Кея, Търгушор -"Урс") може да се счита за “класическа” фаза на тази култура, 

като за останалите фази откритията са спорадични, трудно вместими в хронологията. Въпреки че за 

публикувания керамичен материал единственият ясен археологически контекст остават гробовете от 

Дуранкулак, все пак прекият анализ на керамиката от Кея ни позволява да формулираме някои 

предварителни заключения, следвайки внимателен, интердисциплинарен анализ на тези открития, 

който да ни позволи в бъдеще сложни и прецизни наблюдения относно технологичния процес 

(експериментални проби на изпичане, които трябва да бъдат извършени върху глинени мостри, взети 

от селището), функционалността на отломките (физико-химичен анализ на сместа), абсолютното 

датиране на археологическите комплекси за разработването на хронологически оперативна 

типология. 

 

 Керамика от археологическите обекти на българска територия: Всички съдове на 

културата Хаманджия са направени на ръка. Нямаме никакви данни за използването на грънчарско 

колело (било то ръчно или крачно), тъй като ангобирането, излъскването и огрубяването на 

повърхността напълно унищожават подобни белези, дори и да ги е имало. Характерните особености 

на някои фрагменти, носещи следи от слепване с други преди изпичането, ни навеждат на мисълта, че 

различните части на съдовете са изработвани поотделно и след това са съединявани помежду си. 

Почти всички керамични изделия имат кръгло или близко до кръглото сечение и притежават 

вертикална осева симетрия, което е резултат от въртенето при процеса на формуването им. 

Украсата на керамичните съдове е водещ културен и хронологически индикатор. Като по-

динамичен показател от формата, тя позволява по-прецизното датиране на керамичния комплекс и е 

носител на регионалните специфики. Мотивите на украса са общи за територията на Югоизточна 

Европа още от ранния неолит. Без изключение, те са геометрични и се използват от носителите на 

различни археологически култури, като за всяка от тях е специфично преобладаването на едни мотиви 

за сметка на други. Индивидуални за всеки културен ареал са и водещите техники на нанасяне на 

орнаменталните мотиви. През различните периоди на различни територии съотношението между 

използваните мотиви варира. 

В керамични комплекси на културата Хаманджия – и особено на по-късните ѝ фази на 

развитие – мотивите не винаги са изобразявани в цялостния си вид. В повечето случаи липсват части 

от долната и/или горната им половина. Тази особеност е характерна за каменно-медната епоха, по 

време на която все по-широко се прилага принципа, че частта предава идеята на целия мотив. Така 

при украсяването на съдовете става възможно комбинирането на различни части от различни мотиви, 

което значително разширява декоративния арсенал на древните грънчари. От друга страна, подобен 

начин на орнаментиране е свързан с все по-голяма стилизация и развитие на абстрактното мислене на 

населението – процеси, които достигат кулминацията си през късния халколит.  

Отделните мотиви са комбинирани в определена последователност върху част от съда – 

перваза, търбуха, столчето и др., като по този начин оформят специфични схеми на орнаментация. За 

културата Хаманджия те имат обща характерна особеност – мотивите са подредени в хоризонтален 

пояс, опасващ цялото тяло на съда. Те обаче могат да бъдат разположени и в кръгло пространство – 

най-често от вътрешната страна на паниците и от външната на капаците.  

Украсяването на съдовете е извършвано, като древните майстори са ги възприемали като едно 

цяло, но съставено от отделни части. Това намира отражение в различното третиране на перваза, 

шийката, търбуха, столчето и т. н. от композиционна гледна точка. Всяка част на съда е обособена, 

като е разграничена от другите по различен начин – с врязани или щамповани линии, канелюри, 

поредици от нокътни насечки. Разграничаването понякога е омекотено чрез допълнителното 

разделяне на отделните части на няколко хоризонтални пояса. Понякога върху един съд са нанесени 
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две или повече орнаментални схеми. Винаги обаче има една основна, при която размерите на 

изграждащите я мотиви са по-големи. Обикновено тя е разположена в най-широкия пояс.  

Комбинирането на орнаменталните схеми върху отделните части на съда оформя цялостната 

орнаментална композиция. Особеностите на композициите зависят от профилацията на съда – от 

колкото повече части е изграден той, толкова по-сложна е орнаменталната композиция, тъй като, по 

правило, всяка отделна част е украсявана по специфичен начин. Въпреки тази привидна сложност, в 

украсата се проследяват строги закономерности при съчетаването на отделните орнаментални схеми 

и орнаменталните композиции са подчинени определена логика, специфична за всяка отделна 

култура. 

 

Керамиката от І фаза на културата Хаманджия от територията на България е позната от 

проучванията на селището Дуранкулак-Нивата. Открити са само керамични фрагменти, но не и цели 

форми. Гробовете от съпътстващия некропол съдържат твърде малко гробни дарове, особено 

керамични съдове, затова и не може точно да бъде определена характеристиката на керамиката, 

използвана при погребалните ритуали по време на най-ранния етап на развитие на културата. 

Общо керамиката се разделя на три категории: фина, полугруба и груба. Произвежданите и 

използваните съдове са тъмни на цвят – сиви, сиво-бежови, сиво-черни до черни. Рядко се срещат 

изделия в червеникавата гама – може би вторично опалени и променили първоначалното си 

оцветяване. Като опоснители се използват пясък, шамот и стрита органика – плява или слама. 

Сред фината керамика се срещат три основни групи съдове: плитки биконични купи с 

цилиндрично или конично устие, паници с по-слабо или по-ясно изразен перваз и дълбоки купи с 

извит навън перваз или цилиндрична шийка. Повърхността на съдовете от тази група е ангобирана и 

добре излъскана или полирана. Всички те са украсявани с пояси от вертикални, коси, зигзаговидни 

или хоризонтални плитки и тесни канелюри, рядко комбинирани с очератаващи орнаменталното поле 

хоризонтални врязани линии. Понякога със същата цел се използват и пояси от групи вертикално 

врязани къси линии или дребни набождания във вид на триъгълничета. Набожданията са с различни 

размери – по-дребни или по-едри, понякога разположени косо едно спрямо друго или почти 

застъпващи се, при което се получава визуална имитация на отпечатък от шнур (Димов 1982, 42-44). 

Към полугрубата керамика се отнасят вазовидни съдове с висока конусовидна или 

цилиндрична шийка. Долната част на търбуха им е украсена с вертикални врязани линии или пък с 

организирана барботина, също нанесена вертикално. Върху плещите им с по-широки канеляри са 

нанесени прости геометрични мотиви. В същата категория попадат и високите куполовидни капаци, 

върху перваза и купола на които е нанесена богата геометрична украса с линии от триъгълни 

набождания, къси врязани линийки или, по-рядко, с канелюри (Димов 1982, 44). 

Грубата керамика е представена от дълбоки бъчвовидни купи, чиито устиета отвън са 

излъскани. Върху огрубената им широка част косо е нанесена барботина. Излъсканата и огрубена 

части са разделени от хоризонтална врязана линия или редица от нокътни насечки. 

 

Керамиката от ІІ фаза на културата Хаманджия е най-непроучена на територията на 

България. Освен от некропола край с. Дуранкулак, други материали към момента за този период няма 

публикувани.  
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Както вече бе споменато, керамиката в синхронните гробове на некропола е твърде малко, а 

формите и украсите – прекалено стандартизирани, за да бъдат привлечени към по-детайлен и 

подробен анализ. Запазват се тъмните цветове на изделията – черен, сивочерен. Най-общо може да се 

забележи, че промяната на формите е плавна, като пропорциите им стават по-хармонични. 

Биконичността не е вече толкова ясно изразена. Намалява употребата на тесните и плитки канелюри 

за сметка на набодения орнамент. 

Съдейки по находките от селището край Шабла, започва по-широкото навлизане на врязания 

орнамент и в керамичния репертоар се появяват форми, характерни за съседната от юг култура Усое. 

Това са разлати конични блюда и плитки купи със специфични лентести дръжки с израстъци върху 

горната им част (Славчев 2008, 45-58). 

 

Керамиката от ІІІ фаза на културата Хаманджия е по-добре позната благодарение на 

проучването на VІІІ хоризонт на селищната могила Големия остров край Дуранкулак и 

многобройността на находките от синхронните гробове в прилежащия некропол. 

Условно керамиката се разделя на две групи – фина и груба. И при двете се запазва 

характерния през предходните фази тъмен цвят – черен, сивочерен, чернокафяв. Повечето от съдовете 

от категорията на грубата керамика обаче обикновено са вторично горели и са изпечени до 

сивочервени или оранжевочервени тонове. В тестото на фините съдове като опостнител е добавян 

пясък, дребни зърна шамот и ситно стрит варовик. Повърхността им е ангобирана и добри излъскана.  

Срещат се разнообразни форми – от конични блюда до „бутилки“ – съдове със сферичен 

търбух и висока цилиндрична шийка. Преобладават издължените, дълбоки изделия – различни видове 

чаши – цилиндрични, конични, биконични. Голямо е разнообразието и на плитките и дълбоките купи, 

чиято форма е много сходна – с биконичен или сплеснато-сферичен търбух, с извит навън устиен ръб 

или конична шийка. Често се срещат паници с извит навън перваз. Открити са и бъчвовидни дълбоки 

купи. 
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Както в селището, така и в некропола край Дуранкулак долната част на паниците започва да се 

оформя като ниски кухи столчета (Slavchev 2004, 26-27). В украсата доминират набожданията – както 

с триъгълна, така и с овална форма. Те се организират в линии, с които върху повърхността на 

съдовете се очертават различни геометрични мотиви – предимно ъглести: триъгълник, ъглест 

меандър, правоъгълници. Понякога тези линии са двойни или тройни. Срещат се случаи, при които с 

линии от набождания са запълвани цели орнаментални полета. Самите набождания са комбинирани с 

канелюри – хоризонтални, вертикални, коси – дублиращи същите мотиви. Украсата е подчертано 

елегантна – преломите между отделните части на съдовете са маркирани с набодени линии и всяко от 

така оформените полета е украсявано по различен начин или пък около пояса с украса са оставяни 

неорнаментирани площи, които да подчертаят редуващите се мотиви.  

 

    
Все по-значимо място започват да заемат врязаните линии. Те се използват за нанасяне на 

орнаментите върху различни съдове, но имат водеща роля при украсата на големите съдове-

хранилища, върху които се изобразяват части от ъглести меандри. По аналогичен начин са украсени и 

затварящите ги капаци. Този вид изделия – хранилища с капаци – навлиза в керамичния комплекс на 

културата Хаманджия от южните им съседи – носителите на културата Сава, наследили традицията за 

използване на такива съдове от предшестващата култура Усое (Todorova 2002, 96). 
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При керамиката, полагана в гробовете като погребални дарове, се забелязва тенденция, която 

ще получи по-нататъшното си развитие през последната фаза на културата – миниатюризацията. 

Специално за гробни нужди започват да се изработват умалени копия на „истински“ съдове. Тези 

„модели“ също старателно се излъскват и украсяват. Трудно е да се каже, дали ролята на дар играе 

самият съд или неговото съдържание. Усърдието, с което са приготвяни миниатюрните копия, накланя 

везните по-скоро в посока на първото предположение.  

В тестото на грубата керамика се добавя пясък, едър шамот и стрит органичен опостнител. 

Повърхността на съдовете е неангобирана, отвън са излъсквани само тесни пояси под устийния ръб и 

над дъното. Останалата част е неогладана или пък покрита с барботина. Използването на релефни 

ленти за украса е рядко. Всички открити до момента съдове представляват сплеснато-издължени 

бъчвовидни дълбоки купи (Slavchev 2004, 27). 

Откритите при разкопките импорти потвърждават вече установените за румънската територия 

интензивни контакти между носителите на културата Хаманджия и племената на култура Боян – фаза 

Видра (Berciu/Morintz/Roman 1959, 95–98; Berciu/Morintz 1959, 105; Berciu 1961, 78; Berciu 1966, 77–

78). Значителна роля в търговския обмен играят и връзките с териториите на юг – ареала на култура 

Сава (Slavchev 2004, 27-28). 

 

Керамиката от ІV фаза на културата Хаманджия се разделя на две големи групи: фина и 

груба. Рентгеноструктурният анализ на проби, взети от керамични фрагменти, открити в с. м. Сава, с. 

м. Провадия и селището край Суворово показва, че древните майстори са се придържали към 

определени технико-технологични схеми. Макар и обитаващи райони с различни природо-географски 

особености, грънчарите от споменатите селища през средния халколит търсят сходни суровини за 

направата на керамичните съдове. В резултат приликите между керамичните комплекси се 

констатират не само на формално-типологическо ниво – форми и орнаментални композиции, а и на 

технологическо – използвани глини, опостнители и ангоби (Костов/Славчев 2005). 

Прави впечатление голямата близост в технологичните характеристики на съдовете от 

категорията на фината керамика от селищната могила Големия остров и селището в местността 
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Корията край Суворово. Съдовете от двата керамични комплекса са практически неразличими по 

отношение на технологическите показатели. Няма разлика във вида, количеството и съотношението 

на опостнителите, начина на омесване на тестото, ангобирането, третирането на повърхността и 

цветовата гама на изделията. Подчертан е стремежът към светлите тонове – жълт, светлокафяв, 

червенооранжев. На фона на така оцветената повърхност орнаментите, които са запълнени с бяла 

пастозна боя, се очертават особено контрастно. Като опостнител в тестото се добавят пясък и шамот. 

Опостняването на глината с органика не се използва за съдовете от категорията на фината керамика. 

 Керамиката от селищната могила Сава в известна степен се отличава технологически от 

съдовете от отбелязаните обекти. В сравнение с тях, в керамичното тесто е добавяно сравнително по-

голямо количество опостнители (докато при комплексите от Големия остров и Суворово то е около 

1/4, при Сава почти достига до 1/3). По-различен е и характерът на опостнителните добавки – докато 

в първите два комплекса шамотът и пясъкът са в приблизително равни количества, при последния се 

добавя почти двойно повече пясък за сметка на шамота. Използва се по-едрозърнест пясък, отколкото 

при съдовете от Големия остров и Суворово, а и шамотът не е толкова старателно стрит – понякога 

парчетата достигат до големина от 1,5–2 мм. Керамичното тесто на съдовете от Сава е по-лошо 

омесено – докато при керамиката от Големия остров и Суворово то създава впечатление за 

хомогенност, тук в него се откриват доста бучки и то е по-ронливо. Качеството на ангобата също е по-

ниско при керамичния комплекс от Сава – свързването ѝ със стените на съдовете е по-лошо и тя лесно 

се лющи, за разлика от тази от споменатите обекти. Това се дължи, от една страна, на не толкова 

старателното пречистване на глината, служеща за покритие, а от друга – на по-голямата дебелина на 

нанасяните слоеве ангоба. Допълнителен фактор за лошото сцепление на стените с покритието е и 

сравнително по-небрежното излъскване – върху повърхността на съдовете от Сава често могат да се 

видят следите от заглаждащия инструмент, които не са заличени от повторно, по-старателно 

излъскване или полиране. Прави впечатление, че стените на съдовете от Сава с аналогични форми на 

откриваните в селищата Големия остров и Суворово, са по-дебели средно с около 1 мм. 

Макар и малобройни, други находки от района също дават материал за важни наблюдения 

върху технологията на керамичните съдове. Технологическите показатели на запазените фрагменти от 

проученото селище край Шабленското езеро се доближават до тези на керамиката от селищната 

могила Сава. Те се различават само по характеристиките на опостнителните добавки – пясъкът е по-

малко и по-дребнозърнест (по това керамиката от Шабла прилича на съдовете от Големия остров и 

Суворово), а тестото е още по-лошо омесено – бучките са по-едри и то е още по-ронливо. Поради 

продължителното въздействие на вятъра и дъжда върху открития край Шабла материал, 

наблюденията върху обработката на повърхността не могат да бъдат равностойни на тези върху 

другите комплекси. Все пак от достигналите до нас фрагменти може да се заключи, че ангобата също 

е с по-ниско качество от тази на съдовете от Големия остров и Суворово. Почти аналогична е 

ситуацията с керамиката, открита в местността Батареята край Варна. Може дори да се каже, че 

покритието на съдовете е още по-лошокачествено, въпреки пребиваването им в значително по-

щадящи условия, отколкото при селището край Шабла. 

 

                              
Налице е известна разлика между керамичния комплекс от некропола на селищната могила 

Големия остров от една страна и съдовете от некрополите в курорта “Св.Св. Константин и Елена” и 
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Варна ІІ. Макар че характеристиките на значителна част от керамичните изделия от първия обект 

напълно се припокриват с технологическите показатели на втория и третия, в него често се срещат и 

по-лошо изпечени съдове. В повечето случаи, в резултат на изпичането при по-ниска температура, 

ангобата на споменатите изделия е опадала. Независимо от разликите в температурния режим, 

опостнителните добавки са същите, както и при добре изпечените съдове. 

 

   
За последната фаза на културите Хаманджия и Сава са установени 40 форми на съдове от 

технологичната група на фината керамика. От тях 34 са регистрирани в селища (85%), а 30 – в 

некрополи (75%). Тъй като отделните обекти са проучени на различна площ, а откритите матирали в 

някои случаи не са събирани и съхранени в пълен обем, сравнителните данни за керамичните 

комплекси имат само предварителен характер. Общо за четирите разкопавани на по-голяма площ 

селища – селищните могили Големия остров, Провадия-Солницата и Сава и селището край Суворово 

– и некропола на селищната могила Големия остров общите форми са 8: паници с коничен перваз и 

конична долна част, плитки купи с коничен перваз и конична долна част, плитки купи със S-овидна 

профилация, сферични дълбоки купи, дълбоки купи с цилиндрична шийка и сферичен търбух, 

вазовидни съдове с цилиндрична шийка и сферичен търбух, капаци с полусферичен купол и висок 

перваз, подставки с горна плоскост и конична долна част. За керамичния комплекс от селищната 

могила Големия остров те представляват 33,33% от формите на съдовете от технологичната група на 

фината керамика, за този от селищната могила Провадия-Солницата – 38,4%, за селищната могила 

Сава – 44,44%, за селището край Суворово – 47,06%, а за некропола на селищната могила Големия 

остров – 26,67%. От общия брой регистрирани в селищата от последната фаза на Сава и Хаманджия 

керамични форми от споменатата група те представляват общо 23,53%. 

Не се наблюдават големи разлики в технологията на грубата керамика от разглежданите 

селища (селищна могила Големия остров, селищна могила Сава, Суворово, Шабла и Батареята). Може 

да се каже само, че тестото на грубата керамика от Сава и Шабла е малко по-лошо омесено, отколкото 

при останалите обекти (наблюдават се повече бучки с по-едри размери), но и това заключение не е 

съвсем сигурно, тъй като керамиката е запазена в много малко количество – два съда от Сава и не 

повече от десетина фрагмента от Шабла. Освен пясък, шамот и дребни камъчета, като опостнител в 

тестото се добавя и ситно стрита органика. 
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За последната фаза на културите Хаманджия и Сава са установени 9 форми на съдове от 

технологичната група на грубата керамика. Те всичките са регистрирани в селища. От селищната 

могила Големия остров край с. Дуранкулак произхождат 7 (77,78%), от селищната могила Провадия-

Солницата – 5 (55,56%), от селището в местността Корията край гр. Суворово – 4 (44,44%), от 

селищната могила Сава – 2 (22,22%), от селището край гр. Шабла – 1 (11,11%) и от селището в 

местността Батареята край гр. Варна – 2 (22,22%). Най-вероятно поради малкия брой находки от 

последните два обекта, като цяло за всичките четири селища общи форми не са установени. 

 

От всички керамични форми – 49, регистрирани в обекти от последната фаза на Сава и 

Хаманджия, в селищната могила Големия остров са открити 31 (63,27%), в принадлежащия му 

некропол – 30 (61,22%), в селището край Суворово – 28 (57,14%), в селищната могила Провадия-

Солницата – 23 (46,94%), в селищната могила Сава – 20 (40,82%). От тях общи за четирите обекта са 

8 (16,33%). Въпреки значителното на пръв поглед разминаване между отделните керамични 

комплекси в броя на общите форми и тяхното съотношение, разликите между тях не са толкова 

големи на количествено ниво. При по-детайлно разглеждане без затруднение може да се установи, че 

общите за интересуващите ни селища и некрополи форми са най-масово срещаните във всеки един 

комплекс. Съдовете с тези форми, открити в споменатите обекти, представляват не по-малко от 80% 

от всеки отделен керамичен комплекс. Нещо повече, от съдовете с редки форми, които се срещат само 

в един обект, са откривани предимно единични екземпляри. Те очевидно са локална специфика и 

илюстрират вкусовете на отделните майстори или потребители. Не точно такъв е случаят с некропола 

на селищната могила Големия остров. Съдовете, открити в него, в по-голямата си част са умалени 

копия на ползвани в бита изделия. Поради по-малките си размери вариабилността на формите им е 

по-голяма, тъй като дори и леко трепване на ръката на грънчаря води до значителна промяна на 

формата на съда. Освен това поради миниатюрността на съдовете става невъзможно да се предадат 

някои от особеностите на формите им. Това предположение също се потвърждава от факта, че 

съдовете с посочените форми са открити само в единични екземпляри. 

Особено характерни за ІV фаза на културата Хаманджия са подставките с кръгло или 

квадратно сечение. До скоро, по находките от некропола край Дуранкулак некропола Варна ІІ, се 

смяташе, че те се откриват само в гробни комплекси (Todorova 2002, 86-87). Многобройните и 

разнообразни типологически подставки, намерени при проучването на селището край Суворово, 

налагат ревизия на това становище. Изглежда, съдовете с тази специфична форма намират 

приложение в култовите практики и религиозния живот на населението. 
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Прави впечатление почти пълната липса на паници в керамичния комплекс от с. м. Сава. Сред 

многобройните фрагменти и цели съдове досега, открити в този обект, само три три могат да се 

причислят към тази група – два фрагмента от паници с коничен перваз и конична долна част и една 

цилиндрично-конична паница. За сметка на това съдовете от групата на плитките купи са 

изключително многобройни. 

 

 
Важно е да се отбележи, че почти от всяка група форми от технологичната група на фината 

керамика се среща поне по една, регистрирана във всички обекти – паници с коничен перваз и 

конична долна част, плитки купи с коничен перваз и конична долна част, плитки купи със S-овидна 

профилация, сферични дълбоки купи, дълбоки купи с цилиндрична шийка и сферичен търбух, 

вазовидни съдове с цилиндрична шийка и сферичен тъбрух, капаци с полусферичен купол и висок 

перваз, подставки с горна плоскост и конична долна част. 

 Макар и разглежданите колекции да са от сравнително ограничен брой обекти, развитието на 

някои от формите е възможно да бъде проследено от по-ранни, откривани на същата територия. Така, 

например, генезисът на паниците с коничен перваз и конична долна част (срв. с Berciu 1966, 65, fig. 

19, fig 20: 2, 3; 77, fig. 36), паниците със S-овидна профилация (срв. с Berciu 1966, 204, fig. 107: 6; fig 

108: 5), плитките купи с коничен перваз и цилиндрично-коничен търбух (срв. с. Berciu 1966, 202, fig. 

104; fig 105: 5), плитките купи с коничен перваз и сплеснато-сферичен търбух (срв. с Berciu 1966, 202, 

fig. 104: 1, 2, 4; 204, fig 108: 1–4; 206, fig 109: 1, 4; 229, fig. 136: 6; Todorova et al. 2002, Tabl. 8: 5, 6), 

цилиндрично-коничните дълбоки купи (срв. с Berciu 1966, 65, fig. 20: 4; 68, fig. 25; 70, fig. 28: 1; 

Volschi/Irimia 1968, 71, fig. 42), цилиндричните чаши (срв. с Berciu 1966, 67, fig. 23: 3, 8, 9; 

Volschi/Irimia 1968, 54, fig. 13), чашите с конвексни стени (срв. с Berciu 1968, 76, fig. 33: 4) и 

възможно капаците с полусферичен купол и висок перваз (срв. с Berciu 1966, 69, fig. 27: 2) от 

технологичната група на фината керамика и на издължено-сферичните дълбоки купи (срв. с Berciu 

1966, 19, fig. 7: 1; p. 20, fig. 8: 1) и цилиндрично-коничните дълбоки купи (срв. с Berciu 1966, 19, fig. 

7: 4) от технологичната група на грубата керамика без съмнение е свързан с керамичния комплекс на 
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предходната, ІІІ фаза на културата Хаманджия. Произходът на цилиндричните тави, коничните 

блюда, плитките купи с цилиндричен перваз и сплеснато-сферичен търбух от технологичната група 

на фината керамика следва да се търси в керамичния комплекс на третата фаза на културата Сава 

(срв. с Toдорова и др. 1975, 124, т. 10: 2, 7; 130, т. 16: 4; Toдорова 1986, 114, рис.37: 1, 2, 5; 115, 

рис.38:10) 4  

 

 
Някои от особеностите при оформянето на вазовидните съдове с цилиндрична шийка и 

сферичен тъбрух, открити в селището в местността Корията край Суворово и в селищната могила 

Сава – наличието на неголям отстъп между шийката и тъбруха и леката издълженост на тъбруха – са 

сходни с по-ранните аналогични форми, познати от селища, датирани също в предходната фаза на 

културата Сава (срв. с Toдорова и кол. 1975, 124, т. 10: 2, 7; 130, т. 16: 4, 8; Toдорова 1986, 114, рис. 37: 

1, 2, 5, 15; 115, рис. 38: 10, 12). 

Появата на плитките купи със S-овидна профилация и на дълбоките купи с цилиндрична 

шийка и сферичен търбух от технологичната група на фината керамика следва да се свърже с 

влиянието на културата Прекукутен–Триполие А. Такива форми са често срещани в ареала ѝ (срв. с 

Макаревич 1952, табл. І: 13, 14, 18; Vulpe 1957, 58, fig. 17: 1; 61, fig. 22; 67, fig. 33: 3; 69: fig. 35: 1, 2;. 

77, fig. 47: 1; 99, fig. 66: 2, 3; Пассек 1961, 76, рис. 17: 1, 6. 3; Маркевич 1973, рис. 4: 3, 4, 14; 

Marinescu–Bîlcu 1974, fig. 54: 9; fig. 55: 8; fig.57: 4; Бурдо 1983, 14, рис. 3: 3; Маркевич 1990, 37, рис. 

6: 1, 2, 4, 5, 7, 9; 38, рис. 7: 3–6, 8, 10–12, 17, 20; Бурдо 1998, 84, рис. 1: 41, 42, 44, 45) през последната 

фаза (Прекукутен ІІІ или Триполие А2) и са резултат от продължително типологическо развитие през 

предходните ѝ фази. 

Плитките купи с бицилиндричен перваз от технологичната група на фината керамика пък 

безусловно трябва да се свържат с влиянието на културите Боян и Поляница (ІV-те им фази), за които 

те са една от най-често срещаните форми (срв. с Comşa 1974, fig. 35: 9, 21, 39, 50, 72, 83, 87, 119, 120, 

130; Toдорова и др. 1983, т. 37: 14, 16–22; т. 38: 10–14; т. 39; т. 57: 7–18; т. 59: 8, 9, 12; Попов 1996, 226, 

                                                      
4 От друга страна, появата на коничните блюда и плитките купи с цилиндричен перваз и сплеснато-сферичен 

търбух в керамичния комплекс на културата Сава вероятно се дължи на контактите с културата Марица, за 

керамиката на която тези форми са характерни още от началото на ранния енеолит (срв. с Leshtakov 1997a, fig. 

5: 3, 4; Leshtakov 1997b, fig. 10: 3, 4; fig. 11: 1–3, 6; fig. 12a: 1–4; fig. 16: 8; fig. 17: 1; fig. 18: 5; fig. 19: 2; fig. 22: 4; 

fig. 33: 5, 7). Същото може да се предположи и за подставките с горна плоскост и конична долна част (срв. с 

Leshtakov 1997a, fig. 8: 3; fig. 9; fig, 12: 2; Leshtakov 1997b, fig. 23: 1–3) и със сигурност да се твърди за 

коничните плитки купи с извит навътре ръб на устието (срв. с Leshtakov 1997a, fig. 5: 2; Leshtakov 1997b, fig. 13: 

4). Макар и произходът на паниците със S-овидна профилация да е ясно проследим от по-ранните 

хаманджийски прототипове, в керамичните комплекси се срещат и съдове с такава форма, детайлите в 

оформянето на които недвусмислено свидетелстват за южния им (от ареала на култура Марица) произход – 

напр. Todorova et al. 2002, Tabl. 20: 18. Всичко това още веднъж потвърждава мнението на Х. Toдорова за 

близостта на културите Марица и Сава (вж. Vajsová 1967, 330, 348). 
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обр. 98: 1.1; 228, обр. 100: 4.2)5, появила се още в началото на енеолита (срв. с Comşa 1974а, fig. 33: 

56, 57, 59, 60; Toдорова и др. 1983, т. 33: 7, 8, 10, 11, 14–19; т. 35: 9, 10, 13–15; т. 39; т. 57: 7–18; т. 59: 

8, 9, 12; Попов 1996, 214, обр. 86: 6.1–6.4; 216, обр. 88: 8.1–8.4). В културата Поляница трябва да се 

търси и произхода на цилиндрично-коничните плитки купи (срв. с Toдорова и др. 1983, т. 37: 1–13; т. 

38: 1–3, 5, 7, 9; т. 50: 1–9), които също са характерни за нея от времето на ранния енеолит (вж. 

Toдорова и др. 1983, т. 33: 1–6, 13). 

От горния преглед следва, че наличието (а в накои случаи и преобладаването) на определени 

форми съдове в различните обекти до голяма степен зависи най-вече от наследената традиция и 

свързаните с нея вкусове. Именно на това се дължи фигурирането на форми, познати от по-ранни 

фази на културата Сава в керамиката от едноименната селищна могила и съществуването на форми 

съдове, използвани в предходните фази на културата Хаманджия, в керамичния комплекс от VІІ 

хоризонт на с. м. Големия остров. Но наличието на твърде голям процент общи форми (съответно 

55,56% и 41,67%) все пак говори в полза на близостта на двата обекта в културно отношение. 

В сравнение с предходните фази, керамиката от ІV фаза на културата Хаманджия бележи 

значителна промяна в украсата. Това много добре личи при използваните технически похвати: 

Врязването е нова техника, която в предходните фази се използва буквално в единични случаи 

(Berciu 1966, fig. 33: 1; fig. 36: 1; fig. 145: 4, 5; fig. 154: 8). Навлизането ѝ в хаманджийската 

орнаментика може да се нарече революционно – използването на врязаната украса е равностойно на 

употребата на щампованата. Тези два похвата са основни при орнаментирането на съдовете и, макар и 

да се използват и самостоятелно, те по-често се комбинират с различни други техники. Най-често те 

се срещат съвместно с нокътните насечки и/или с канелюрата. Врязванията се различават от 

използваните през по-ранните фази на културите Сава, Боян и Поляница, откъдето вероятно тази 

техника на нанасяне на украсата е взаимствана – те се нанасят с по-широко острие и са по-плитки. 

Кербшнитът много рядко се използва при украсата на съдовете и не се среща самостоятелно, а 

винаги в комбинация с друг похват за декориране. 

Набожданията, които са най-масово използваната техника за нанасяне на украсата през по-

ранната, трета, фаза на културата Хаманджия, сега почти напълно изчезват, срещат се в единични 

случаи и са заменени от щампованите линии. Възможно е тази замяна да е резултат от 

вътрешнокултурно развитие на технологията на нанасяне на украсата – при щамповането визуалният 

ефект от отпечатъците е същият, както и при набожданията, но той се постига за по-кратко време и с 

по-малко усилия. Все пак, по-вероятно е новата техника да е възприета от съседната култура 

Прекукутен–Триполие А, в чийто ареал тя се използва още от началото на ранния енеолит – фазата 

Прекукутен II–Триполие А1. 

Нокътните насечки, които в предишните фази на културата Хаманджия са използвани 

предимно при украсата на съдовете от категорията на грубата керамика, сега масово се срещат върху 

изделията от категорията на фината керамика. В ІІІ фаза на културата Сава тази техника на украса се 

прилага и при декорацията на фини съдове. Разликата сега е, че насечките се срещат в редица върху 

ръба на устието или върху преломите, докато през предшестващите периоди са нанасяни върху 

перваза или търбуха. 

Канелюрите, за разлика от предшестващия период, са по-широки и по-плитки. 

Следва да се отбележи интересната подробност, че релефните ленти, използувани при 

украсата на съдовете от технологичната група на грубата керамика, са долепени или вертикално, или 

под наклон към стените. 

Боядисването с минерални бои след изпичането на съдовете също е ново явление за 

носителите на култура Хаманджия. Появата му може да се свърже както със западни (кулутури 

Поляница и Боян), така и с южни (култура Марица) влияния. В ареалите на отбелязаните култури (с 

                                                      
5 През ІV-те фази на културите Боян и Поляница формите и орнаментацията на керамиката им се уеднаквяват в 

значителна степен (вж. Попов 1996, 108), което не позволява по-точно прецизиране на произхода на 

отбелязаната форма. 
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изключение на Боян) този начин на нанасяне на украсата е масово разпространен през ранния 

енеолит. Същото наблюдение е валидно и за рисуването на съдовете с графит преди изпичането. 

    
 Важен момент в декорацията на съдовете е появата на украса, рисувана с ангоба преди 

изпичането. Този орнаментален похват няма аналози в по-ранните фази на нито една енеолитна 

култура на територията на Източните Балкани. 

При украсяването на фините съдове от ІV фаза на културата Хаманджия обикновено се 

комбинират три или повече техники на нанасяне на украсата, при което основна роля в комбинациите 

имат врязаните или щампованите линии, съчетани с различни похвати. Не може да се проследи 

някаква ясно изразена закономерност – и врязването, и щамповането се комбинират с едни и същи 

техники. 

Керамичният комплекс от с. м. Сава притежава някои специфики в сравнение с тези от другите 

обекти. На първо място, липсва набодената украса, толкова характерна за предишната фаза на 

културата Хаманджия и, макар и рядко, срещаща се и през ІІІ фаза на културата Сава (Toдорова и др. 

1975, табл. 12: 6). Врязаната украса – може би най-характерната особеност на културата Сава през 

ранния енеолит – заема сравнително малък дял в общия репертоар на използваните начини на украса 

на керамиката. Тя почти изцяло е заменена от щампованата украса. Важно е да се отбележи появата на 

врязания орнамент тип “стълбичка”– една от основните характеристики на културата Марица. 

Драстично намалява и употребата на кербшнита. Тази техника в керамичния комплекс от с. м. Сава се 

комбинира само с врязана (каквато е и по-ранната традиция в културата Сава), а не и с щампована 

украса. Изчезва и т. нар. “шахматен орнамент”, нанасян с помощта на кербшнит, характерен за 

керамиката на културата Сава през ранния енеолит. Значително по-често се използва канелюрата в 

сравнение с останалите обекти от последната фаза на културите Сава и Хаманджия. 

 

    
В керамичния комплекс от некропола на с. м. Големия остров нерядко някои техники на 

нанасяне на украсата – врязана украса, щампована украса, релефни пъпки – се използват 

самостоятелно. Орнаментацията на съдовете обаче се базира предимно на врязаната украса и 

кербшнита и комбинирането им помежду си или с други похвати, като основна е линейната врязана 

украса. При съчетаването на различните техники се използват предимно три от тях. Прилагането на 

повече е по-скоро изключение. Комбинирането на врязана и щампована украса се среща в единични 
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случаи. Особеност в украсата на комплекса е много честото използване на рисуването с минерални 

бои след изпичането на съда. Канелираната украса се среща рядко, а барботината и релефните ленти 

отсъстват. 

   
През ІV фаза на културата е голяма и разликата при орнаменталните мотиви, използвани за 

украсата на керамиката. Широко разпространение получава спираломеандърът. Този мотив се среща 

върху съдовете от предходните фази на културата Хаманджия в единични случаи (за разлика от 

културата Сава, при която честотата на използването му е равностойна на тази на останалите мотиви) 

и със сигурност може да се твърди, че е несвойствен елемент за нея. Внезапната му широка употреба 

е белег за радикални промени в керамичното производство, което на свой ред е свързано с промяна на 

вкусовете, очевидно дължаща се на външни влияния. Спираломеандърът не само се превръща в един 

от най-използваните мотиви за украса на съдовете. Той заема водещото място в орнаменталния 

репертоар, което добре личи от изобразяването му с по-големи размери в случаите на съвместното му 

срещане върху стените на съдовете с ъглестия меандър. Краищата на спираломеандрите са завити по 

посока на часовниковата стрелка. 

                                                              
Освен спираломеандъра, най-значимо място в украсата на съдовете заемат триъгълникът и 

ъглестият меандър. Те са нанасяни с множество техники. Разнообразието на техническите прийоми е 

най-голямо при триъгълниците, а най-малко – щамповани линии, врязани линии с кербшнит или 

врязани линии с боядисване след изпичането – при спираломеандрите. Популярни мотиви са и 

ромбът и дъгата. По-рядко се срещат ъглестата спирала и спиралата, завита по посока на 

часовниковата стрелка.  

Орнаменталният репертоар на керамичния комплекс от некрополите на с. м. Големия остров и 

Варна ІІ почти дублира този на селището. Разликата е в значително по-честото използване на 

кербшнита при изобразяването на мотивите. Важна стилова особеност при ъглестите меандри е 

изобразяването им с чупки на рамената под прав ъгъл – върху керамиката от селищата раменете им са 

разположени под остър ъгъл спрямо свързващата ги линия. 
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Забелязват се и някои особености при използваните схеми на орнаментация:  

Редуването на ъглести меандри присъства в керамичните комплекси от всички обекти. 

Редуването на спираломеандри (или части от тях) също е представено в многобройни варианти върху 

съдовете от различните селища. Общо е и разделянето на орнаменталното поле по вертикала. И в 

първия, и във втория случай прави впечатление, че полето се дели на полета, чийто брой е кратен на 

две или четири. Керамичният комплекс от некропола на с. м. Големия остров се различава от 

останалите по отношение на разделянето на полето с наклонени линии – само в него линиите са 

наклонени отдясно наляво. Срещат се случаи на полета, чийто брой е кратен на три.  

Метопната организация на орнаменталното поле се наблюдава във всички керамични 

комплекси. Схемите с наклонени линии се срещат само в керамичните комплекси от селищата. 

Скачените ъглести меандри са орнаментална схема, използвана много често и в различни 

варианти при украсата на керамиката от с. м. Големия остров. Тя се среща сравнително рядко в 

керамичния комплекс от Суворово и е регистрирана в единични случаи върху съдовете от некропола 

на с. м. Големия остров и от с. м. Сава. 

Скачените спираломеандри се срещат в украсата на керамичните комплекси толкова често, 

колкото и скачените ъглести меандри (с изключение на този от с. м. Сава, където те преобладават 

значително). Те се нанасят и в негатив, и в позитив, като по-абстрактните и стилизираните им 

изображения са използвани при съдовете от некропола на с. м. Големия остров и от с. м. Сава. 

 

     
Разделянето на орнаменталното поле по хоризонтала се използва във керамиката от всички 

обекти, но в керамичния комплекс от Сава разделителните линии са само непрекъснати.  
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Ритмичното повторение на триъгълници е схема, която се среща в много варианти върху 

керамиката. Броят на триъгълниците е четен. Повтарянето на ромбове се среща само в два случая 

върху керамиката от с. м. Големия остров. Единичен случай на редуване на ъглести спирали е 

установен върху съд от същия обект. Повтарянето на правоъгълници и дъги пък се среща както в 

споменатото селище, така и в Суворово. Специфични схеми за с. м. Сава са редуването на кръгове и 

редуването на спирали, докато редуването на концентрични кръгове се среща във всички обекти.  

Редуването на групи мотиви е специфика на керамичния комплекс от некропола на с. м. 

Големия остров, като сред тях почти винаги фигурира ромбът. Изключение е само повторението на 

група от триъгълник и ромб, което се използва само върху съдовете от с. м. Големия остров и Сава. 

 

Като цяло, в украсата на съдовете от отделните обекти са налице редица специфики. Най-

видими са различията в керамичните комплекси от двете селищни могили, намиращи се до най-

северната и най-южната граници на разпространение на културата Хаманджия на територията на 

България през развитието на ІV-та ѝ фаза – Сава и Големия остров край с. Дуранкулак. Докато 

щамповането върху керамиката от с. м. Големия остров може да се разглежда като заместител на 

набожданията от предходната фаза на културата Хаманджия, в керамичния комплекс от с. м. Сава то 

заема мястото на врязването. Тази смяна на различни техники с една и съща е добра индикация за 

процесите на унификация, протичащи през разглеждания период. Още по-добро свидетелство за тях е 

и почти общия орнаментален репертоар, а най вече – и еднаквите орнаментални схеми, използвани 

при украсата на керамиката. При тях много ясно са отразени както наследените, така и възприетите 

от различни културни традиции. Така, например, в керамичния комплекс от с. м. Големия остров най-

голямо е разнообразието при разделянето на орнаменталното поле на пояси, редуването на ъглести 

мотиви (триъгълници и ъглести меандри) или скачените ъглести меандри – всичките наследени от 

предходната, трета фаза на културата Хаманджия. Макар че количествено заемат почти същия дял в 

оранментацията, вариантите на схемите с редуване на кръгове, спирали и спираломеандри, както и на 

тези със скачени спираломеандри са твърде малобройни, почти единични. Това се дължи на “чуждия” 

им за културата Хаманджия произход и “новостта” им за обитателите на с. м. Големия остров, които 

все още не могат да свикнат с тях и да оперират със съставящите ги мотиви по-свободно. 

 

Точно обратна е ситуацията при керамиката от с. м. Сава. Тук разнообразието при 

разделянето на орнаменталното поле на пояси и редуването на триъгълници – схеми, често 

използвани по времето на предходната трета фаза – също е значително. Но, поради близостта на 

селището до ареала на културата Марица и най-вече до единия от пътищата, по който се е 

осъществявало движението на хора от юг на север и обратно – днешния Айтоски проход – 

обитателите на Лонгоза много по-рано започват да използват при украсата на съдовете си кръга, 

спиралата и спираломеандъра (вж. напр. Toдорова и др. 1975, 124, т. 10, 1; 126, т. 12, 1; 128, т. 14, 7 и 

др.), които са най-често използваните мотиви на територията на днешната Горнотракийска низина 

през ранния енеолит. По-дълговременното познаване и “усвояване” довежда до постепенното 

изместване на традиционните през първите три фази на културата Сава триъгълници и ъглести 

меандри от споменатите мотиви през финалната ѝ фаза и до голямото разнообразие на схемите с 

редуващи се кръгове, спирали и спираломеандри и със скачени спираломеандри по това време – 

резултат от представяне на части от мотивите или комбинирането им. Но отбелязаните различия 

между използваните орнаментални схеми в с. м. Сава и с. м. Големия остров са предимно стилови – в 

начините на изобразяване на съставните части на схемите. Фактически самите схеми са едни и същи 

при двата обекта, като дори относителната честота на използване на някои от тях е приблизително 

равна. 
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Общи за цялата разглеждана територия са принципите на украса. При фината керамика 

основната орнаментална схема при блюдата и паниците се намира върху столчето или върху най-

издутата част на съда. Същото важи и за плитките купи със S-овидна профилация. При цилиндрично-

коничните плитки купи основната орнаментална схема е разположена върху перваза, докато при 

останалите плитки купи украсата се състои предимно в разделяне на тялото на съда на различни по 

широчина пояси. При дълбоките купи основната орнаментална схема се нанася върху горната част на 

съда, като само при купите с ясно изразена шийка схемата се намира върху плещите. При вазовидните 

съдове тя е разположена или върху плещите, или върху търбуха. 

  
 Макар и в повечето изследвания да се приема, че грубата керамика не е подходяща за 

сравнение на различни културни явления и не може да служи като хронологически показател, налице 

са две добре изразени зависимости, които ясно разграничават съдовете от тази технологична група от 

разглеждания период от късноенеолитните. На първо място, това е крайно ограниченият брой форми 

в сравнение с голямото им разнообразие през късния халколит. На второ – специфичното използване 

на релефните ленти. Върху откритите досега съдове и фрагменти те почти винаги се долепят или 

вертикално, или под наклон. Това може да се констатира и за организираната барботина, при която 

хоризонталното ѝ нанасяне също е констатирано само в един случай. Много специфична черта за 

грубата керамика от разглеждания период е украсата на дълбоките купи с кръгли мотиви, оформени с 

релефна лента, долепена към търбуха на съда. 

Наличните разлики между керамичните комплекси от отделните селища са породени от 

комплексни причини. От една страна, те могат да се дължат на териториалната отдалеченост на 

обектите един от друг и трудната комуникация между тях. От друга, възможно (но по-малко вероятно) 

е да са резултат от евентуална хронологическа разлика между обектите. По-скоро обаче, 

индивидуалните черти се дължат не само на териториалните различия, а и на свързаната с тях 

културна среда. Така, например, с. м. Сава се намира близо да ареалите на две култури – Марица и 

Поляница, границите на които са твърде отдалечени от с. м. Големия остров и е естествено, че 

влиянието на тези културни явления върху бита на населението, а оттам – и върху използваните от 

него предмети (включително и керамиката) ще е по-значително. Същата констатация е валидна и за с. 

м. Големия остров и културите Боян и Прекукутен. Комбинирани с различното културно наследство – 
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на култура Сава в южната част и на културата Хаманджия в северната – тези влияния в крайна сметка 

определят отбелязаните различия между керамичните комплекси (и съответно – между населението). 

Но трябва много ясно да се подчертае, че при тях преобладават не разликите, а приликите. Именно 

общите черти са определящи за този период и тяхното доминиране категорично потвърждава 

мнението на Х. Toдорова за интеграционен процес, протичащ между носителите на културите Сава и 

Хаманджия през ранния и средния енеолит. Унификацията на керамичните им комплекси е един от 

най-ясните показатели за тази интеграция. 

 Особено показателни в това отношение са находките от селищната могила Провадия-

Солницата и селището в м. Корията край Суворово. Въпреки много по-голямата им териториална 

близост до с. м. Сава и очевидната генетична връзка на обитателите му с носителите на културата 

Сава (което се доказва от откриваните при проучванията архаични форми и орнаментални техники, 

мотиви и схеми), керамичните комплекси от тези обекти са много по-близки до керамиката от с. м. 

Големия остров. Това е ясно доказателство за по-значимата роля на културата Хаманджия в 

споменатата интеграция. Още повече, че керамиката от повечето останали обекти – Батареята, 

Балчик, Шабла – също демонстрират близост с комплекса от с. м. Големия остров. 

 

 
Като еталонен паметник от гледна точка на погребалните практики следва да се разглежда 

некропола на с. м. Големия остров. Отликите между състава на гробните дарове и на инвентара, 

открит в жилищата от селището, нагледно демонстрират разликите в мирогледа на тогавашните хора 

към всекидневния живот и “бита” в отвъдното. Те намират отражение и във вида и в качеството на 

използваната в тези случаи керамика. Обособяването на специфичен “мъжки” и “женски” инвентар 

(Todorova 2002, 81–96, 111–114) в това отношение също е пряко следствие от особеностите на 

вярванията и култовите практики. Констатираните различия между керамичните комплекси на 

селището и на некропола в областта на техниките на нанасяне на орнаментацията – доминирането на 

врязаната украса и кербшнита, честото рисуване с минерални бои след изпичането, целящо контраст 

между тъмната повърхност на съдовете и яркото червено и бяло на боите – според нас също се 

дължат на религиозни причини, свързани с представата за отвъдното. За това говори и превесът на 

ромба и триъгълника в украсата, както и значителната вариабилност на орнаменталните схеми (в 

сравнение не само с керамичния комплекс от с. м. Големия остров, но и от другите селища), в които 

участват ъглестите меандри и ромбовете. Очевидно в култовите практики (каквито са и 

погребалните) иновациите навлизат по-бавно и традиционните мотиви запазват относителния си 

превес над кръговете, спиралите и спираломеандрите.. 

 Същите констатации са валидни и за некропола Варна ІІ, с тази разлика, че при него е много 

по-силно наследието на културата Сава, отколкото на културата Хаманджия. Тук също се наблюдава 

делението на „мъжки” и „женски” инвентар, честото използване на врязаната украса, кербшнит и 

рисуването с минерални бои след изпичането, но украсата се базира предимно на спираломеандрите. 
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Дискусионен обект е некрополът в курорта Св. Константин, при който смесицата на белези на 

различни култури – положение и ориентация на склетите в гробовете и паралели на керамичните 

съдове – е твърде интересна и засега не може да намери своето обяснение. За района и периода е 

рядко срещана и богатата графитна украса на керамиката, открита в гробовете. Въпросът за 

културната му принадлежност остава открит. Отликите между него и останалите паметници от 

разглеждания ареал може би са следствие от по-активното участие, отколкото се смяташе досега, на 

население от вътрешността в интеграционните процеси през прехода от ранен към късен енеолит 

(Славчев 2004, 137–139). 

  
 

 

VIII.2. УКРАШЕНИЯ  

 

Повечето от украшенията на културата Хаманджия са изработени от твърд животински 

материал (кост, черупки на мекотели, зъби), много по-рядко глина (мъниста) или минерали (малахит, 

мрамор и др.). В селището в Кея са открити няколко украшения в различна степен на завършеност - 

от заготовка и кръгчета от кост до завършени, цели или повредени пръстени, тръбни мъниста, от 

прости предмети до истински произведения на изкуството, като например антропоморфна висулка, 

изрязана от Spondylus. В некрополите в Дуранкулак, Мангалия, Лиману, Чернавода (особено в 

гробове, датирани във фазите Хаманджия III-IV) се появяват само завършени орнаменти: масивни 

гривни, мъниста и висулки от Spondylus / Glycimeris, диадеми и колани, изработени от перфорирани 

плочки от Spondylus, колиета от перфорирани зъби, игли за коса и пръстени, изрязани от кост.  

Ако в селищата повечето от накитите са изработени от кост, в некрополите преобладават 

предмети, направени от редки черупки като Spondylus и Dentalium. В Кея използването на твърд 

животински материал за изработка на украшения може да бъде свързано със селския характер на 

икономиката на местната общност. Неслучайно повечето орнаменти са изрязани от костите на овце / 

кози, както в случая на заготовките за пръстени. Археозоологичните проучвания показват 
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предпочитание към отглеждането на едър и дребен добитък, като ловът играе незначителна роля (под 

10% дивечови видове) в палеоекономиката на общностите Хаманджия (Bălăşescu 2008). Тръбните 

маниста от кост са изрязани от метаподии на хищници (Canis familiis, Vulpes vulpes или Lepus 

europaeus).  

От същата категория костни украшения е част от висулка, уникална към момента, открита в 

селището в Кея, получена чрез перфориране на дисталния край на фаланга на птица (US 3070). 

Впрочем, присъствието на птиците в пейзажа на общността в Кея е потвърдено и от 

авиафаунистичното проучване. В същия слой, в който е открита висулката, се появяват кости от 

птици - най-малко седем индивида от корморани Phalacocorax, повечето от тях млади (Radu 2008: 

60). Също в Кея е намерена висулка, изрязана от бивни на прасе, вероятно от див екземпляр (Sus 

scrofa). Много ниският процент на този вид в селището предполага случаен лов, а не неговото 

редовно практикуване (Bălăşescu 2008). 

Заготовки за костни пръстени:   Украшения от черупки на мекотели: 

 
Автор В. Войнея  

Хаманджийските общности се отличават с висококачествено производство на украшения от 

Cardium, Dentalium и особено от Spondylus / Glycimeris, като качеството на създадените гривни или 

висулки остава ненадминато (Фиг. 18). От къде и как са взимали те черупките на тези мекотели? Ако 

за крайбрежните зони отговорът е сравнително прост - особено за Cardium, често срещан вид в Черно 

море - в случая на общности, обитаващи вътрешността на Добруджа или долината на р. Дунав, 

наличието на морски видове предполага съществуването на мрежи за обмен и на много по-широка 

мобилност, отколкото се смяташе преди В ихтиологично проучване В. Раду предложи възможността 

за риболовни експедиции по долината на река Касимча и оттук, навътре в Черно море. През 

атлантическия период река Касимча е имала много по-голям дебит и е представлявала важен 

навигационен коридор за енеолитните общности; по нея те са можели бързо да се придвижат към 



 

 61 

процъфтяващите селища в района на западнопонтийския бряг, разположени близо до устията на 

основните реки, които днес са покрити предимно с морски езера и лимани. 

Произходът на изделията от Spondylus се обсъжда отдавна, като досега са има две теории за 

него. Като се има предвид, че естественото местообитаване на мидата днес е скалистият бряг на 

Средиземноморието повечето археолози още от век насам, предполагат същото и за периода на нео-

енеолита - средиземноморски, по-специално егейски произход (Chapman et al. 2011: 140). Анализът 

на серия изделия, с използване на изотопния метод 18O, включващ проби от Голямо Делчево, 

Градешница (България) и Винча (Сърбия), ясно показа средиземноморския произход на суровината.  

 

Гривни от спондилус и мрамор от Лиману и Мангалия 

 
Снимка О. Титей 

Последователите на втората теория, основавайки се на честото срещане на изделия от 

Spondylus в района на Западното Черноморие и на данните за по-топъл климат през нео-енеолита, 

предполагат местния произход на мидата. Първоначално лансирана от Д. Берчу, теорията 

впоследствие е допълнена от нови археозоологични аргументи: мекотелите Spondylus и Glycymeris, 

както и други видове от средиземноморски произход, навлизат през началото на неолита в Черно 

море, като климатичните промени в края на атлантическия период причиняват тяхното изчезване. 

Разпределението на откритията на украшенията от Spondylus, използвани като истински 

“предмонетни предмети”, открои основните транспортни пътища, сред които най-важен е бил Дунав 

(Todorova 2000). Oчевидно е, че честотата им е по-висока в Западното Черноморие и Централна 

Европа, отколкото в крайбрежните зони на Егейско и Адриатическо море, които са по-вероятни места 

на произход на мидите. Изглежда, черупките от тях, които са отпадък за племената-носители на 

културата на кардиумкерамиката, използвали ги за храна, са имали особена стойност за общностите в 

Западното Черноморие, Югоизточна и Централна Европа. Този факт, най-добре личи от погребалния 

контекст, в който те се срещат. Наличието на украшения от Spondylus в богати гробове демонстрира 

ценността, която те са имали, бидейки не само модни украшения, но и знаци за по-високия статус на 

притежателя им.  

Многобройността и разнообразието на видовете изделия от Spondylus, изработени от 

хаманджийските общности са считани за аргументи за основната им роля на “доставчик” в рамките 

на “паневропейска обменнна” система (Toдорова 2000:180). Не изключваме възможността за 

собствено производство, като най-убедителният пример са антропоморфните висулки - специфични 

за фазата Хаманджия III. Въпреки това, просто разглеждане на археологическите данни от 

добруджанската територия до днес не показваt наличието на център за експлоатация / обработка на 

черупките Spondylus / Glycymeris. Следователно проблемът с произхода на суровината остава все още 

нерешен, като необходимостта от физико-химични анализи е повече от очевидна (Voinea, Neagu, 

Radu 2009). 

Обикновено и двата пола имат едни и същи украшения, макар че се забелязват предпочитания 

на жените към определени типове (напр. диадеми), а на мъжете – към други (напр. нанизи от зъби на 

елен). Накитите са лична собственост и са носени непрекъснато или са съхранявани от притежателя 

си. Затова и в селищата те се намират много рядко. Тъй като са погребвани заедно със собствениците 

им, некрополите са ценен източник на информация за начина, по който са носени украшенията, както 

и за значението на притежателите им. Некрополът край Дуранкулак е особено важен в това 
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отношение, тъй като в него ясно могат да бъдат проследени промените във вида на украшенията през 

цялото протежение на културата Хаманджия – от появата до финала ѝ. 

 

Комплексите от първите две фази е трудно да бъдат прецизно датирани поради малкия брой 

дарове и еднообразността им. В само 28 от тях (16,5%) са открити накити (Avramova 2002, 191). От 

тези гробове само в пет са погребани жени. При три от тях са открити по един зъб от диво магаре, в 

един – зъб от елен и в последния – зъб от говедо6. Даровете при мъжете са по-разнообразни, като по 

един зъб от едри тревопасни са открити в шест гроба (тук от бройката са изключени гранделите, 

които са разгледани отделно) – в четири случая зъбът е от диво магаре, а в останалите два не е 

определен с точност вида на животното. Само в един от гробовете на мъж, съдържащи животински 

зъб, е открит друг дар – огърлица от шест спондилусови мъниста. Три от гробовете с животински зъб 

са разрушени, а в още един е погребано момче. 

Описаните зъби са предни резци и върху тях липсват следи от пробиване, оформяне на жлеб 

или допълнителна обработка. Те се откриват най-често в областта на раменете или торса, но в някои 

случаи – върху или до таза. Вероятно са носени като амулети с апотропейна функция. 

Най-популярният накит на носителите на култура Хаманджия през неолита е гривната. 

Обикновено тя е приготвяна от шайба с широчина 5-6 см и диаметър 10,5-12 см, отрязана от 

черупката на средиземноморските миди Spondylus или Glicemeris (Аврамова 1986, 76).  

   
Гривните са се носели по една на всяка ръка, обикновено над лакътя. Когато починалият е 

погребван само с една, то най-често тя е била на лявата ръка. В един от гробовете (№ 606) мъртвецът 

е имал две спондилусови гривни на лявата ръка, а на дясната – аналогична по форма, но направена от 

мрамор. На китките на починалите понякога са откривани и нанизи от спондилусови мъниста, в 

отделни случаи комбинирани с грандели.  

Друг разпространен накит е огърлицата. Всеки един от намерените екземпляри е строго 

индивидуален, макар че за направата им е използван не много разнообразен набор мъниста – 

цилиндрични или призматични (най-често дълги, по-рядко къси и много рядко шайбовидни), 

направени от черупката на спондилус; шайбовидни от малахит; черупки от денталиум и пробити 

грандели. Най-често се комбинират дълги спондилусови и шайбовидни малахитови. Една от 

откритите огърлици (от гроб 611) е двуредна. 

Пробитите в стеснената си част грандели са участвали в състава на нанизи както за огърлици, 

така и за гривни. Освен това те вероятно са нашивани и за украса на дрехите, тъй като групи от тях са 

откривани върху рамената на починалите или в областта на колената. В един от случаите с тях е 

украсен колан, препасващ кръста на починалия. 

Пришивани върху облеклото са и черупките от денталиум. Те се срещат в по-малко 

количество от мънистата от гореописаните суровини и обикновено се комбинират с тях, макар че е 

открит един наниз само от денталиумни черупки (гроб 637). 

                                                      
6 Не са включени гробовете, в които са открити по няколко зъба, тъй като разкопвачът приема, че в тези случаи 

става въпрос за останки от разложили се животински черепи, които са положени в гробовете като дар и от 

които са се запазили само по-твърдите зъби. 
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Редки могат да се нарекат пръстените – открити са два от минерала серпентинит в един гроб 

(№ 632) и една старателно изработена и полирана конусовидна тръбичка от мрамор, чието 

предназначение засега остава неизяснено (Dimitrov 2002b, 209-211, Abb. 246: 3). 

 

През третата фаза на културата Хаманджия в гробовете от некропола край Дуранкулак накити 

са открити в 57 гроба от общо за периода 390 (14,5%). Видът и разнообразието им остават почти 

непроменени. При разглеждането на честотата на срещане на гробни дарове се забелязва голямата 

неравнопоставеност между половете: Накити са открити само в пет гроба на жени и осем на деца. 

Изглежда, мъжкото начало играе водеща роля в хаманджийското общество. 

В общо 22 гроба са открити като дар по един зъб от тревопасни животни – говедо, диво 

магаре, елен, коза/овца. Само в пет от тях са погребани жени. В повечето случаи зъбите са на диво 

магаре. Рядко в гроб, в който има животински зъб, е полаган и друг инвентар. Обикновено зъбът е 

единственото украшение на починалия. 

Гривните от черупки на миди запазват масивността си, но се забелязва, че за направата им по-

често като суровина е използван глицемерисът. Също както през предходните периоди, гривните се 

носят обикновено на двете ръце, но зачестяват случаите, при които мъртвите са погребани само с по 

една – на лявата или на дясната. Такива плътни гривни са открити само в мъжки гробове, в няколко 

детски и разрушени. В детските гробове гривните са по-тесни и с по-малък диаметър.  

    
Нанизи, носени като гривни са открити в два гроба – един на мъж и друг на жена. В мъжкия 

заедно са нанизани 17 шайбовидни спондилусови мъниста, а в женския са комбинирани 5 

цилиндрични къси спондилусови мъниста със 7 малахтови мъниста и с денталиумни черупки. 

Разнообразието на огърлици е още по-голямо. В някои от гробовете на врата или на гърдите на 

починалия са откривани единични или малобройни мъниста и е трудно да се прецени доколко те са 

били част от гердан или са пришивани към дрехите като украса. При нанизването на огърлиците, 

както и по-рано, най-разпространената комбинация е със спондилусови и малахитови мъниста. 

Постепенно обаче започва да намалява броят на дългите мъниста от спондилус, които бавно биват 

заменяни с къси или шайбовидни. За първи път през третата фаза на култура Хаманджия се появяват 

и мънистата от мед, както и на такива от карнеол и от лигнит. Пак по това време започва 

изработването на дребни човешки фигурки от спондилусови черупки. Тези фигурки представляват 

умалени копия на характерната хаманджийска антропоморфна пластика. Те са се носили на 

огърлиците или на отделни ремъчета или връзки като амулети. 
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Броят на гранделите се увеличава. Освен в състава на нанизи за огърлици и за гривни, те 

участват и в самостоятелни нанизи. С грандели са украсявани и мъжките колани и части от мъжкото 

облекло. Групи от тях са откривани върху рамената на починалите.Открити са два колана – един в 

женски и един в мъжки гроб. Този в мъжкия е украсен със 17 граднела.  

Изключително впечатляващ е женският колан от спондилусови мъниста. Той елегантно се 

стеснява към краищата си, а средната му част е учело подчертана с ресни, на които са надянати 

призматични спондилусови мъниста (Avramova 2002, 202, Abb. 234).  

 

В момента коланът е възстановен и е показан в постоянната експозиция на Регионален 

исторически музей – Добрич. 
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Черупките от денталиум продължават да се нашиват върху облеклото, като тази украса, 

съдейки по по-големия им брой, става по-богата. 

 



 

 66 

Пръстените продължават да се срещат рядко. Открити са само два, направени от кост. 

През третата фаза на културата Хаманджия се появява нов накит – диадемата. Върху челото 

на погребания мъж в гроб 1037 е открита такава, представляваща наниз от 3 правоъгълни 

спондилусови пластинки и 6 дълги цилиндрични спондилусови мъниста. Диадемата от гроб 644 е по-

скромна и представлява наниз от 9 грандела. 

Сред по-особените находки трябва да се посочат двете правоъгълни костни пластини с отвори 

по дългите си страни от гроб 991. Те вероятно са апликации, но не е ясно дали за дреха или пък за 

някакъв предмет от разложил се материал – дърво, текстил или друго. Подобна роля вероятно са 

имали и трите пластинки от глига на диво прасе, открити в гроб 1007. Интерес представлява и 

дългата костна игла с отвор в леко разширената тилна част от гроб 634. Тя е лежала до лявото бедро 

на починалия и е възможно да е част от костюма – да служи за закрепване на туника, наметало или 

друга дълга дреха, като в отвора ѝ да са били закрепвани пера или други елементи за украса.  

Изглежда, че чрез накитите в древното общество се открояват индивидите със значима роля и 

приноси за популацията. Само така могат да бъдат обяснени няколкото гроба, в които украшенията 

на погребаните изпъкват със своето разточителство и пищност на фона на останалите. Това са четири 

мъжки (№№ 609, 644, 648 и 1037) и едно женско (№ 626) погребения. Огърлиците в тях са от 

разнообразни и многобройни мъниста (включително от редки суровини като карнеол, лигнит, мед), 

някои от индивидите са погребани с диадеми, други – с представителни богато украсени колани. 

Забрадката или шапката на жената е била обилно обшита с малахитови мъниста. Върху дрехите са 

нашити черупки от денталиум, като в случая с гроб 609 те стигат до 22 реда на гърдите (Аврамова 

1986, 80). Налице е промяна в егалитарната дотогава общност и зараждането на йерархична структура 

с различен статут на членовете ѝ. 

 

Четвъртата фаза на култура Хаманджия бележи значителна промяна в отношението към 

накитите. В 55 гроба от общо 164 (33,5%) мъртвите са погребани със своите украшения. В доста 

случаи това са по един-два предмета, но като цяло разнообразието и броят на предметите за украса в 

комплексите се увеличават. 

 Почти напълно изчезва практиката в гроба да се полага зъб от тревопасно животно. Такъв е 

намерен само в един детски гроб и в едно погребение на жена. 

 

 
Голямо е разнообразието при гривните. Такива в дуранкулашкия некропол са открити в 26 

гроба. При тях се наблюдава значителна вариабилност: Продължават да се срешат традиционните 

масивни и широки гривни от черупката на спондилус или глицемерис. Започва обаче и употребата на 

по-тясни (до 1,5 см широчина) гривни със същия диаметър. Появяват се и гривни, изработени от мед. 

Те са различни типове – с кръгло сечение с незатворени краища, със застъпващи се краища, извити на 

оборот и половина; шайбовидни с тясно правоъгълно сечение (тип Дуранкулак) със застъпващи се 

краища, или извити на оборот и половина (Dimitrov 2002a, 141-145). Има случаи, когато върху ръцете 

на погребаните има и спондилусови, и медни гривни. Най-често мъртвите се погребват с гривни и на 

двете ръце. Когато гривната е една, тя винаги е на лявата ръка. Когато гривните са повече, 

обикновено тези на лявата ръка надвишават по брой тези на дясната. Такава е ситуацията и в гроб 3 

от некропола Варна ІІ – починалият е погребан с три спондилусови гривни на лявата ръка и с една 
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спондилусова и една медна – на дясната (Иванов 1978, 85-87). За разлика от находките от 

Дуранкулак, гривната от Варна е с правоъгълно сечение и е навита на два оборота.  

Наблюдава се баланс между половете – гривни са открити в 9 гроба на мъже (вкл. момчета) и 

10 гроба на жени (вкл. момичета); има ги и в два кенотафа и три детски гроба. Медните гривни обаче 

са повече в мъжките гробове. 

Нанизи, използвани като гривни, са открити в два гроба – в един женски и в един мъжки. 

Жената е носила по един наниз от големи ромбовидни мъниста на всяка от ръцете си, като те са 

комбинирани със спондилусова гривна на лявата ръка (гроб 523). Мъжът е имал наниз от 26 

шайбовидни мъниста от спондилус на дясната си ръка. Това е единственият случай, при който 

дясното “доминира” над лявото. 

  
През ІV фаза на култура Хаманджия още повече се разнообразяват огърлиците. Открити са 18 

броя в 16 гроба. Макар и вариабилността при тях да е голяма, ясно се открояват няколко тенденции 

относно използваните мъниста. На първо място, силно намалява употребата на дългите спондилусови 

мъниста, като за тяхна сметка нараства броя на шайбовидните и на късите цилиндрични и 

бъчвовидни мъниста от същата суровина. Започва направата на големи ромбовидни и шестоъгълни 

мъниста, но само ограничен брой от тях участва в огърлиците. Те се използват повече за направата на 

гривни, диадеми ли колани. В огърлиците започват да се появяват и златни мъниста, а също така – и 

костни. Нараства популярността на карнеола като материал за направа на мъниста – повечето от 

които шайбовидни; по-често се срещат и медни мъниста, като видимо намалява броят на 

малахитовите. В някои случаи е установено, че огърлиците са многоредови (подобен е и случаят с 

огърлицата от гроб 3 от некропола Варна ІІ) или починалият е носил три различни огърлици една над 

друга върху врата и гърдите си (гроб 527). 

В некропола край Дуранкулак в среднохалколитните гробове не са открити грандели. Такива са 

намерени обаче в доста голямо количество в два от трите проучени гроба на Втория Варненски 

некропол (Варна ІІ) – 20 в разрушения гроб 1 и 89 в гроб 3 (Иванов 1978, 82, 87). И в двата гроба 

освен истински грандели има техни имитации, направени от животинска кост. В гроб 3 повечето от 

тях са открити зад главата на погребания индивид от мъжки пол и, изглежда, са били нашити на 

висока шапка. Останалите, заедно с мъниста от различни материали, са част от многоредова 

огърлица, намирала се на шията. 
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Черупките от денталиум почти изчезват през ІV фаза на културата Хаманджия от гробовете на 

дуранкулашкия некропол. Има само четири в състава на една от огърлиците и няколко са открити в 

един от гробовете края лакътя на погребания – вероятно като част от украсата на дрехата. Много 

популярни са обаче тези черупки в района около Варненските езера, тъй като в гроб 3 от некропола 

Варна ІІ са открити 274 от тях навсякъде около скелета с известна концентрация в района на таза 

(Иванов 1978, 85, 88). Явно е, че тук все още се практикува нашиването им върху облеклото – 

вероятно в някакъв порядък, изобразяващ определени мотиви. Като апликации за дреха в същия гроб 

са използвани и кръгли и квадратни пластинки от черупката на спондилус, в чиято долна част е 

пробит V-образен отвор, през който е ставало пришиването (пак там). 

Популярност през средния халколит добиват пръстените. Те са изработвани само от мед – от 

тел с обло или от лента с тънко правоъгълно сечение. Повечето са със застъпващи се краища, но има 

един екземпляр навит в два оборота. В дуранкулашкия некропол са открити 10 броя, от които един в 

гроб на мъж (на дясната ръка), втори в разрушен гроб, а останалите осем – в гробове на жени, които, 

когато е възможно да се установи, са носели пръстените си на лявата ръка. На четвъртия пръст на 

лявата си ръга е носел своя меден пръстен от плоска лента, увита в два оборота, погребаният в гроб 3 

от некропола Варна ІІ (Иванов 1978, 85-86). 

Значително развитие търпи диадемата, която става все по-използван накит. Открити са осем, 

като се забелязва известна стандартизация. Повечето от тях са направени от издължени спондилусови 

звена, пробити в двата си краища и навързани едно към друго. Понякога те се комбинират със 

спондилусови или малахитови мъниста. Три от диадемите са носени от мъже, а пет – от жени. 

 

 

  
 

Богато украсени са и коланите, въпреки че се срещат по-рядко. В дуранкулашкия некропол са 

открити три среднохалколитни – един в гроб на момче и два – в погребения на жени. Този на 

момчето е най-впечатляващ: 12-редов, от мъниста от спондилус, лигнит и кост, от който висят ресни 

със 7 дълги цилиндрични спондилусови мъниста. Единият дамски е бил обшит със спондилусови 

апрликаци, а другият е направен от 16 ромбовидни и 38 цилиндрични спондилусови мъниста (гроб 

466). Ефектен е и коланът на погребания в гроб 3 от Втория Варненски некропол. Той е съставен от 5 

реда еднакви по размер призматични мъниста с квадратно сечение от черупката на мидата спондилус.  
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С развитието на металургията се появява и една нова мода – на шийката на един от кучешките 

зъби над венеца да се слага пръстен от мед. В дуранкулашкия некропол са констатирани шест такива 

случая за ІV фаза на културата Хаманджия – при два мъжки и четири женски индивида. Пръстените 

се разглеждат като най-древния прототип на металната коронка и се предполага, че тази практика има 

и естетическа цел, макар че се допуска и по този начин да се демонстрира определен социален статус 

(Йорданов, Димитрова 1988; Йорданов, Димитрова 2007). По вероятно е обаче слагането им да има 

определена магическа, профилактична или лечебна цел (Томов 2017, 218). 

Не може да не направи впечатление, че костюмът на древните обитатели започва визуално да 

се разделя на отделни хоризонтални пояси, маркирани от накитите: най-горната хоризонтална линия 

е очертана от диадема върху челото; следващата линия е маркирана от огърлица/и и гривните на 

мишниците на двете ръце; под нея следва още една линия, разграничена от колана и гривните на 

предмишниците. В някои от случаите е констатирана още една линия – на нивото на коленете, 

очертана от спондилусови мъниста или апликации. Това подреждане по вертикала на хоризонтални 

ивици създава силен естетически ефект и негов аналог може да се проследи и в орнаментирането на 

керамиката от същото време. Съдовете също са разделяни с линии – врязани или щамповани – на 

пояси с различна широчина. Дори чисто визуално пришиването на спондилусови мъниста или 

черупки от денталиум към облеклото в редове отдалеч изглежда като пунктирите, нанасяни със 

зъбчата щампа върху повърхността на керамичните вази и паници на високо столче. 

Ако се разглеждат само броят и разнообразието на накитите в гробовете от средния халколит, 

то на пръв поглед се струва очевидно, че най-голямо изобилие има в женските гробове, докато 

мъжките не са така представителни. Това особено е валидно за най-богатите на украшения гробове 

313 и 527, където в състава на огърлиците влизат многобройни мъниста, изработени от всевъзможни 

суровини, цветовете на които са внимателно подбирани като съчетание. Картината обаче изглежда 

съвсем различно, ако се вземе предвид цялостния инвентар в гробовете – и съдовете, и оръжието, и 

оръдията на труда, а също така и оформянето на огражданията и покритията на гробните комплекси. 

Тогава става явно, че въпреки повечето си накити, най-богати са погребенията на мъже. Постепенно в 

средата на хаманджийското население се оформя логиката на материалното, икономически 

обосновано мислене, при което, макар и да не е достигнато разбирането за украшенията като предмет 

на лукса, започва осъзнаването на важността на занаятчията, производителя и търговеца. 

Демонстрирането на неговото значение се извършва чрез „полезни“ и „функционални“ неща, които 

все още имат по-висока цена от изделията на красотата и изяществото. 

 

 

Типологично-функционален анализ. Технологични детайли. 

Пръстени. Между видовете накити, открити в Кея, най-многобройни са пръстените от кост. 

Издълбаните поставки от бедрени кости на овце/кози и отрязаните от тях части, открити в селището в 

Кея, ни позволяват да реконструираме това, което в промишлеността с твърд животински материал е 

известно като chaîne opératoire (производствена верига). Използвала се е процедура за нарязване на 

костта на сегменти, вероятно sciage à la ficelle. Майсторът не е разчертал предварително 

разделителните линии на перфектно кръглите шайби. Дебелината на разрезите предполага 

използването на остър и твърд инструмент, вероятно кремъчно острие. Първият етап от 

технологичната верига може да се види най-добре при изходна суровина, открита в жилищно ниво, 

към което принадлежи жилище L.2 в Кея. На друга кост, открита в проучено ниво извън жилището 

L.1 в Кея, е документиран по-напреднал етап на работа: разделителните линии между осемте отделни 

шайби са дълбоки, ясно обособени, подредени на разстояния от 5 до 7,5 мм (фиг. 20). Върху 

полирания ръб на гръбначния канал са запазени следи от отделянето на други сегменти. Осемте 

шайби, разграничени с дълбоки разрези е следвало да бъдат отрязани поред, чрез същия метод, 

съответно sciage à la ficelle. В по неправилните повърхности на шайбите личат ръбовете на 

отделяне, получени чрез тази техника на рязане - с назъбен инструмент. 
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Краищата на отделянията на шайбите са били загладени чрез търкане и полиране; след 

отделяне на шайбите майсторът отстранява чрез силно търкане “назъбванията”, останали по 

страничните повърхности, изтривайки следите, оставени от технологичните действия. Този етап от 

технологичната верига може да се види при един от екземплярите, завършен само от едната страна.  

От хроматична гледна точка повечето пръстени са с естествения цвят на костта (бяло-

жълтеникъв). Три екземпляра, открити в Кея учудват със зелени, черни и червеникави нюанси. 

Дълбокото оцветяване на костта предполага съществуването на следващ етап в chaîne opératoire. Ако 

за жълто-червеникавия на цвят пръстен разликата в нюанса може да се обясни с действието на 

естествените фактори, съществуващи в почвата, в случая на зеленикавия и черния пръстени, 

преднамереното оцветяване е очевидно. 

Типологично се различават две основни категории пръстени: широки, с леко изпъкнала 

външна повърхност, равномерно полирана, успоредно с медуларната стена и тесни пръстени със 

среден ръб, получен чрез косо полиране на външната повърхност, откъм двата края. Като се има 

предвид различната дебелина за двата вида пръстени, смятаме, че изстъргването на гръбначния канал 

се е извършвало преди отделянето на шайбата за широките пръстени, получавайки се еднаква 

дебелина на диафизната стена на голяма повърхност и след рязането на шайбите в случая на тесните 

пръстени, чийто среден ръб изисква по-голяма дебелина.  

Диаметрите на пръстените имат променливи размери (13,5 мм - 24 мм) и вероятно са носени 

не само от жени. Както и при други видове бижута или аксесоари за дрехи (гривни, игли за коса, 

диадеми), пръстените са използвани еднакво от жени, мъже и деца. В гробовете от фазите Хаманджия 

III и IV в Дуранкулак пръстените от кост или мед са се носели еднакво от жени и мъже - на 

безименния или на малкия пръст и често са част от богат погребален инвентар, особено масивни 

гривни от Spondylus или мед, поставени над лакътя или на китката на същата ръка. В един единствен 

гроб на дете е открит костен пръстен. Несигурният контекст на откритието (разрушен гроб) и 

размерите на пръстена (d - 22 мм) правят неговото предназначение несигурно.  

Следвайки пространственото разположение на погребалните комплекси, съдържащи 

пръстени, наблюдаваме тяхното групиране в югозападната част на некропола. В близост до мъжкия 

гроб 461 (Хаманджия IV) с много богат инвентар – включително скиптър, се намират най-много 

женски гробoве с медни пръстени и гривни на лявата ръка (Гробове 516 и 554) или пръстените, 

открити пред главата (Гробов 545 и 454). Без да предполагаме наличието на възможни роднински 

връзки между индивидите в тези гробове, не изключваме възможността за връзка между пръстените и 

брачната символика, тъй като тези украшения присъстват както в мъжки, така и в женски гробници, 

заедно с други украшения или символи на властта.  

По-високият социален статус на носещите пръстените се подсказва и от погребалните 

инвентари на други два близки гроба, датирани във фазата Хаманджия III: Гроб 609, принадлежащ на 

млада жена (на 20 години), облечена в дреха обшита с цилиндрични мъниста от Dentalium и 

Spondylus, и Гроб 626 на "жрица" (20-25 години), под чийто череп са открити четири глинени идола.  

Откритите в селището в Кея висулки са сред най-разпространените, както в културата 

Хаманджия, така и в други праисторически култури. Става въпрос за три черупки от мидата Cardium, 

фаланга от птица и долен кучешки зъб от мъжка домашна свиня/дива свиня (Sus domesticus/Sus 

scrofa), всички перфорирани, за да могат да се окачат в огърлица. Изключение прави 

антропоморфната висулка, изработена от Spondylus, чиято точност, финост и символичност показват 

напредналата степен на сръчност на майсторите, принадлежащи към тази култура. 

Както бе отбелязано и в случая на енеолитните общности, въпреки че технологията за 

обработка на суровините от животински произход е достигнала висока степен на сложност и 

прецизност, носителите на културата Хаманджия като цяло са предпочитали използването на 

предметите като висулки във възможно най-необработеното им състояние, стремейки се подчертаят 

естествената красота и вече съществуващите форми, натоварени със значения. Такъв е случаят с 

висулките от Cardium, открити както в селищата, така и в некрополите. Те са перфорирани на нивото 

на омбона, централно или странично. С помощта на лупа се виждат фините ивици около 

перфорациите. Изглежда, че за да се получи висулката, черупката се търка на нивото на омбона, 
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докато стената се изтъни, създавайки се отвор, който или се запазва до първоначалния си размер, или 

се разширява с кремъчен връх. Няма други намеси на майстора върху черупките Cardium, което 

показва краткото време и малкото усилие, посветени за създаването на тези украшения.  

Екзоскелетите на мекотелите очаровали праисторическия човек както със своите 

забележителни форми и цветове, така и със символиката, която носели. Независимо дали знаели или 

не за тази символика, общностите са развили традиции, които са еволюирали от украсяване на тялото 

до украсяване на дрехите и личните вещи. 

Висулка с две перфорации е изрязана от дентин. Предметът е получен чрез надлъжно 

разцепване на глига на домашно прасе или дива свиня, запазвайки естествената кривина на зъба. 

Оформянето е извършено с фино търкане, доказващо се от съществуващите линии по двете 

повърхности. Посоката на търкане е различна: на външната повърхност линиите показват движение, 

перпендикулярно на дължината на предмета, а на противоположната повърхност линиите са 

произволни, без да се спазва определена посока на движенията. Специалното внимание, отделено на 

външната повърхност, става ясно и от по-интензивното ѝ полиране.  

В гробове на жени и на деца в некропола в Дуранкулак са открити антропоморфни висулки от 

Spondylus, като всички екземпляри са датирани във фазата Хаманджия III: две висулки в гроб 621 и 

по една в гробове 108, 609 и 644 (Todorova 2002, Гроб 621 – Таbl. 105/17; Гроб 108 –Tabl. 9/6; Гроб 

609 – Tabl. 103/7; Гроб 644 – Tabl. 111/2).  

Къде са направени тези висулки? Изобилието и разнообразието на предметите от Spondylus, 

открити в района на Гърция, могат да предположат съществуването на производствени центрове тук, 

както в случая със селището в Димини (Dimini), където по времето на късния неолит (4800 - 4500 BC) 

са открити над 5800 черупки (в процес на обработка и завършени предмети), произхождащи от 20 

морски вида, от които 500 са екземпляри от Spondylus (Chapman et al. 2011: 144). Зооморфна висулка, 

открита в пещерата Кицос (Гърция), доказва съществуването на същите правила при изработката на 

дребни фигурки от Spondylus: схематична фигура, леко сплескани разрези и перфорация в коремната 

област. 

Мънистата са категорията бижута, които най-често се срещат в селищата и некрополите на 

културата Хаманджия. Тези от тях с тръбна форма, изработени от Spondylus, са много добре 

полирани, запазвайки все пак естествената структура на черупката. Някои цилиндрични мъниста в 

края си имат две близки дупки, наклонени от една и съща посока, така че да може да се прекара 

нишка през двата отвора и предметите да могат да бъдат окачени около шията или да се апликират 

към дрехи (Фиг 19). Други мъниста от Spondylus са с бъчвовидна форма.  
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Богатата библиография, посветена на тези миди, подчертава не само технологичния анализ, но 

и социалното значение на направените от тях предмети. Освен че доказват съществуването на обмен 

на дълги разстояния, предметите, изработени от Spondylus, се считат за екзотични, луксозни предмети 

със силен символичен заряд.  

Значението на мънистата, както и на други украшения или аксесоари за дрехи, е било 

комплексно. Стойността им е варирала в зависимост от възрастта, социалния статус, здравословното 

състояние на носителя, церемониите, на които са били носени (напр. сватба, навършване на 

пълнолетие, погребение), връзката им с лични събития (напр. първото убито животно). Използването 

на мъниста с определени висулки може да е имало специална символика (напр. мъниста и висулки, 

направени от кости на уловени животни). Ако носенето на някои украшения можело да прогони злите 

духове, притежанието на други осигурявало защита от божества или на предци - герои. 

Отвъд естетическия аспект, украшенията на културата Хаманджия, както и в други нео-

енеолитни култури, имали символична роля, представлявайки важен начин за изразяване на лични и 

колективни вярвания. Без да се страхуваме от преувеличение, считаме, че украшенията, открити в 

селищата и некрополите на Хаманджия, особено антропоморфните висулки, напълно подчертават 

художествения гений и майсторство на хаманджийските общности при обработката на твърд 

животински материал (Voinea et al. 2011). 

 

 

 

VIII.3. AНТРОПОМОРФНА ПЛАСТИКА  

 

Антропоморфната пластика на културата Хаманджия се индивидуализира с балканския 

енеолитен пейзаж чрез абстрахиран стил, като човешкият силует е сведен до перфектни геометрични 

фигури (композиции, образувани от припокриващи се равностранни триъгълници, кръгове). 

Типологичният анализ на фигурките Хаманджия се свежда, най-често, до морфологичния аспект. Д. 

Берчу разделя пластиката Хаманджия на два основни типа: тип A – стоящи на крака фигури и тип B - 

седящи фигури. По-късно е определен тип С - фигурки, представени реалистично, с анатомични 

детайли на лицето, в седнало положение, като най-известните са Мислителят и Седящата жена 

(Berciu 1966, 86-108). П. Хашоти добави към тези основни видове подтипове, определени според 

позицията на ръцете и краката (Haşotti 1985, 1986, 1997, 42-46). 

 

Тип А: Стоящи антропоморфни фигурки) 
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При други изследвания са направени сложни анализи на геометрията, “кубизма” на женските 

фигури, в опит да се декодира религиозното им значение. (Vajsov 1992a, 1992b) 

 

Тип В: Седящи антропоморфни фигурки 
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Автор Дж. Неагу 

Неконформисткият подход, предложен от Д. Бейли относно влиянието на антропоморфните 

фигурки - триизмерни миниатюри - върху човешката психика, предлага нов начин на разбиране отвъд 

съвременните религиозни схващания, пренесени към интерпретацията на древните култови предмети.  

“In my hand they feel like very intimate objects. I am intrigued and bewildered by these little 

Hamangia figurines. What are they and why do they appear and feel as they do ? What brought people to 

make them as they are and to what purposes were they put ? How do we understand these figurines ?” 

(Bailey 2005, 49). 

Опозната много по-късно от другите нео-енеолитни култури в Европа, културата Хаманджия 

бързо се радва на неочаквана популярност, като двойката Мислителят и неговата половинка се 

превръщат в истинска марка на древната европейска цивилизация.  

Тип С - реалистично моделирани фигурки (Мислителят и съпругата му). 
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Резултатите от археологическите изследвания, проведени в некропола в Чернавода, пункта 

Columbia D, остават и до днес, малко познати. Единственото сигурно нещо по отношение на мястото 

на откриване на двете фигурки, е погребалният контекст. Описанието на “сигурния” контекст на 

откриването на двете фигурки изглежда неубедително. След подробно описание на условията, при 

които е направен разреза в срутената част на склона, “с цел да се открият някои материали и да се 

направят наблюдения, доколкото ситуация като тази може да позволи”, Д. Берчу продължава: “В 

тези общи условия бяха открити и двете фигурки. Те бяха намерени в близост до скелет, засегнат 

по време на срутването (s.n.), но връзката между двата идола и скелета не може да бъде 

поставена под въпрос. Статуетките следователно са били част от инвентара на същия гроб.” 

(Berciu 1961, 512). 

Въпреки че тези сведения хвърлят силна сянка на нашето разбиране, малките човешки фигури 

продължават да ни очароват дори половин век след откриването им. Какво би могло да ни впечатли 

повече от перфектната форма на човешката фигура, в която естественото и абстрактното се преплитат 

органично, пробуждайки “състояние” на дълбока замисленост, без послания, белязани с врязани / 

рисувани знаци или чрез езика на тялото? Въпреки че сме далеч от дешифрирането на религиозното 

послание, предавано от двете фигурки, тяхното просто разглеждане или докосване ни превежда в 

друг свят, колкото вълнуващ, толкова и труден за разбиране. Гениалността на изработката на 

пластиката се крие именно в предаването на това неопределено “състояние” с минимални средства, 

като простотата на формите напомня за шедьоврите на Брънкуш. Анализирани морфологично, 

тематично или художествено, въпросните предмети остават и занапред загадъчни. Единственото 

сигурно нещо е тяхното култно предназначение, ставащо ясно от погребалния контекст на 

откриването и от спазване на канона за представяне на хаманджийските идоли - високата шия, 

свръхголемият корем на женския персонаж.  

И, сякаш изненадата от тези произведения на изкуството не е достатъчна, последните 

ключови открития в района на Добруджа ни изумяват чрез представянето на човешката фигура във 

възвишена абстрактна форма. Два почти еднакви предмета, перфектно изрязани от Spondylus и 

мрамор, бяха открити в различни археологически контексти, като принадлежността им към културата 

Хаманджия е несъмнена 

В жилището L.2 в селище от периода Хаманджия III в Кея (окръг Констанца), в пласт, смесен 

с пепел (U.S. 3180 / -1,50 м), е открита малка висулка от Spondylus с формата на схематична човешка 

фигура, без глава (отчупена в древността), с много малки размери.  

 

Фигурка от Кея 

                 
Автор В. Войнея  

 

В централната област на корема е направена кръгова перфорация (диаметър = 5 мм) (Voinea, 

2010, 48). Макар и с много малки размери (запазена височина = 26 мм), предметът впечатлява с 
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фиността на изпълнението и изобразяването на детайлите. Повърхността е идеално гладка, 

полирането заглажда всички врязани детайли. В предната част на предмета вертикалната линия, 

разделяща краката, извитата линия от основата на корема и фините разрези, отделящи шията и 

ръцете, са загладени от играта със заоблените повърхности, като творецът е успял да акцентира върху 

обемното впечатление чрез леко открояване на областта на корема.  

Разглеждайки внимателно долната част, забелязваме кръг с незначителни размери, 

повърхностно врязан в основата на левия крак, близо до средната линия. Дали творецът е 

възнамерявал да украси краката с малки кръгли украшения, както в по-късния случай на костните 

фигурки от култура Гумелница, или това е знак за закрепване / представяне на предмета? Двете 

линии, повърхностно задълбочени над заоблените рамене, чрез ъгловото си разположение подсказват 

призматичната форма на шията, отчупена в древността. Всъщност екземплярите от Spondylus / 

мрамор, запазени цели - както амулетите, така и идолите, имат призматична шия, по модела на 

глинените фигурки. 

През 2010 г. историческият и археологически музей в Констанца закупи от Търгушор 

мраморна фигурка, поразително приличаща на описаната по-горе. След разговор с откривателя и 

теренно изследване, бе установено мястото на намиране - малка странична галерия (висока около 0,60 

м), вътре в пещерата Лилиечилор (Gura Dobrogei), в която под срутените камъни са открити неолитни 

керамични фрагменти от културите Хаманджия и Гумелница - и кремъчни изделия.  

Изрязана от бял мрамор, фигурката вече не може да бъде класирана в категорията висулки, 

тъй като размерите й са подобни на тези на идолите: запазена дължина (без отчупената глава) = 62 

мм, максимална ширина при раменете = 32 мм, дебелина = 10–11 мм, диаметър на перфорирания 

отвор = 8,4 мм.  

Изпълнението на фигурката демонстрира същото художествено майсторство. Въпреки че 

мраморът не е позволил на твореца да маркира ръбовете и да се заиграе с обема, и двете повърхности 

- предната, и задната - са плоски, перфектно полирани. Предметът впечатлява със същото 

съвършенство на формата и точността на изпълнението. Като при перфектно математическо 

изчисление, зоната от най-голям интерес е отбелязана от кръг, врязан на предната страна на предмета 

(вътрешен диаметър = 23 мм; външен диаметър = 25,2 мм), концентричен, в сравнение с отвора, с 

външен диаметър три пъти по-голям от диаметъра на пробития отвор.  

 

Фигурка от пещерата Лилиечилор 
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Поразителната прилика между тези предмети, открити в близки точки (около 7 км), подсказва 

за едновременността им. Според абсолютните данни, получени за селището Кея - Ватра Сатулуий, 

съответно 4977-4975 cal BC (1 sigma) / 5020-4797 cal BC (2 sigma), те могат да бъдат датирани в 

началото на V хил. BC, съответно във фаза Хаманджия III.  

В културата Хаманджия досега са открити други антропоморфни висулки от Spondylus само в 

некропола в Дуранкулак - в гробове на жени и на деца, датирани в същата фаза: две висулки в гроб 

621 на дете (момиче?) и по една в женските гробове 108 (нарушен), 609 (на около 20-годишен 

индивид и 644 (Todorova 2002, гроб 108 – 35; Tabl. 9/6; гроб 609 – 61, Tabl. 103/7; гроб 621 – 62, Tabl. 

105/17; гроб 644 – 63, Tabl. 111/2). Всичките пет цели екземпляра са подчинени на един и същ канон: 

очертанията на човешката фигура са изрязани по-общо (само 25 - 36 мм дължина), със събрани крака, 

прост призматичен врат, врязан в основата. Пубисният триъгълник е врязан само при един предмет 

(гроб 108). 

Антропоморфните висулки са били асоциирани в енеолита с гробове, които принадлежали на 

женски персонажи с по-висок статус, богати на украшения от Spondylus, Dentalium или малахит, 

идоли (Voinea et al. 2009, 18).  

 Антропоморфните мраморни изобразявания, открити на територията на култура Хаманджия, 

също произхождат от погребален контекст: от некропола при Чернавода: идол, вероятно изрязан от 

гривна (предната част на екземпляра е вдлъбната, а гърбът - изпъкнал), с три перфорации на 

призматичната глава и ръцете, с разделени крака (Berciu 1966, fig. 38/4, 79), както и три висулки, от 

които двете публикувани са високи само 40 мм (Berciu 1966, fig. 56 / 2,3, 100), а третата е с малка 

дупка в пъпната област. Всички те „имитират тип А и принадлежат към серията стоящи на крака 

фигурки” (Berciu 1966, 104).  

 

Мраморна антропоморфна фигурка от Чернавода ( Хаманджия III) 
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Дискът, изрязан в областта на пъпa на двете фигурки, представлява централен елемент, модул 

на композицията, като всички останали части са съобразени с неговото положение и размери. 

Разглеждайки съставянето на фигурките чрез повтаряне на модула, учудваща е строгостта на 

композицията. Перфорираният диск е затворен от концентричен кръг - изпъкнат върху фигурката от 

Spondylus и врязан върху тази от мрамор - диаметърът му е три пъти по-голям от този на модула. Ако 

начертаем равностранен триъгълник вътре в големия кръг с една от страните, перпендикулярна на 

оста на височина, виждаме, че хоризонталната линия маркира най-тясната част на талията, а точката, 

обърната надолу, достига областта на пубиса. Повтарянето на модула по оста на височината над 

концентричния кръг разграничава основата на шията. Всяко рамо зачита размерите на модула. В 

случая на мраморната фигурка извитите линии, изрязани под раменете за маркира на талията, се 

вписват под същия модул. Повторението на равностранния триъгълник с хоризонталната страна, 

допираща се към долната част на модула, определя границите на срамния триъгълник и горната част 

на краката. Дължината на краката, от върха на срамния триъгълник до долния край, представлява 

около три модула, вписващи се в размерите на големия концентричен кръг. Още по-учудващо е 

намирането на поразителни прилики при сравнението на тази композиция от хаманджийските 

фигурки с Витрувиански човек (Homo Universalis) на Леонардо да Винчи или с рисунките на Албрехт 

Дюрер (Ghiţescu 1959, 120-149).  

Модулът - перфорираният диск представлява около една осма от височината на фигурата, а от 

централната точка на композицията - пъпа - започва врязаният концентричен кръг, чийто радиус 

достига върха на срамния триъгълник. Всички тези детайли са представени на няколко сантиметра, 

направени върху „твърди“ материали с “примитивни” инструменти, хиляди години преди времето на 

Перикъл!  

 

Съпоставянето на толкова различни художествени произведения, твърде проиволно и лишено 

от идейна връзка, разкрива една фундаментална истина. Вроденият талант прави възможно 

интуитивното откриване на пропорциите, следователно “изчисляването на красотата” не започва с 

математическото определение на божествената пропорция. 

Защо извитата линия, под отворената си форма - "S", спирала, дъга - или затворена - 

окръжност, овал, концентрични кръгове - маркира най-често зоната от максимален интерес на 

неолитните фигури? От художествена гледна точка “извитата, динамична линия, трудна за 

определяне в същината си, е внушена от живота, от живите форми. Човешкият дух ще я усвои 

единствено постепенно чрез своята закономерност, а ръката трудно ще я овладее; тя остава на 
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половината път между непредвидимостта на природата и опростяването на мисълта” (Huyghe 

1981, 122-123).  

Следователно създаването ѝ предполага, особено в случай на перфектната форма на кръга, 

едновременно с упражняването на артистичните умения, и развитие на способността за абстракция. 

Повечето неолитни женски персонажи, независимо от формата на художествено представяне - 

висулки, фигурки, антропоморфни съдове, стенописи - имат пъпна или генитална област, украсена с 

извити линии. Символичното значение на кръга стриктно преминава гамата на мотивите, свързани с 

женското плодородие, бидейки срещано и при мъжки изображения от рода на глинените фигурки или 

итифалични висулки от злато (Demakopoulou 1998, 58/36) и кост (М. Neagu 1999a, 41, кат. 17, 18; 

1999b). Схематизацията на тялото е достигнала до чисти геометрични форми - овал или диск, 

понякога изрязан в централната област. Така прекомерната стилизация на човешката фигура е родила 

този символ, най-често представян под формата на дисковидни висулки от злато, по-рядко от камък, 

керамика или кост. 

Перфорациите, направени върху антропоморфни фигурки от типа на висулките, най-често са 

тълкувани като функционални, като дупките са използвани за окачване на предмета. И все пак, тези, 

които се появяват в областта на пъпа, не изглежда да са били с подобно предназначение. Тяхното 

символично значение е очевидно, тъй като се среща при всички видове женски фигурки, независимо 

от канона на представяне или вида на материала, от който са направени. 

В случая на двете хаманджийски фигурки размерът на изрязания диск, изненадващо голям в 

сравнение с човешката фигура, и разположението му в пъпната област предполагат символично 

значение на този тип изобразяване, свързано с идеята за раждане, покълване в кръгло празно 

пространство, подобно на яйце: “... както яйцето, така и нулата затварят в себе си тайната на 

самата безкрайност, подразбирайки се, че имат цикличен характер или възпроизвеждаща се 

периодичност. “ (Boncompagni 2004, 26).  

Изрязването на диска във изпъкналата област на фигурката от Spondylus или врязването на 

перфорирания концентричен кръг в случая на тези от мрамор водят до същия ефект на еманация от 

центъра на Създателя: “като опорна точка, която се разширява, като огън, който излъчва топлина 

(...) като вътрешно състояние, което става външно, като нов манифест, който се конкретизира; 

като преход от вечността към преходността от непространство към пространство” 

(Boncompagni 2004, 212). 

Представянето на концентричните кръгове или кръга върху изпъкнала повърхност създава 

впечатление за постоянно движение, за превръщане, израстване отвътре навън.  

Следователно модулът - врязаният диск съдържа в себе си “организиращия закон“ на цялото. 

Той представлява “това, което затваря и кара да се слеят в него невидимото с видимото” 

(Boncompagni 2004, 162). Неслучайно в традиционната индийска медицина третата от седемте чакри 

на човешкото тяло, наречена Манипура или чакра на слънчевия сплит, съответства на пъпната област 

и съдържа индивидуалната и материалната сила на сбъдването на желанията, с акцент върху 

овладяването на физическата сфера. Тя изразява личността на всеки човек.  

Открити в различни археологически контексти, с различна големина и изработени от 

различни материали, двете фигурки съдържат универсален символ, присъстващ и в религиозната 

концепция на хаманджийските общности, бидейки както лични предмети – висулки, така и култови 

изделия – идоли.  

Най-често анализът на праисторическите антропоморфни изображения се ограничава до 

описанието на съдържащите се в тях символи - видими или по-малко видими. В категорията на 

антропоморфните идоли, редом с фигурки, несръчно копирани от модел, натоварен с религиозни 

знаци, откриваме истински произведения на изкуството.  

“Изправен пред многообразна реалност, която рискува да го изпревари, в която се страхува 

да не се заблуди и да се изгуби самоунищожавайки се, човекът се стреми да сплете мрежа, която, 

обгръщайки възможно най-широкия ансамбъл, все пак ще събере нишките си в една ръка; след това 

ще ръководи всичко чрез един-единствен жест. Все пак постоянната мечта на интелигентността 
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не е ли да приведе всичко до един принцип, до окончателна форма, която ще го обясни, свеждайки го 

до неговото единство?”(Huyghe 1981, 120).  

 

Разпознаваме тази мечта на човешка интелигентност в символа, съдържащ се в двете 

анализирани фигури – постоянното превръщане, (пре)раждането, “обгърнато” символично от 

перфорирания диск, разположен в перфектна хармония с човешката фигура. Контрастът между това, 

което виждаш, и това, което докосваш, е невероятен!  

Изпъкналостта и полусферичността на централния елемент на двете фигурки – 

перфорираният отвор в областта на корема – подсказва за състояние на бременност. Погледът 

хипнотизиращо е привлечен от празния кръг. При докосването му се усеща гладкостта и прохладата 

на мрамора / черупката по цялата длан, като теглото е неочаквано голямо в сравнение с видимостта 

на липсващото пространство. При изследването на краищата на изделието, се откриват извити линии, 

по които пръстите се плъзгат без ограничения, като една цялост в движение, като безкраен поток. 

Единственото нарушение на това усещане за съвършен блясък е при шията, където е счупването, 

вероятно при ритуал, чието религиозно значение остава невъзможно за дешифриране. 

Култовото предназначение на тези предмети или смисълът на тяхната символичност ще 

продължават да пораждат много въпроси в бъдеще, но тяхната художествена стойност остава 

безспорна. След Мислителят и неговата спътница, геният на хаманджийския артист успява да ни 

изненада отново. 

Дори при повърхностен преглед на предметите, създадени от хаманджийските общности, 

личи качествената индивидуалност на тази древноевропейска култура в усъвършенстването на 

керамичната украса, направена с минимални средства, чрез техниките на обработка на кремъчния 

материал (микролитизъм), чрез разнообразието и богатството на украшенията, изработени от редки 

материали (малахит - мед, Spondylus, Glycimeris и Dentalium) и особено чрез уникални артистични 

произведения.  

Хаманджийската пластиката влиза в границите на това, което Брънкуш определя като 

изкуство извън времевите или пространствените ограничения: “Изкуството прави така, че да 

започва постоянно. Изкуството не е нито модерно, нито старо, то е изкуство... ”(Brâncuşi apud 

Petringenaru 1984, 50). Тяхното разбиране предполага откъсване от традиционните модели на 

мислене, “Гледайте, докато не видите” заявява лаконично художникът, перифразирайки 

библейската притча “с очи ще гледате и няма да видите” (Matei 13:14).  

 

Всичките фигурки на културата Хаманджия, открити на територията на България, са на жени. 

Те са изработвани от глина, моделирани от едно ядро. Древните майстори са изобразявали тялото с 

изчистени линии в геометризиран ъгловат стил; с хармонични пропорции, като височината на краката 

и торса е еднаква, а главата е предавана с размер една трета от същата височина (Вайсов 1992, 41). 

Областта на ханша е силно разширена, докато бюстът в повечето случаи е с несъразмерно по-малка 

големина. Оформянето в тазовата област е предавано с ъглести издатъци, със скосено и плоско 

сечение. Главата е представена като призматичен (обикновено с триъгълно сечение) издатък, без 

маркиране на детайли на лицето (Вайсов 1992, 43). 

Статуетките са от два основни типа – изправени и седящи, като броят на първите е значително 

по-голям. През първите три фази те обикновено са неорнаментирани или само с врязани линии са 

подчертани половият триъгълник, корема и сгъвката на краката отзад (Вайсов 1992, 62).  

В повечето случаи ръцете на изправените фигурки са сложени върху корема сгънати в 

лактите, кръстосани под гърдите или загатнати като разперени хоризонтално встрани израстъци. 

Гърбът е прав. При най-ранните изправени статуетки, намерени при проучването на селището от 

фазата Хаманджия І Дуранкулак-Нивата, долната част на тялото е конично оформена. 

Ходилата на правите фигурки са малки и в повечето случаи те не могат да стоят 

самостоятелно. Изглежда, задържането им в право положение е ставало чрез привързване, забождане, 

подпиране или някакъв друг начин на закрепване (Вайсов 1992, 62). 
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Седящите фигурки на културата Хаманджия, открити на територията на България, са 

представени седящи на земята (или на равна плоскост). Горната им част е под прав ъгъл спрямо 

събраните, изпънати напред крака. Тялото е масивно, с големи, заоблени гърди, понякога моделирани 

с бегло оформените израстъци, предаващи разперени ръце. Гърбът е равен, плосък (Вайсов 1992, 65). 

Най-ранната статуетка от този тип се датира във фазата Хаманджия І и е открита в гроб 1036 от 

некропола край Дуранкулак (Todorova 2002, Tabl. 171: 6). При нея половият триъгълник е очертан с 

врязани линии. 

Във втората фаза на култура Хаманджия е датирана единствената богато орнаментирана 

седяща фигурка от България, намерена в обекта край с. Черна. Украсата е нанесена със снопчета 

канелюри, оградени c вдлъбнати точки и врязвания. Горната половина на тялото е отделена от 

долната с група хоризонтални канелюри, вероятно предаваща колан. Канелюрите върху предната 

част на тялото и над кръста над гръба са вертикални, а върху задната част на ханша с тях е нанесен 

редуващ се ъглест меандровиден мотив. 

 

    
    

 
 

В некропола край Дуранкулак в гробове от първите три фази от развитието на културата, макар 

и рядко, са полагани статуетки. Почти всички са изработвани специално за погребалния ритуал и са 

непечени или лошо изпечени. Изглежда, пластиката играе определена роля в извършването на 

ритуалните действия за изпращане на починалите в отвъдното. Участието ѝ в действията при 

погребването вероятно цели защитата на мъртвите или пък символизира подкрепата на божествата, 

които да се погрижат за душите по пътя им към задгробния свят. Така или иначе, това е най-ранно 
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засвидетелстваната в Европа връзка на обемни човешки изображения с погребалните практики 

(Вайсов 1992, 65). 

 
През последната фаза на културата Хаманджия антропоморфната пластика търпи радикални 

промени. Напълно изчезват седящите фигурки. Всички открити екземпляри от средния халколит са 

изправени. Запазен е ъгловатият стил на третиране на тялото, като ръцете и ханшът се предават с 

триъгълни израстъци. Краката, макар и долепени един до друг, обаче вече се моделират разделно. 

Стъпалата са широки и фигурките могат да стоят самостоятелно. Вместо призматично оформено 

високо стълбче с триъгълно сечение, върху раменете се моделира висока шия с кръгло сечение, върху 

която е представена малка овална глава със загатнати детайли от лицето – уши, уста, нос. Подобна 

стилистика е използвана от носителите на култура Хаманджия по-рано – при моделирането на 

знаменития „Мислител“ от Чернавода, например (Berciu/Morintz 1959, 104, fig. 6; Berciu 1960a; Berciu 

1960b). Сега обаче тя се превръща в канон.  
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Размерите на фигурките значително нарастват: 18 см е висок идолът от колективната находка 

от гр. Балчик, съразмерна с него е антропоморфната фигурка от селището в местността Корията край 

гр. Суворово. 

    
Ако преди, като правило, фигурките са неукрасявани, то през фазата Хаманджия ІV 

орнаментът трайно се настанява върху статуетките и сега вече липсата на украса е изключение. 

Обикновено се използват геометрични мотиви – ромбове, ъглести меандри и спираломеандри, 

нанесени с помощта на зъбчата инструмент. Макар и рядко, срещат се и екземпляри с врязана украса 
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(Лещаков 2008, 196, табло 1: 1). Съдейки по находките, чрез щампованите и врязаните линии са 

предадени богати бродерии или обшивки на облеклото – подобни на направените с черупки от 

Dentlium, открити при проучванията на гробовете от Дуранкулашкия и Втория Варненнски 

некрополи. Антропоморфната пластика през последната фаза от развитие на културата Хаманджия 

вече не се открива в гробове. Изглежда, че освен формата и украсата, е променена и нейната функция. 

Човешките изображения се свързат много по-тясно с всекидневния живот и, вероятно, започват да 

играят ролята си на носители на послания към отвъдното в общуването „на живо“, а не като 

придружители на мъртвите.  

 

 

 

IX. “ОТВЪДНИЯТ СВЯТ” – ИЗОЛИРАНИ ГРОБНИ НАХОДКИ, НЕКРОПОЛИ 

 

Най-важните открития, принадлежащи към културата Хаманджия, са направени в погребална 

среда: некрополите в Чернавода, Дуранкулак, Варна II, изненадващи с богатството на погребалния 

инвентар и сложността на археологическия контекст. 

 

Чернавода “Columbia D”: На 120 м североизточно от обекта Columbia С, над един овраг, към 

пътя Чернавода - Капидава, в обекта Columbia D е открит впечатляващ хаманджийски некропол с над 

400 плоски гроба. Спасителните и систематични разкопки (1954 - 1958 г.), ръководени от Д. Берчу, са 

извършени в два обекта: S.D. - Горното гробище и S.R. - Долното гробище (принадлежащи към поне 

два различни периода, според проучвателя. В полевите дневници е отбелязано, че повечето гробове 

са били разрушени (от вторични такива). Повечето от ненарушените скелети са били в изпънато по 

гръб положение, а много малко - свити, ориентирани по линията югоизток - северозапад. До 

починалите са били положени миниатюрни съдове, каменни брадви, по-рядко идоли, медни мъниста 

и храна с животински произход - открити са кости на дива свиня (особено глиги) и черепи на диви 

магарета, поставени в близост до главата на починалия (Berciu, Morintz 1957 ; 1962 ; Berciu, Morintz, 

Diaconu 1959 ; Berciu et al. 1962).  

Антропологичните анализи, извършени от Олга Некрасов показват наличието на архаичен 

средиземноморски тип (брахицефал - с почти кръгъл череп), което засилва хипотезата относно 

анатолийския произход на културата Хаманджия. Височината на мъжете не надвишава 1,70 м, а на 

жените - 1,50 м.  

Също в обект Columbia D, в близост до некропола са открити два гроба с ритуални погребения 

на черепи. В първия гроб “е имало последователни ритуални наслагвания на цели или 

фрагментирани човешки черепи (обикновено само темето), на бедрени кости и други кости, близо 

до които с голямо внимание са били поставени животински кости, обикновено челюсти (в редки 

случаи дори и цели черепи) от вол, прасе, елени и често глиги от дива свиня.” Човешките кости, 

намиращи се в анатомична връзка, поставят въпроса за съществуването на канибалистични практики, 

тъй като разчленяването е извършвано преди разлагането на трупа. Наличието им намира косвено 

потвърждение с друго откритие - скелет на дете, “който е бил нарязан преди да бъде положен в ямата 

(...). Ръцете са отделени от рамото и поставени една върху друга. В дясната ръка имало малък глинен 

съд, поставен с устието надолу. Около човешките кости са открити черупки, кости от яре и кози 

рога.” 

 

Дуранкулак: Ако за некропола в Чернавода съхраняваната информация се ограничава до 

предварителни съобщения, цялостната публикация на некропола в Дуранкулак лежи в основата на 

следващите интерпретации. От 750-те хаманджийски гробове, 96 съдържат украшения и/или 

аксесоари за дрехи от Spondylus, представлявайки към днешна дата най-богатия и най-разнообразен 

набор от предмети Spondylus от културата Хаманджия.  

Необходими са някои методологични разяснения:  



 

 87 

- При работата с каталога на публикацията е затруднено разбирането на критериите, послужили 

за хронологическото разграничаване на гробовете. Така особеностите на погребалните комплекси, 

датирани във фази Хаманджия I-II, не са дефинирани ясно и в някои от тях артефактите не са по-

различни от тези, датирани във фазата Хаманджия III (особено керамиката). На плана на некропола 

не се различава ясно топографското разграничаване между камплексите от първите три фази на 

културата.  

- Също толкова трудно е хронологичното разграничаване между фазите Хаманджия IV и Варна 

I, като много гробове са публикувани като Хаманджия IV / Варна I. Без възможност за директен 

анализ на керамичния материал, въз основа на който е направено това разграничение, те условно са 

приети за принадлежащи към последната фаза, на културата заедно с тези, датирани в Хаманджия IVa 

и IV b.  

- Големи трудности възникват и при определянето на възрастта и пола на починалите. 

Разликите между антропологичните и археологическите определения надвишават 100 от общия брой 

на 750 хаманджийскигроба. Без да наблягаме върху грешките от археологическата интерпретация на 

погребалните открития, подчертаваме, че предметите, считани однес за конкретно женски или мъжки 

принадлежности, са имали друга стойност за неолитните общности. Модата на времето не 

илюстрира, както сме свикнали днес, само естетическия аспект. Гривните, колиетата или диадемите 

подчертавали по-високия статус на притежателя - мъж или жена, възрастен или дете. Находките с 

религиозна стойност и / или социални символи се появяват във всички категории гробове, 

обикновени или символични, без да представляват женски аксесоари, така като често са били 

интерпретирани. Имайки предвид горните данни, в следващия текст сме се придържали към 

антропологичните определения. 

- Хронологичното разпределение на хаманджийските гробове е както следва: 196 гроба от 

Хаманджия I-II, 390 гроба от Хаманджия III, 164 гроба от Хаманджия IV / Варна I. Гробове с 

предмети от Spondylus (мъниста, гривни, апликации и по-рядко антропоморфни висулки) се появяват 

във всички фази на културата Хаманджия: 21 гроба от Хаманджия I - II, два гроба от Хаманджия I – 

III, 31 гроба от Хаманджия III и 41 гроба от Хаманджия IV. Гробовете от фаза Хаманджия IV с богат 

инвентар са групирани в югозападната част на некропола.  

- Наличието на керамични импорти внос (съдове, рисувани с графит от типа Марица / Боян - 

гробове 461 и 527) в рамките на последната хронологична група показва възприемането на нова мода. 

Впрочем, и други елементи, които се появяват във фазата Хаманджия IV (каменна архитектура, нови 

керамични форми, скиптри, медни пръстени на зъбите) издават влиянията на други културни групи с 

южен произход.  

Дуранкулашкият некропол е най-големият проучен некропол на културата Хаманджия. Той се 

намира на брега на Дуранкулашкото езеро и е бил използван през всичките фази на културата – 

единствен подобен случай от всички установени обекти. Многобройността на изследваните гробове 

дава възможност за детайлно анализиране и изследване на погребалните практики и тяхната промяна 

през всичките етапи от развитие. Общият им брой е 750. Всичките погребения са извършени чрез 

трупополагане. 

 

Тъй като в най-ранните гробове на културата рядко е полаган инвентар, а в случаите, когато 

го има, той почти не носи хронологическа натовареност, в публикацията на некропола (Todorova 

2002) комплексите от първите две фази сa представени заедно. Общо са проучени 196 гроба, 

датирани в Хаманджия І-ІІ. Некрополът е екстрамурален. Той е разположен южно от селището 

Дуранкулак-Нивата, на около 200 м от него. Лежи върху най-високия участък върху западния бряг на 

езерото, на площ около 900 кв. м.  

Погребенията са извършвани в ями, които не са маркирани на повърхността. За това съдим по 

множеството нарушения на съществуващите гробове от следващи, вкопани на същото място. В 

рамките на некропола са установени зони, в които концентрацията на гробни съоръжения е по-

висока. 
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Мъртвите са погребвани с глава на север. Вероятно тази ориентация е съобразена с 

местонамирането на селището, към което сочи главата (Бояджиев 2000, 77). В почти 80% от случаите 

(108 гроба) починалите са положени изпънати по гръб. Най-често ръцете им са свити в лактите, с 

подлакътници до или върху гръдния кош. По отношение на позата на погребване не се наблюдава 

голяма разлика между мъжете и жените – от изследваните скелети 43 са мъжки, 35 са женски, 4 са на 

юноши и за 19 не са определени възрастта и полът. Само в около 13% от случаите полагането в 

гробната яма е извършено в свито положение – 16 на лявата страна, 8 на дясната и два по гръб. След 

тях преобладават женските индивиди (15 случая, от които 11 надясно и 4 наляво), а мъжките са 

рядкост (общо 6 – по три на всяка от страните). В два от случаите антрополозите не са успели да 

определят пола и възрастта на починалите. 

Над 50 гроба от първите две фази на културата Хаманджия са разрушени от по-късни 

вкопавания или костите в тях са се разложили. Открити са и два символични гроба, в които липсват 

човешки кости. Проучена е и една тризна – останки от погребално угощение или от практикуването 

на ритуали, целящи изпращането на душата на починали в отвъдното. Съдейки от фрагментите 

керамика в нея, тя се отнася към втората фаза на културата. 

В над една трета от гробовете – 77 бр. – не е открит гробен инвентар. В останалите най-често 

се откриват челюсти или черепи от тревопасни животни (диво магаре, говедо, елен и др.), и 

фрагменти от предварително счупени големи съдове или по-рядко – малки керамични чаши. Като 

цяло находките са пръснати около тялото или в гробния насип, без определена зависимост за 

позицията им (Димов 2014, 71-72). 

30 гроба съдържат накити: гривни, огърлици или мъниста, направени от черупката на 

средиземноморската мида Spondylus; нанизи от пробити грандели – непоникнали зъби на елен. 

Обикновено гривните се откриват по една на всяка ръка на погребания (8 случая), но в два гроба са 

открити само по една, а в друг – три, като третата гривна е направена в същата форма, но от мрамор. 

В огърлиците от спондилусови мъниста са нанизвани и шайбовидни мъниста от малахит. Намерени 

са и два пръстена от серпентинит. Накити са носили възрастните индивиди. В гробове на деца те не 

са открити (Аврамова 1986, 78). 

Черупки на друго средиземноморско мекотело – Dentalium – са нашивани за украса върху 

различни части (най-често на гърдите) на облеклото на погребаните. В един от гробовете с мъниста 

от Spondylus е обшит придържащ дрехата колан. 

Сечива и оръжия рядко са полагани сред инвентара. Най-често това са дребни кремъчни 

пластини или върхове за стрели. Открити са и направени от камък изправители за самите стрели. В 13 

гроба има полирани тесли, клинове и длета, направени от вулканични скали. Този инвентар се намира 

в гробове на мъжки индивиди. Също в гроб на мъж е открита фино изработена и грижливо полирана 

мраморна тръбичка с неясно предназначение. 

В три от гробовете – два на жени и един на дете – са намерени костни шила и игли (Димов 

2014, 74-75). 

 

Най-много от проучените гробове от некропола край Дуранкулак се датират в третата фаза от 

развитието на културата Хаманджия. Броят им е 390. Някои от тях са вкопани в старата част на 

гробището, нарушавайки по-ранните комплекси. Постепенно са усвоени нови площи в западна 

посока, като използваната площ нараства двойно до над 1800 кв. м. Започва маркирането на 

гробовете (Бояджиев 2000, 78). Това става с каменни плочи. Те или са положени хоризонтално върху 

ямите (общо 21 случая), или пък, вертикално забити, ги ограждат (9 случая). 11 гроба са покрити с 

едри фрагменти от големи керамични съдове. Срещат се и комбинирани покрития с каменна плоча и 

керамични фрагменти. Като цяло обаче, част от гробовете остават неотбелязани на повърхността, тъй 

като 36 от тях са нарушени от по-късни комплекси. 

Запазва се ориентацията при полагането на мъртвите с глави на север. Същи са и позите, 

както и съотношението между тях. Продължават да доминират изпънатите по гръб скелети, а сред 

свитите тези, положени на лявата си страна, са повече от откритите на дясната. Започва обаче да се 

забелязва определена полова диференциация: изпънатите по гръб скелети на мъже са над двойно 
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повече от женските, а при свитите мъжките са почти десет пъти по-малко от женските. Пет жени са 

погребани свити по гръб, а една – свита по гърди. Почти ¼ от проучените гробове са разрушени, или 

скелетите в тях са много силно разложени (Димов 2014, 76). 

При трупополаганията в изпънато положение още по-категорично се налага силното свиване в 

лактите на погребаните. Тази позиция се среща в 90% от случаите (Бояджиев 2000, 78). 

При погребаните в свито положение се наблюдават минимални различия в степента на 

свиване на тялото – основно на краката. Ръцете обикновено са свити в лактите и поставени пред 

лицето. 

Значително се увеличава присъствието на символични гробове и останки от тризни. Те заемат 

10% от изследваните комплекси. Кенотафите са седем и не са богати, като инвентарът им в повечето 

случаи представлява един или два съда с каменна брадва или друг инструмент. Особен случай са две 

от ямите, в които са открити глинени женски фигурки. Някои от символичните гробове съдържат 

кости от тревопасни животни – говедо, диво магаре, елен, овца/коза и др. Общо са установени 37 

случая на следи от ритуално угощение – фрагменти от съдове, между които са пръснати животински 

кости. Най-често те са в непосредствена близост до някой гроб, плитко под повърхността. Сред 

костния материал се откриват останки само от черепи – на диво магаре, говедо, глиган, овца/коза, 

елен. 

Цели черепи от тревопасни животни са открити и в няколко от гробовете с трупополагане – 

обикновено в областта на корема или до краката на погребания.  

Като цяло няма промяна във вида на гробния инвентар – керамични съдове, сечива и оръжие, 

накити. Нараства обаче броят на съдовете, а намалява този на сечивата. Самите дарове, както и по-

рано, се откриват в различни зони на гробното съоръжение, но керамиката все по-често се слага 

около главата на починалия и горната половина на тялото му. Често малко съдче е полагано в дланта 

на свита към устата ръка. Предметите рядко се хвърлят безразборно в запълнителя. Обикновено те се 

откриват по границите на гробната яма (Бояджиев 2000, 78). 

Макар че видовете гробни дарове се запазват, общото им количество значително се увеличава. 

Ако през първите две фази около 40% от гробовете са безинвентарни, то през третата фаза на 

културата Хаманджия предмети не са открити само в 16% от комплексите.  

Нараства разнообразието на полаганите като дар керамични съдове. Все още се полагат 

големи съдове-хранилища с капаците си, но доминират малки по размери изделия, изработени 

предимно за погребални цели. Освен традиционните чаши, сега се откриват и биконични съдове, 

„бутилки“ със сферично тяло и висока шийка, купи и паници. Както и при използваните във 

всекидневието, повърхността им е загладена или излъскана, предимно с тъмен цвят – черен, сив, 

сивобежов или светлокафява. 

При украшенията и накитите няма големи промени в сравнение с по-ранните фази, но те, 

както и керамиката, се откриват по-често. Формата на спондилусовите гривни се запазва, както и 

количеството им в комплексите – по една или две в гроб. Само в един гроб е погребан индивид с 

четири гривни – по две над лактите на всяка от ръцете. 

Значително се увеличава броят на откритите мъниста от Spondylus. Те са предимно от два 

вида: издължени, с цилиндрична форма или с квадратно напречно сечение; или шайбовидни, дребни 

по размери. Използвани са както за нанизи, носени като диадеми или огърлици, така и за пришиване 

към облеклото за украса. Спондилусови черупки са използвани и за направата на други, по-рядко 

срещани украшения – миниатюрни човешки фигурки, носени като амулети (4 бр.), кръгло манисто с 

големи размери и продълговато манисто с квадратно напречно сечение, украсено с вдълбан орнамент 

от наклонени жлебове тип „рибена кост“ (Димов 2014, 77-78). 

В шест гроба са открити мъниста от малахит. Също в шест гроба са открити и нанизи от 

пробити грандели. 

Появяват се и най-ранните метални изделия – дребни медни мъниста (Dimitrov 2002, 146). 

Черупки от Dentalium продължават да се използват предимно за обшивка на облеклото, но в един от 

гробовете са използвани като мъниста в съставна огърлица, в която са нанизани и малахитови и 

медни мъниста. 
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Ролята на апликирани към дрехата украшения вероятно имат намерените в един гроб три 

плоски дъговидни апликации от зъби на глиган. В два гроба са открити костни пръстени. 

В седем гроба от третата фаза на културата Хаманджия в дуранкулашкия некропол са открити 

антропоморфни фигурки от глина или кост.  

Сечивата и оръжието са представени в по-малко процентно съотношение, отколкото през 

предходните неолитни фази. Десет гроба съдържат по една каменна тесла или длето. Открити са 

кремъчни изделия с малки размери – ножчета, стъргалки, върхове за стрели. Изправители за стрели 

от пясъчник са открити само в два комплекса. 

Най-рядка находка за предметите, изработени от животинска кост – общо четири от четири 

гроба: едно цяло и един фрагмент от шило и две игли, от които едната с дупка в тилната си част. 

Всичките те са открити в гробове на мъжки индивиди (Димов 2014, 78). 

На фона на сравнителната „еднаквост“ на гробовете, изпъкват два комплекса: гробове 644 и 

626, в които са погребани жени. И двата са с многобройни и разнообразни накити. В първия мъртвата 

е погребана с диадема от спондилусови мъниста на главата, огърлица от пробити еленови зъби и 

спондилусови мъниста; колан, обшит със зъби от елен; спондилусова фигурка. Над лактите ѝ е имало 

по две спондилусови гривни на всяка ръка. Гробът съдържа и осем кремъчни пластини, едната от 

които е връх от стрела (Todorova et al. 2002, 63, 110, Tabl. 111). 

В гроб 626 е положена жена с наниз от малахитови мъниста върху главата и и огърлица от 

медни, малахитови и спондилусови мъниста. Тя е носила гривна от Spondylus и костен пръстен. Под 

главата ѝ са положени четири изправени глинени женски фигурки (Вайсов 1987; Todorova et al. 2002, 

63, 109, Tabl. 107). 

 

Броят на гробовете от четвъртата фаза на културата Хаманджия в дуранкулашкия некропол е 

164. От тях в почти ¼ (42 бр.) човешките кости са се разложили в значителна степен. Теренът за 

погребване се измества в южна посока. Вероятно това се дължи на идеята за „неприкосновеност“ на 

гроба, което личи от факта, че има само четири случая на техни нарушавания. Значителна роля за 

запазването на комплексите изиграва и широката употреба на каменни плочи за маркировка. 

Неотбелязани на повърхността са само 43 гроба (около ¼). 65 са покрити с хоризонтални плочи, 33 са 

оградени с вертикални плочи; при 20 маркировката е комбинирана – с хоризонтални и вертикални 

плочи; два гроба са оформени с плочи като затворени от всички страни пространства; други два са 

отбелязани със струпвания на по-дребни ломени камъни. Гробовете са пръснати по цялата площ на 

некропола. 

Както и през предходните фази, ориентировката с глава на север при полагането на мъртвите 

се запазва. Значително се променя обаче съотношението между използваните пози. Те вече се 

използват почти наравно – 51 изпънати и 66 свити, като мъжете са погребвани предимно изпънати по 

гръб, със силно свити в лактите ръце (само два мъжки индивида са погребани в свито положение). В 

70% от случаите жените се откриват свити на дясната си страна (само пет са изпънати, а две – наляво 

и полу- по гръб). Само пет скелета са свити на лявата си страна и са единични случаите на погребване 

в други пози – изпънати наляво или надясно; свити полу- по гърб (Бояджиев 2000, 78-79). 

Символичните погребения са 10. Те всичките с маркирани с каменни плочи. В тях са полагани 

от два до четири ( в отделни случаи повече) керамични съда. В половината са открити бойни брадви 

от еленов рог, а в две – по две медни гривни.  

Напълно изчезва практиката да се оставят тризни. Дарове вече не се слагат върху гроба или в 

неговия запълнител. Много силно намалява и честотата на полагане на животински кости в гробовете 

– в под 10% от проучените. Приключва традицията на покриване на гроба с фрагменти от големи 

съдове, а и самите съдове-хранилища изчезват от гробния инвентар. Силно е редуциран броят на 

предварително начупените съдове и се увеличава количеството цели съдове, положени като гробен 

дар. Още повече намалява броят на откриваните каменни сечива – за сметка на новите изделия, 

каквито са бойните брадви и копачките от еленов рог. Увеличава се разнообразието на накитите за 

сметка на новопоявилите се медни украшения. Продължава да се среща обичая на полагане на малко 

съдче в дланта на свита към устата ръка на погребания. Забелязват се определени норми в 
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разполагането на инвентара в ямата: Съдовете се откриват около главата или върху гърдите на 

погребания. Сечивата и оръжията също са слагани върху или до горната половина на тялото, като 

повечето от тях – от лявата му страна (Бояджиев 2000, 79). 

В керамиката, използвана като гробен инвентар, се появяват нови форми. Налице е „полово“ 

разделяне – подставките се откриват само в гробове на мъже, а паниците на високо столче – в гробове 

на жени. Друга нова форма е многоделният съд с висока шийна част. Напълно изчезват високите 

чаши и „бутилките“. Последните са заменени с богато украсени дълбоки купи с цилиндрична шийка 

и сферичен търбух. Почти всички дълбоки съдове са затваряни с плоски капаци – също нова практика 

в сравнение с предходните фази. 

За разлика от всекидневните съдове, в украсата на използваните при погребалните практики 

доминира врязаната украса и кербшнитът. Те често са рисувани с минерални бои след изпичането, 

при което се цели контраст между тъмната повърхност на съдовете и яркото червено и бяло на боите. 

В украсата им преобладават ромбове, триъгълници и ъглести меандри – старите традиционни мотиви; 

а кръговете, спиралите и спираломеандрите, популярни в орнаментацията на всекидневната керамика 

на Хаманджия ІV, липсват. 

Същите констатации са валидни и за некропола Варна ІІ. Тук също се наблюдава делението на 

„мъжки” и „женски” инвентар, честото използване на врязаната украса, кербшнит и рисуването с 

минерални бои след изпичането, но украсата се базира предимно на спираломеандрите. 

 

За разлика от предходните фази, през които откриваният в гробовете инвентар е малоброен и 

разликите между отделните комплекси не е голяма, през финалния етап от развитието на културата 

започва все по-ясно да се очертава обособяване на няколко групи, в зависимост от количеството на 

полаганите дарове. Безинвентарни са само 31 от 165-те гроба (под 19%). В 65 (под 40%) като дарове 

са полагани само по един или два предмета. 35 гроба (21%) могат да се определят като средно богати. 

В тях съдовете са повече и има и други находки – накити и сечива. 1/3 от тях (13 гроба) съдържат 

медни изделия – гривни, пръстени и мъниста. Честа находка са и нанизите на мъниста от малахит. За 

първи път се появяват и украшения от злато – огърлица от златни, малахитови, халцедонови и 

спондилусови мъниста в гроб 364. Голямо е разнообразието на накитите от Spondylus – гривни, звена 

от диадеми, плоски ромбовидни маниста и апликации с различна форма за украса на облеклото. 

В 24 гроба (около 15%) даровете са многобройни и разнообразни. В тях са откривани скелети 

както на мъже, така и на жени и дори на деца. Около главата и горната половина на тялото са 

полагани три, четири и повече керамични съда. На шията мъртвите са носили огърлици – от 

спондилусови, медни, златни, малахитови, халцедонови и костни мъниста в различна комбинация. 

Често се срещат диадеми от спондилусови мъниста или звена. Почти винаги в гробовете от тази група 

се откриват гривни от Spondylus – най-често по една на всяка ръка. Върху дрехите на погребаните са 

пришивани спондилусови мъниста и апликации с различна форма, по-рядко – и черупки от Dentalium. 

В няколко случая е установено наличието на колан, обшит със сподилусови мъниста, а в един върху 

колана са пришити в 12 реда медни, спондилусови, костени и лигнитови маниста (гроб 313). Един от 

погребаните мъже е носил медна пластинка около един от резците си (гроб 461), а на една от ръцете 

си – меден пръстен. Подобен е открит и в едно от женските погребения (гроб 527), в което има и 

костна игла за коса. Освен украшенията, някои от гробовете съдържат и оръжие – бойна брадва от 

еленов рог или, по-рядко, кремъчни сечива (Димов 2014, 80-82). 

Най-богатият комплекс за периода е гроб 3 от некропола Варна ІІ. В него в изпънато по гръб 

положение, с глава на север, е погребан мъж, чиято дреха е била обшита с черупки от Dentalium и 

спондилусови мъниста. На ръцете си е носил гривни от Spondylus и мед, както и меден пръстен. През 

кръста е бил препасан с колан с нашити спондилусови мъниста. Имал е огърлица от златни, 

спондилусови и малахитови мъниста и пробити грандели, а косата му е била прихваната с игла от 

нефрит. В гроба са положени още костна игла, бойна брадва от еленов рог, каменни брадва, тесла и 

голямо мънисто, модел на брадва от варовик, кремъчни върхове за стрели и копия. Зад и около 

главата на погребания е имало четири богато украсени керамични съда – една подставка и купа върху 

горния ѝ отвор и две вазовидни съдчета с капаци (Иванов 1978, 84-88).  
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Погребален обред: Носителите на културата Хаманджия още от самото начало имат напълно 

изчистен и ясен погребален обред. Докато на почти цялата територия на Балканския полуостров 

погребенията през неолита са редки и, когато ги има, са извършвани като изключения или в особени 

случаи в селищата, в Добруджа се наблюдава закономерност и последователност в отношението към 

мъртвите. Още от първата и втората фази на културата, починалите се погребват на разстояние от 

селището, на определено за тези цели място. Стриктно се спазва правилото телата да се полагат в 

земята с глава на север. Погребението е съпроводено от ритуално угощение, останките от което се 

хвърлят в гробната яма при засипването ѝ или се заравят отделно. Малобройността на гробните 

дарове и тяхната еднотипност подсказват, че обществото се състои от равнопоставени членове, чиито 

икономически възможности не са големи. Въпреки това те са изработили редица норми, които 

съблюдават при изпращането на мъртвите в последния им път. Изглежда, че представата за 

задгробния свят е силно развита в хаманджийдската популация и е важна част от техните религиозни 

вярвания. Починалите се погребват с накитите си. Рядко в гробовете се полагат сечива или 

инструменти. Съдейки по находките на мъниста и на денталиумни черупки, вероятно мъртвите са 

обличани в празнични дрехи. Явно за носителите на културата Хаманджия погребението е 

тържествен ритуал и, изглежда, те вярват, че след смъртта душата на мъртвеца се преселва в по-добро 

място, където я чакат забавления, изобилие от храна и не се налага да се работи. 

 

През третата фаза на развитието на културата в погребалните практики настъпват известни 

промени, които отразяват измененията в обществото. Погребването на жени в свито, а на мъже – в 

изпънато положение показва различните им роли във всекидневния живот. Разграничаването на двата 

пола е предопределено от изпълняваните функции на мъжете и жените. Значимостта им обаче е 

еднаква, тъй като не се забелязват големи диспропорции сред инвентара. Двата най-открояващи се 

гроба от този период принадлежат на жени. Съдейки от находката на антропоморфни фигурки в 

единия от тях, можем да предположим, че жената има водеща роля в религиозния живот и спазването 

на култовите норми.  

Появилата се практика някои от гробовете да бъдат маркирани на повърхността отразява 

промяна както в култовата, така и в профанната сфери на живота. Би могло да се предположи, че 

постепенно се оформя идеята на запазване целостта на гроба. Това може би е свързано с нови 

представи за отвъдното и засилващо се уважение към смъртта. А може да се допусне и че е 

отражение на идеята за неприкосновеност на жилището приживе върху „вечното обиталище“ на 

починалия. Тъй като броят на маркираните гробове не е голям, възможно е подобна практика да е 

прилагана за определени членове на обществото, чиито лични качества и дейности да са допринесли 

за благоденствието на всички. 
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Многобройността на гробовете подсказва за продължително обитаване, без големи 

сътресения. Появата на символични гробове през този период вероятно е свързана с идеята за 

„погребване“ в родовото гробище на душата на починал или загинал далеч от родното си място член 

на общността. Може би древните хора са вярвали, че по този начин душите на близките ще бъдат 

заедно в отвъдното. Макар и броят на кенотафите да е доста малък – седем от общо 410 гроба, те са 

свидетелство за започналото „отваряне“ към съседите на преди затворената и изолирана общност. 

Смъртните случаи, при които тялото на починалия/загиналия не може да се върне обратно за кратко 

време, са ставали достатъчно далеч и транспортирането на трупа не е било възможно. Това значи, че 

подобни инциденти са се случвали, когато пострадалите са участвали в пътувания на далечни 

разстояния – най-вероятно с цел търговски обмен. Именно на подобни експедиции се дължи и 

появата на нови суровини, каквито не се откриват в Добруджа – вулканични скали, различни 

минерали (серпентинит, малахит) и със сигурност медта. Осъществяването на такива инициативи, от 

своя страна, свидетелства за постигнат значим стопански просперитет на носителите на културата 

Хаманджия. 

Откриването на тризни и останки от ритуални угощения в насипите на гробовете показва 

устойчивостта на тази традиция, наложила се още с появата на културата. Интересно е, че като 

ритуална храна са използвани само глави на тревопасни животни. Изглежда, древните хора са им 

приписвали особени качества. Твърде е вероятно това да е част от общи норми за хранене, при които 

да са съществували предписания какви продукти в кои случаи да бъдат употребявани. А може би 

просто да е нараснал броят на отглеждания добитък и по особени поводи – един от които със 

сигурност е погребението – жертването на животно да не се е отразявало на обема на хранителните 

ресурси. 

 

Наблюденията върху погребалните практики от последната, четвърта фаза на културата 

Хаманджия разкриват пълна промяна на обществото. Процесите са много динамични и радикални. 

Материалните възможности на населението значително са се повишили. Те могат да си позволят да 

погребат заедно с починалите – т.е., да извадят от употреба – голям брой изделия от материали с 

неместен произход – мед, злато, халцедон, малахит, серпентинит, нефрит, вулканични скали. Това 

значи, че общността задоволява напълно нуждите си от необходими суровини и дори натрупва 

известен излишък, заради който не усеща достатъчно сериозно изчезването на част от предметите. 

Освен за широки и интензивни търговски контакти, това говори и достатъчно висок технологичен 

потенциал – в случай на необходимост, не е проблематично не само да бъдат доставени 

необходимите материали, но и на място незабавно да бъде изработено необходимото. 

Процесът на ясното обособяване на мъжете от жените окончателно приключва. През средната 

каменномедна епоха се различават не само позите на погребване на индивиди от двата пола. Вече са 

обособени и групи предмети, които се полагат само в женски или само в мъжки гробове (Todorova 

2002). Съдейки от по-големия брой дарове и по-разнообразните типове изделия, откривани в 

гробовете на мъже, очевидно е доминирането на „силния пол“ в управлението и всекидневието на 

носителите на културата Хаманджия. Самото общество е сложноструктурирано – сред гробовете на 

базата на количеството и разнообразието на инвентара се разграничават три основни групи. В 

„бедните“ липсват гробни дарове или се откриват един-два предмета. В „средните“ инвентарът е по-

богат и разнообразен, като освен съдове се откриват и накити. В „богатите“ находките са 

многобройни и с различно предназначение. Жените от последната група често носят диадеми. 

Мъжете пък са въоръжени с бойни брадви от еленов рог. Този тип оръжие има и представителна 

функция – наличието му демонстрира властта на притежателя му. Бойната брадва има ролята и на 

скиптър и именно като такава ще бъде използвана по-късно в културата Варна. 

Броят на символичните погребения нараства, както и полаганите в тях предмети. Изглежда, 

участието в търговски или военни експедиции се приема за престижно и важно, така че на загиналите 

в тях се отдава значителна почит.  

Напълно изчезват тризните и в запълнителите на гробовете се откриват животински кости 

само в няколко случая. Явно е прекратена практиката на общите погребални угощения, или поне 
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остатъците от тях не се заравят в некропола. Това е още едно свидетелство за разпадането на по-

ранното монолитно общество на различни прослойки. Всяка една от тях води собствен социален 

живот и комуникацията между отделните групи е подчинена на новопоявили се условности. 

Обществото е все още на твърде ранен етап от структурирането си. Би трябвало да се предполага, че 

разликите в инвентара на гробовете се дължат не толкова на различните материални възможности на 

членовете на общността, а по-скоро на техния социален статут. Индивидът с по-голям принос за 

общото благо е погребван с повече почести (и дарове), за да бъде подчертана неговата значимост в 

отвъдното. Постепенно започва да се избистря идеята за маркери на социалното положение. Именно 

такава роля ще имат по-късно скиптрите и златните накити. Но процесът на социално разслоение все 

още е в началото си. Неговото бурно развитие не успява да се отрази или наложи във всички сфери на 

живота. В някои аспекти на погребалните практики все още е запазен традиционният консерватизъм. 

Илюстрация на това е превесът на ъглестите мотиви в украсата на съдовете, полагани в гробовете. В 

същото време в бита почти повсеместно те са изместени от заоблените мотиви – кръгове, спирали, 

спираломеандри.  

 

 

Особенности на погребалния инвентар: Сред предметите, открити в гробовете, най-често 

срещани са спондилусовите мъниста често съставни части на огърлици, където са комбинирани с 

мъниста от Dentalium, малахит, мрамор, лигнит, халцедон, мед и злато. По-рядко се откриват гривни, 

колани и диадеми. Най-красивият колан, изработен от 73 мъниста от Spondylus с различни размери 

(дължина 5 - 18 мм), е от гроба на мъж в некропола в Дуранкулак. Понякога, поради почти 

идентичния си външен вид, черупките от Dentalium са били използвани заедно с тези от Spondylus за 

направата на колани, носени както от възрастни, така и от деца. 

Тръбните мъниста от Spondylus или / и Dentalium, използвани за апликации към дрехите, 

изглежда са свързани със специалния статус на притежателя. Така в гроб на млада “жрица” от 

некропола в Дуранкулак, с богат инвентар от украшения и идоли, са открити тръбни мъниста от 

Dentalium и Spondylus, нашити върху риза. Подобни, комбинирани с мъниста от други материали 

(малахит, мед), са украсявали диадеми. Тази мода се появява от началото на културата Хаманджия 

(фази I - II), като са били носени както от мъже, така и от жени.  

Други форми на мъниста от Spondylus се появяват по-рядко, съставлявайки същите категории 

украшения като тръбните: ромбовидни и бъчвовидни, които заедно с пластинчати апликации и 

тръбни мъниста от Spondylus са съставна част от диадеми; шайбовидни, нанизи от които се срещат в 

Дуранкулак и Чернавода.  

Във фазата Хаманджия IV, когато погребалният инвентар се разнообразява и обогатява, са 

предпочитани по-големи диадеми, направени от леко извити тесни правоъгълни спондилусови 

плочки, перфорирани в краищата, към които следва да се отнесе и “висулката с извита форма” от 

Аджиджа. В мъжките гробове такива пластинчати апликации са по-разнообразни; срещат се по-

широки и със заоблени ръбове. 

Също във фазата Хаманджия IV се появяват и други аксесоари за облекло, вероятно 

предназначени да обогатят тоалета на индивидите с по-висок социален статус. В детски гроб (Infans 

I) с много богат инвентар (диадема, гривни от мед и Glycimeris, огърлица от ромбовидни мъниста от 

Spondylus), в зоната на колената са открити две ромбовидни плочки с различни размери (L = 20 мм, 

съответно 40 мм), всяка с централна перфорация, вероятно пришити върху дрехите. Подобна украса 

за облекло срещаме в друг богат, съседен гроб (със скиптър): мъж със пришити в областта на 

коленете две плочки с L-образна форма, с четири перфорации. Пространственото разположение на 

двата гроба и техният богат инвентар предполагат носенето на представително облекло, независимо 

от възрастта, като вероятната причина за високата позиция на индивида е семейната му 

принадлежност към привилегирована група. 

След мънистата, гривните са най-многобройната категория украшения, откривани в 

некрополите на културата Хаманджия. В некропола в Дуранкулак, според модата на онова време, 

често над лакътя и на двете ръце, е поставяна по една гривна от Spondylus или Glycmeris. Върху 
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фигурките от културната група Szakálhát се наблюдава същата мода: над предмишниците релефно са 

моделирани две широки ленти, вероятно представляващи вида гривни от Spondylus (Hansen 2007). 

Тази традицияа е запазена дълго време, за което свидетелства фигурка на по-късната култура 

Гумелница от Късчиоареле, която има на лявата ръка релефно моделирана гривна. 

Повечето от гривните се откриват цели (някои от тях със следи от употреба), за разлика от 

практиката на следващия период - Варна - когато предметите са фрагментирани, вероятно ритуално, 

и в гробовете са депозирани частите им III (фиг.18). 

Пръстени. Освен в Дуранкулак, един екземпляр е открит в некропола в Лиману.  

 

Антропоморфни висулки. В некропола в Дуранкулак петте антропоморфни висулки от 

Spondylus са открити в гробове само от фазата Хаманджия III. Предметите са почти идентични, като 

трите части на човешката фигура, изрязана от черупката на Spondylus - глава, тяло, крака – са слабо 

разграничени. Височината им варира между 25 мм - 36 мм. Забелязва се депозирането на този тип 

предмети в женските гробове, като в един случай две висулки са поставени в детски гроб (гроб 621)  

Екземплярът от Кея, въпреки че приблизително се вписва в същите размери, се различава с 

финността на изпълнението - повърхностите са добре полирани, а анатомичните детайли са 

маркирани с фини врязвания. Също така перфорацията в пъпната област не се среща при нито една 

друга фигурка от Spondylus, като единственото подобно изображение е мраморната статуетка от 

некропола в Чернавода. Впрочем, мраморни копия на предметите от Spondylus се появяват доста 

често в района на Хаманджия: антропоморфни висулки в селището в Чамурлия де Жос и в некропола 

в Чернавода; гривни в некрополите в Мангалия, Чернавода и Дуранкулак. 

 

Дуранкулак - висулки, колие от  Spondylus                            Чернавода -мраморна фигурка  

 

                      
Подобна практика се среща и при други нео-енеолитни общности. Тук ще споменем само 

няколко: мраморни мъниста и висулки от некрополите в Черника, Султана - Валя Орбулуи, датирани 

във фазата Болинтиняну на културата Боян, подобни от втората фаза на културата Варна от 

некропола в Дуранкулак; мраморни гривни от селищата на култура Винча.  
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Анализът на археологическия контекст, в който се появяват антропоморфни висулки 

илюстрира особеностите на появата на този обичай в хаманджийските общности. Предпочитанието 

на женските индивиди към такъв вид украшение е очевидно: в некропола в Дуранкулак, от четирите 

гроба с антропоморфни висулки, датирани във фазата Хаманджия III, три принадлежат на жени, а 

четвъртата, открита в гроб 621 на дете ( момиченце?) близо до гроб 644, със сигурност е свързана с 

този на погребаната в съседство жена. Богатството на погребалния инвентар, който ги придружава, 

придава на въпросните предмети социални и религиозни качества; със сигурност хората, които са ги 

носили, са се радвали на привилегирован статус.  

Перфорирани черупки. В гроб 527 на жена от Дуранкулашкия некропол, датиран във фаза 

Хаманджия ІV, с богат инвентар от украшения (ромбовидни, тръбни мъниста и гривна от Spondylus, 

мъниста от Dentalium, халцедон, малахит и злато и пръстени от мед близо до гърдите е открита, 

черупка от Spondylus с четири перфорации. Подобни находки се появяват по-късно в гробове на 

култура Варна. Същата практика, но с черупки от други видове мекотели, срещаме в съседните 

общности на културата Боян. В некропола в Черника "необикновен“ предмет, вероятно отразяващ 

определен обичай, свързан с непорочността, е черупка от Ostrea edulis, открита върху пубиса на 

скелета на млада жена в гроб 43.  

 

Животински жертвоприношения: През последното десетилетие все повече внимание се 

обръща на религията, като някои ями с животински и / или човешки кости се свързват с ритуални или 

дори канибалистични практики. В повечето случаи аргументите остават неубедителни, като най-

често се свеждат до описания от рода на ритуална / жертвена яма, без ясни подробности относно 

археологическия контекст на откритията. При липсата на литературни текстове, характерна за 

праисторията, най-важните индикации за „разпознаването“ на религиозните процесии остават 

непосредствените теренни наблюдения. Данните за археологическия контекст, подкрепени от 

археозоологичните анализии етнографски, етноложки или антропологични проучвания, могат до 

голяма степен да предложат логичен сценарий за извършване на религиозния ритуал.  

Това, с което се различават хаманджийските общности в нео-енеолитния пейзаж на 

Югоизточна Европа, е необичайно голямото присъствие на животински жертвоприношения. Друга 

особеност е променливостта на съотношението домашни / диви животни в зависимост от 

археологическия контекст, в който те се появяват. Ако анализът на фаунистичния материал, събран 

от селищата в Бая-Хаманджия (Haimovici, 1987), Текиргьол (Necrasov, Haimovici 1962), Дуранкулак и 

Кея (Bălăşescu 2008; Bălăşescu, Radu 2002-2003 г.) показва доминиращото преобладаване на 

домашните видове, като основа на диетата е говеждо месо и месо от овце и кози, то за фауналните 

останки, открити в некрополите в Чернавода (Necrasov et al. 1959) и Дуранкулак (Todorova 2002) 

превесът се променя и е в полза на дивите видове. При това е бил ловуван едър дивеч - чифтокопитни 

(дива свиня, елени, турове) и нечифтокопитни (див кон и диво магаре) (Bălăşescu, Radu 

2004;Bălăşescu, Moise 2005; Balasse et al. 2014). 

В некропола в Чернавода от 356-те остеологични останки от бозайници най-многобройните са 

от диви свине (Sus scrofa) и говеда. По-малко на брой са останките от диво магаре (Equus 

hydruntinus), елени (Cervus elaphus, Capreolus capreolus), тур (Bos primigenius), прасе (Sus domesticus), 

сръндак(Capreolus capreolus), видра (Lutra lutra), дива котка ( Felis silvestris), лисица (Vulpes Vulpes), 

бобър (Castor fiber), язовец (Meles meles) (Haimovici 1998-2000, 585; Bălăşescu, Radu 2004, 68).  

Същото богатство и разнообразие от диви животни откриваме в некропола в Дуранкулак: тук 

преобладават европейското диво магаре (Equus hydruntinus), елените (Cervus elaphus, Capreolus 

capreolus), останалите диви видове са по-редки - тур (Bos primigenius), дива свиня (Sus scrofa), птици 

(Aves), мечка (Ursus arctos). Предпочитанието към определени ловувани видове се обяснява чрез 

спецификата на всеки микрорегион: ако в горите край Дунав се е въдила най-вече дивата свиня, в 

сухия крайбрежен район с открит степен пейзаж хаманджийските общности са предпочитали по-

многобройното диво магаре (Haimovici 1998-2000, p. 588; 2007; Spassov, Iliev 2002, 317).  

Пълното публикуване на некропола в Дуранкулак предлага възможността за комплексен 

анализ на жертвените практики. Така статистическото проучване за 750-те хаманджийски гроба 
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позволява идентифицирането на периода, през който те са достигнали максимална честота, 

идентифицирането на семейни групи, с погребални практики, различни от останалата част от 

общността. Ритуалните ями с жертвоприношения на животни, открити както в / извън гробовете, така 

и групирани в периферията на некропола, са несъмнени доказателства за жертвоприношенията. 

(Spassov, Iliev 2002, 314). 

В некропола в Дуранкулак, 205-те хаманджийски погребални комплекса с животински 

жертвоприношения - гробове и ритуални ями - са сравнително пространствено групирани, което 

предполага повече от проста хронологична връзка между тях, като най-правдоподобното обяснение е 

роднинската връзката на индивидите във всяка група. Сравнявайки честотата на животинските 

жертвоприношения за всяка фаза, според предложената периодизация, се наблюдава предпочитание 

към тази религиозна практика през класическата фаза на културата, като на всеки три гроба от 

периода Хаманджия III един съдържа животински жертвоприношения. 35-те ритуални ями от фазите 

Хаманджия I-III са групирани в две области на некропола:  

- В северозападния край общо 11 близки ями съдържат останки на говедо (Bos taurus) и 

овце/кози (гробове 1197, 1195, 1144, 1199, 1191, 146), дива свиня (Sus scrofa) (гробове 1204 и 1198), 

говедо (Bos taurus) (гроб 1128), диво магаре (Equus hydruntinus) (гроб 1203); като последният вид се 

появява заедно с други в гроб 1146 (говедо и овце/кози) и гроб 1196 (овце/кози); 

- В североизточната част на некропола богати животински жертвоприношения се откриват 

както в обикновени, преобладаващо мъжки, гробове (гробове 1073 и 941), така и в самостоятелни 

комлекси (гробове 942 и 948). Всъщност в този район на некропола са съсредоточени най-много 

обикновении и символични гробове с животински жертвоприношения, някои с фаунистични останки 

от над пет големи индивида.  

 

През последната фаза на културата практиката на животинските жертвоприношения почти 

изчезва; 12-те случая, отнесени към това време, са подобни на датираните във фазите Хаманджия I-II 

и са заобиколени от гробове с животински жертвоприношения от фаза Хаманджия III. 

Жертвоприношенията са много по-скромни, най-често ограничавайки се до останки от диво магаре 

(Equus hydruntinus). 

Това периферно пространствено разпределение през Хаманджия IV и идентичността на 

животинските жертвоприношения със съседните гробове, датирани в Хаманджия III, предполагат 

възможно съжителство (екзогамни бракове) на две различни културни групи - едната местна, 

свързана с традициите на Хаманджия, другата от чужд произход, идваща от културната среда на 

графитна керамика, много по-йерархична (гробове със символи на властта) и по-богата (предмети от 

мед, злато, Spondylus, украсени с графит съдове). 

Всъщност разликите между гробовете от фазите Хаманджия I-III и Хаманджия IV не се 

ограничават само до практикуването на животински жертвоприношения: особеностите в оформянето 

на ямите (използването на каменни блокове през последната фаза) и погребалния инвентар 

(фруктиери със столчета, рисувани с графит съдове, медни пръстени на зъбите, диадеми от 

спондилусови пластинки) свидетелстват за навлизането на чужди влияния от културите Боян и 

Марица (Voinea, Neagu 2006a, 2006b). 

Данните относно пространственото разположение на гробовете в некропола в Чернавода са 

обобщени в предварителните публикации, като са разграничени две групи - „горното гробище“ и 

„долното гробище“ (Berciu, Morintz 1959; Berciu et al. 1962). Както в случая с некропола в 

Дуранкулак, хронологичното наследяване на двете групи гробове може да бъде поставено под 

въпрос, тъй като разликите в погребалния инвентар и погребалните практики не винаги сочат за 

последователни културни фази; всяка група се състои от индивиди, свързани помежду си. 

В некропола в Дуранкулак повечето остеологични останки са от цели черепи или части от 

черепи (особено зъби). Почти половината принадлежат на вида Equus hydruntinus, следвани от 

домашни / диви говеда и дребен добитък. Преобладаването на тези три вида може да се наблюдава 

най-вече в погребални комплекси, съдържащи повече от три животински черепа, концентрирани в 
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североизточната част на некропола: гробове 1073, 942, 940, 949, 908, 948, 941. Често зъбите се 

отделяли от черепа на животното и се откриват около главата на починалия (Spassov, Iliev 2002, 314)  

Във фазата Хаманджия IV тази практика е почти забравена, като от 164 гроба само пет 

съдържат черепи и зъби на Equus hydruntinus. Обичаят за полагане на черепни фрагменти 

(черепи/зъби) е отбелязана и в некропола при Чернавода. Авторите на откритията описват “практика 

да се оставя близо до мъртвия богато жертвоприношение на животинско месо, охлюви и миди. 

Символично се е поставял само един зъб на глиган, който почти не липсва във всеки гроб. Понякога 

се откриват фрагментарни или цели челюсти или дори черепи на диви животни. В един гроб бяха 

открити два черепа. По-рядко се намират в гробовете фрагменти от говежди кости. Интересно е 

наличието в гробовете и в цялата гробищна зона на вид диво магаре (Asinus hydruntinus), както и на 

дребен добитък и говеда” (Berciu et al. 1959, 103). 

Костните останки са много по-редки както в некропола в Дуранкулак, така и в този в 

Чернавода. В случая на първия некропол най-представителният вид остава Equus hydruntinus. Костите 

често се откриват с ритуални ями, доказателства за погребални пиршества след погребението, 

провеждани над / близо до гроба на починалия или в северозападния край на некропола – гробове 

1191, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199. 

Подобна ситуация се наблюдава и с двете ритуални ями в Чернавода, като единствената 

разлика е наличието на вторично погребани човешки черепи и кости: “Ритуален гроб, в който са се 

извършвали последователни ритуални полагания на цели или фрагментирани човешки черепи 

(обикновено само темето), на бедрени и други кости, в близост до които са били поставени с 

особено внимание животински кости, обикновено челюсти (в редки случаи дори и цели черепи) от 

говедо, прасе, елен и често глиги на глиган ... По изключение са се слагали цели съдове и женски 

глинени идоли. На доста малка дълбочина са намерени над шест фрагментарни черепа на два реда, 

между които е открита животинска челюст (на прасе) ... Не бе регистриран нито един 

археологически предмет и не са констатирани последващи нарушения или алувиални отлагания” 

(Mоrintz et al. 1955, 154). 

Във втората яма “бе открита група от кости с лопатка, раменна кост, лъчева кост и лакът, 

всички „насложени“ в ямата преди да изгният сухожилията, които ги свързвали. Открити са и 

части от гръбначен стълб, без да са били нарушени от момента, в който са били хвърлени в 

ритуалната яма” (Berciu et al. 1962, 83). Въпреки че е обобщена, цялата тази информация предполага 

съществуването на погребални практики, провеждани след погребването включително и действия на 

манипулиране на човешки останки.  

Специална форма на депозиране намираме в мъжки гроб 1036 в некропола в Дуранкулак, 

датиран във фазата Хаманджия III - в близост до дясното рамо е открит рог от Capreolus capreolus, 

представляващ най-старата форма на “скиптър” от некропола в Дуранкулак (Todorova 2002, Tabl. 

171). 

Във фазата Хаманджия IV се появяват истински брадви-скиптри от рог, също в мъжки 

гробове, разположени в същата област на тялото. Над черепа, близо до женски идол, е била поставена 

фаланга от Equus hydruntinus, като тази близост може да предположи символичното тълкуване на 

костта като схематична човешка фигура (Spassov, Iliev 2002, 314). Впрочем асоциацията на фалангата 

с антропоморфно изображение (керамичен идол / амулет от Spondylus) откриваме и в други гробове с 

богат инвентар - гроб 609 (жена), 642 (жена), 908 (символичен). Взаимоотношението на персонажите, 

които са имали поставена в областта на главата/гърдите фаланга се предполага и от пространственото 

разположение на гробовете. Така различаваме три групи: 

- гробове 908 (символичен), 958 (дете), 968 (мъж), 1036 (мъж)  

- гробове609 (жена), 642 (жена) 

- гробове 994 (мъж), 1006 (мъж). 

Наличието на животински кости във всички видове гробове в некропола в Дуранкулак, 

независимо от възрастта/пола, демонстрира съществуването на ритуални практики, специфични за 

определени семейно свързани групи. Богатството на погребалния инвентар, който ги придружава, 

включително символите на властта (скиптрите), превръща този вид депозиране и в показател за по-
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високия социален статус на починалия, независимо от възрастта, като престижът се предава семейно. 

 Подобна ситуация е открита в некропола в Ensisheim (Франция), в комплекс от културата на 

линейната керамика: в гроб 13 на дете с богат инвентар, е открит идол, направен от овчи метапод, 

като единствената намеса върху естествената форма на костта са два перфорирани отвора за 

предаване на очите (Jeunesse 1997, 86). Такива схематизирани антропоморфни представяния, 

реализирани върху метаподи на овце/кози, срещаме в комплекса на графитната керамика Караново VI 

- Гумелница - Сълкуца.  

В некропола в Дуранкулак традицията на поставяне на фаланга/метапод на еднокопитни 

животни продължава и в следващия период (символичен гроб 560 от фаза Варна I (Todorova 2002, 

Tabl. 95/21). Преобразуването на костта в ритуален предмет се потвърждава и от откритието в 

двойния гроб 1, открит в последното ниво на селището на култура Гумелница на остров Ла Остров - 

Наводари: фаланга от кон, полирана и покрита от едната страна с червена охра, е поставена под 

скелет № 1, в подреждането на ямата (Marinescu-Bîlcu et al. 2001, 125). Всички тези данни показват 

специално ритуално значение на тази анатомична част, разбирана като повече от просто животинско 

жертвоприношение.  

Археозоологичните данни, получени за вида Equus hydruntinus от групата от некропола в 

Дуранкулак, показват преобладаването на млади индивиди на 4-5 години и 6-10 годишни възрастни 

(Spassov, Iliev 2002, 322, фиг. 25). Следователно, въпреки че улова на младите екземпляри е бил по-

лесен, хаманджийските ловци са предпочитали да жертват зрели екземпляри, спазвайки определени 

религиозни обичаи.  

Повсеместността на животинските жертвоприношения, както в Чернавода, така и в 

Дуранкулак, затруднява разграничаването на някои обичаи по отношение на връзката между пола-

възрастта на починалия и жертваните животински видове. Анализирайки графиката на 

разпределението на животинските жертвоприношения според възрастта/пола за некропола в 

Дуранкулак, фази Хаманджия I-III и Хаманджия IV, наблюдаваме концентрацията им в гробовете на 

възрастни, но все пак те не липсват и в тези на деца или юноши. 

Животинските останки в гробовете на мъже и жени са почти равни по брой; малко по-

високият процент на тези от втората категория се обяснява с по-високата смъртност (фиг. 6). Най-

богатите жертвоприношения, над четири жертвени индивида, се появяват еднакво в гробовете на 

мъже (гробове 1073, 941, 925) и жени (гробове 178, 885). Жертвоприношенията за децата са по-

скромни, ненадвишаващи 2 жертвени животни (гробове 760, 958). Противно на очакванията, 

животинските жертвоприношения не придружават гробовете с много богат погребален инвентар. 

Например мъжкият гроб 1073 с най-богатите животински жертвоприношения (11 индивида), не 

съдържа украшения или знаци на властта. 

Категория керамични предмети, открити в некропола на Дуранкулак, привлича вниманието 

чрез тяхната форма и контекста, в който се появяват: така наречените куполовидни капаци, 

прозопоморфни (гробове 940, 941) и със зооморфни мотиви (врязан букранион – гроб 933, релефно 

моделирани уши – гроб 1146), присъстващи както в обикновени, така и в символични гробове, най-

често заедно с животински жертвоприношения. 

Хронологичното разграничаване на първите три фази на културата Хаманджия, най-вече за 

некропола Дуранкулак, не е убедително: пространственото разпределение на гробовете по-скоро 

показва групиране на индивидите от семеен/социален порядък, а не в хронологична 

последователност, като предметите от погребалния инвентар, особено култовите и украшенията от 

Spondylus и Dentalium, ясно обозначават тези групи. Практиката на жертвоприношенията на животни 

се свързва с групи гробове, датирани различно, въпреки че идентичността на погребалните ритуали е 

повече от очевидна. 

В последния етап Хаманджия IV гробовете, оградени с каменни блокове, са групирани в 

южната част на некропола, като традицията е продължена в следващия период Варна/Гумелница. 

Проследявайки в рамките на некропола разпространението на предметите от инвентара с престижна 

стойност (скиптри, украшения от Spondylus), наблюдаваме концентрацията им в група гробове 

(фамилна група?). Всички тези различия, видими както в погребалните практики (отказ от 
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животинските жертвоприношения, маркиране на ямите с каменни блокове), така и във видовете 

предмети впогребалния инвентар, не е могло да възникнат само чрез възприемане на мода (диадеми 

от Spondylus, медни пръстени на зъбите, съдове със столчета) или на технологични иновации 

(рисуване с графит, медни украшения). 

Внезапната, без преходен етап, поява на новите елементи показва навлизането в 

Западнопонтийската област на общности с различни традиции. Някои отличителни предмети могат 

да бъдат от внос или добри имитации (Voinea, Neagu 2006a). Въпреки това, радикалната модификация 

на погребалните практики, като отказа от животински жертви – практика, широко разпространена в 

класическата фаза на културата Хаманджия, издава появата на дълбоки промени в общността в 

Дуранкулак - на социално и на религиозно ниво.  

Стратиграфията на селищната могила Големия остров предполага същия сценарий за бърза 

трансформация: сградите от фаза Хаманджия IV са издигнати на същите места, като тези от 

предишната фаза; без стратиграфска цезура между хоризонтите. Наличието на животински 

жертвоприношения във всички видове гробове още веднъж демонстрира липсата на диференциация 

според възрастта или пола, като религиозните обичаи се спазват според принадлежността към 

социална група, формирана от родствени отношения. Големият брой жертвани животни предполага 

организирането на погребални пиршества, на които са участвали много индивиди, може би дори 

цялата общност. 

Следователно, погребалните ритуали са били сложни, съпътстващи както акта на погребение, 

така и възпоменанието на починалия. Ритуалните гробове с животински жертвоприношения, 

съществуващи както в Чернавода, така и в Дуранкулак, са най-ясното доказателство относно 

практикуването от страна на хаманджийските общности на погребални ритуали, провеждани след 

погребението. 

Жертвените животни са избирани според религиозни обичаи - определени видове 

(еднокопитни, свине, говеда, дребен добитък - овце, кози) и определени индивиди, достигнали 

зрялост. Също според религиозен сценарий са били избирани и извършвани жертвоприношенията - 

най-често зъби и черепи - поставяни в областта на главата или/и гърдите. Много по-високият процент 

на дивите животни в погребалните комплекси, отколкото в селищата, показва наличието на 

религиозни схващания, според които предпочитаните видове са въплъщавали или са били свързани с 

божества с есхатологична роля. Неслучайно куполовидните капаци понякога с представени 

зооморфни (уши, рога) или антропоморфни (детайли на човешкото лице) атрибути, често се появяват 

съседни на гробовете с животински жертвоприношения. Следователно, подборът на животни се е 

правил според критерии, които не са свързани с обичайната диета, като консумацията им 

представлява преди всичко ритуално действие. 

Етнографските изследвания ни показват, че събирането на няколко вида жертвани животни не 

изключва тяхната тотемична стойност: “В някои племена в Австралия всеки маг има един или повече 

лични тотеми. Именно чрез асоциирането с животинските видове той придобива магическа сила...” 

(Radcliffe-Brown 2000, 27).  

Търсейки произхода на големите митове на гръцката цивилизация, У. Бъркърт (W. Burkert) най-

добре очертава психологическия профил на Homo Necans, идентифицирайки в палеолитните ловни 

ритуали зародиша на бъдещите жертвени процесии. След кулминационния момент на убийството на 

плячката / жертването, следва жертвената пауза, когато цялата общност се обединява около 

пиршеството; ловът завършва с чувство за вина, но в същото време утвърждава на социално ниво 

ловеца (Burkert 1983, 32).  

До каква степен можем да говорим за този Homo Necans в хаманджийските общности? 

Богатството на животинските жертвоприношения в некрополите подсказва ли за погребални обичаи 

на предците, предадени от мезолита? 

Установяването на някои аналогии с погребалните практики в пространството на културата на 

линейната керамика, считани за част от мезолитната традиция, изглежда все пак пресилено, тъй като 

културните реалности на двата региона са напълно различни. Така животинските жертвоприношения 

от гробовете на комплекса на линейната керамика, под формата на черепни фрагменти (най-вече 
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долни челюсти), принадлежащи по-специално на диви видове (Vulpes vulpes), са били поставяни в 

най-богатите мъжки гробове. Практиката е била продължена в културите Lengyel и Tiszapolgar - 

поставяния на долни челюсти на свине, вероятно диви (Sus scrofa), в мъжки гробове (Jeunesse 1997, 

86).  

В този контекст можем да мислим за запазването на стари мезолитни традиции, всъщност 

многобройни в Централна Европа; традиции, според които мъжът-ловец е този, който се радва на 

социален престиж, разпознаващ се чрез символи на властта и богат погребален инвентар. 

Повсевместното присъствие на животински жертвоприношения в гробниците в Чернавода и 

Дуранкулак, без диференциация по възраст или пол, изключва тази асоциация жертвоприношение-

ловец. Какво точно е определило пожертването на едно или повече животни по време на / след 

погребението на починалия? Може би идеята за превъплъщение в тотемното животно, като 

изображението му бидейки обезсмъртено, се появява в куполовидните капаци с антропо - / 

зооморфни представяния? Или маркирането на ритуала на преминаване на починалия от един свят в 

друг (Genner 1996), освобождаването на духа на починалия чрез жертви с изкупителна или откупна 

роля (Mauss, Hubert 1997), осигуряването на благосъстоянието му в новия свят?  

Освен намирането на убедителни отговори на тези въпроси, изследването на животинските 

жертвоприношения подчертава съществуването на погребални практики, специфични за 

хаманджийските общности, които не се срещат при други групи в югоизточния европейски нео-

енеолит. Обобщаването на откритията от този вид в некрополите на Хаманджия ни дава сложна 

картина с големи погребални пиршества, в които са участвали всички членове на свързаната група, 

независимо от възраст или пол. Въпреки че художественото представяне на животните не се е 

радвало на успех, човешката фигура, бидейки предпочитана почти винаги, присъствието на 

животните в есхатологичните вярвания на хаманджийските общности е сигурно.  

 

 

 

 

X. ОРЪДИЯ НА ТРУДА  

 

Към момента няма изследване, посветено на анализ на използваните от носителите на култура 

Хаманджия сечива и инструменти. Тази категория находки е слабо разглеждана в литературата и 

обикновено в публикациите са описвани и изобразявани само единични предмети.  

 

Кремъчни сечива от Кея 

 
 

Кремъчни артефакти от Кея 
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Изключение представлява изследването на сечивата от селището Дуранкулак-Нивата (Скакун 

и др. 2016), но пък в него са разгледани основно само кремъчните артефакти. Въз основа на 

наличните данни, картината е следната: 

В кремъчната индустрия на култура Хаманджия през първите три фази е ясно забележима 

традицията на микролитизация (Димов 1982, 39), въпреки, че е открит само един същински 

геометричен микролит (Sirakov 2002). Повечето от оръдията се изработват на базата на отломъци, а 

пластините са с малки размери. Чак през третата фаза започва постепенното налагане на 

пластинчатата техника, която е водеща в съседните балкански култури още от средата на VІ хил. пр. 

Хр. Типологическото разнообразие на оръдията на труда е малко (Скакун и др. 2016, 94), като 

повечето от тях са използвани за обработка на месо и на кожи (пак там, 96).  

По време на четвъртата, среднохалколитната фаза на култура Хаманджия пластинчатата 

техника е доминираща, като само по изключение се срещат пластини с по-малки от характерните за 

периода размери (Анастасова 2008б, 221).  
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Най-разпространеният инструмент е стъргалката. Това е установено и за селищната могила 

Провадия-Солницата (Анастасова 2008а, 197), за Суворово (Славчев и др. 2017, 38), и за некропола 

край Дуранкулак (Sirakov 2002, 239-241).  

От различни породи скали са изработвани брадви, тесли, длета, гладилки и чукалки. Те са 

рядка находка. Каменни оръдия на труда от Cheia и Дуранкулак: 

 

 
В селището Дуранкулак-Нивата са открити само няколко гладилки и чукалки (Димов 1982, 

40). В Дуранкулашкия некропол в гробовете – почти винаги на мъже – понякога са полагани като 

дарове тесли и брадви. В комплекси от първите две фази на културата Хаманджия брадви и тесли са 

открити в 13 гроба, като сред тях доминират изделията с правоъгълно напречно сечение. Подобни са 

намерени и в 11 гроба, датирани в третата фаза на културата. През четвъртата фаза тесли и брадви са 

положени също в 11 гроба, но повечето от тях (9 бр.) вече са с овално сечение (Dimitrov 2002, 207-

208). Тази тенденция е проследима и в некропола Варна ІІ, в който два от трите проучени гроба са 

съдържали по една брадва алпийски тип, и по една тесла (Иванов 1978, 82, 86). От тях само едната 

тесла е с правоъгълно напречно сечение; останалите три са с овално (Pétrequin et al. 2012, 1270, 1278). 

И през ІV-та фаза на развитие на културата каменни сечива се срещат много рядко в селищата (вж. 

Анастасова 2008а, 197; Анастасова 2008б, 224; непубликувани данни за Суворово и селищна могила 

Големия остров). По време на последната фаза започва изработването и на брадвите-чукове с дупка: 

фрагмент от такъв екземпляр е открит в един от среднохалколитните гробове край Дуранкулак 

(Dimitrov 2002, 207-208).  
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В шест от гробовете от некропола край Дуранкулак са открити цели и фрагментирани 

изправители за стрели, направени от местен пясъчник.  

 

 

 

 
Гладилки в гробовете се откриват също много рядко (Dimitrov 2002, 209-210), а длета са 

открити само в два гроба – единият е датиран в І-ІІ фази на културата Хаманджия (Dimitrov 2002, 212, 

Abb. 248), а другият – в последната, ІV фаза (Иванов 1978, 82). Гладилките са рядка находка и в 

селищата, с изключение на Суворово, където досега са открити над 60 такива предмета, изработени 

от кварцит. Големият им брой тук е свързан с проучването на керамична работилница, тъй като те са 

били използвани за оглаждане и излъскване на стените на формуваните съдове (Славчев 2013, 79). 

Не се срещат често и оръдия от рог и кост. От тези суровини се изработват предимно шила и 

шпатули (Анастасова 2008а, 197; Анастасова 2008б, 224; Славчев 2013, 79). Повечето от тях са 

открити в обекти от последната фаза на културата Хаманджия. Това със сигурност не отразява 

реалната ситуация, тъй като проучените паметници от по-ранните фази са много по-малко.  

 

Глинени тежести и костени шила от Кея                                         Автор В. Войнея  
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Интересна находка е и костната игла за нанасяне на татуировки, открита в VІІ хоризонт на 

селищната могила Големия остров край Дуранкулак (ІV фаза на културата Хаманджия) (Вайсов, 

Славчев 2019, 14). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

XI. ВЪОРЪЖЕНИЕ  

 

Решаването на конфликти по насилствен начин е присъщо за човечеството още от самата му 

поява. За да наложат своите аргументи, противниковите страни често са използвали всевъзможни 

предмети и сечива с друго предназначение, попаднали им под ръка – тояги, камъни, мотики и др. Със 

сигурност в споровете са използвани и ловни оръжия – каквито са копията, лъковете и стрелите. 

Затова и данните за въоръжени сблъсъци през ранните периоди на човешкото съществуване са бегли и 

косвенни. Поради тези причини не можем да бъдем сигурни и за наличието на такива през първите 

две фази от развитието на култура Хаманджия. 

С настъпването на каменномедната епоха идва и общ подем в технологиите. Той се отразява и 

върху военното дело. Появата на укрепителни съоръжения – ровове, валове, палисади, каменни стени, 

чието наличие е почти задължително за селищата от последната фаза на културата – свидетелстват за 

нарастване интензитета на конфликтите и навлизане на новости в стратегията и тактиката на водене 

на бойни действия. Изглежда, че битките се превръщат в колективно занимание и се налага 

организиране както на нападателните, така и на отбранителните кампании. 
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През фазата Хаманджия ІІІ започва изработването на първото специализирано оръжие за 

близък бой – бойната брадва с дупка за дръжката. Тя е изготвяна от еленов рог. Най-ранният такъв 

екземпляр е открит в гроб 600 на некропола край Дуранкулак (Todorova et al. 2002, 60). През средния 

халколит (Хаманджия ІV) бойните брадви се превръщат в обичаен атрибут, което дава основания за 

малко пресиленото мнение, че „всеки мъж е носел със себе си бойна брадва-чук от рог на елен“ 

(Toдорова/Вайсов 1986, 84). Такива са открити вече в 16 гроба от това време в Дуранкулашкия 

некропол (Бояджиев 2014, 68). Подобни са откривани в други обекти, отнасящи се към ІV фаза на 

културата Хаманджия – в м. Долапкулак край с Драганово (Димов 2009, 14, 17, обр. 5) и най-

впечатляващия екземпляр, намерен в гроб 3 на втория Варненски некропол (Иванов 1978, 85). 

Съдейки по позицията на брадвата – напречно върху гърдите на погребания мъж, с тилна част 

надясно, най-вероятно мъртвият е бил положен с дръжката на брадвата в дясната ръка. 

Изключителното богатство на гробни дарове сочи значителния престиж на погребания. По всичко 

изглежда, че масивното и дълго оръжие е символизирало и неговия висок статут в социалната 

йерархия. Бойната брадва (първоначално рогова, а през късния халколит – и направена от камък или 

мед) се превръща в един от най-ранните атрибути на зараждащата се власт. Това специализирано 

бойно оръжие се среща предимно в ареала на култура Хаманджия и е специфично за нейните 

носители (Бояджиев 2014, 69-70, 80-81). 

Също през ІІІ фаза на културата се появяват и кремъчни върхове за стрели, направени във вид 

на геометрични микролити. В гробовете от Дуранкулашкия некропол са открити осем такива – шест 

датирани в Хаманджия ІІІ и два – в Хаманджия ІV (Sirakov 2002, 222–224). Този тип, както и 

асиметричните кремъчни върхове, открити във втория Варненски некропол (фаза Хаманджия ІV) 

(Иванов 1978, 85), се срещат само в причерноморската зона. Най-вероятно тяхната поява и използване 

са свързани с употребата на лъка и стрелата във въоръжени сблъсъци, което свидетелства за 

специализираното им бойно предназначение (Ivanova 2008, 56). Подобна функция би следвало да се 

предположи и за двата сходни асиметрични кремъчни върха за копия, открити също в гроб 3 от втория 

Варненски некропол (Иванов 1978, 85). 

   
 

Предвид честото намиране на каменни топчета и издължени валчести глинени тежести в 

селищата от ІV фаза на културата Хаманджия – в м. Корията край Суворово и в м. Долапкулак край с. 

Драганово (Димов 2009, 21-23) – може да се допусне и използването на прашката при бойните 
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действия. При самостоятелна употреба това оръжие не е много ефективно, но група прашкари, 

стрелящи залпово, са способни да нанесат сериозни щети на противника. Не е случайно, че отрядите 

стрелци с прашка са много търсени през античността (Dohrenwend 2002, 44-47), а самата прашка се 

използва като оръжие чак до късното средновековие. 

 

 

 

XII. “СЪЖИТЕЛСТВА И КУЛТУРНА СИМБИОЗА” – ОБМЕН, ВНОС И  

 ИМИТТАЦИИ. ВРЪЗКИ СЪС СЪСЕДНИТЕ ОБЩНОСТИ НА БАЛКАНСКИЯ  

 ПОЛУОСТРОВ 

 

Теорията за постоянно възходяща линейна еволюция на човечеството, без прекъсване или 

акултурация, е приета, съзнателно или несъзнателно, от много изследователи, достигайки се до 

стереотипния образ на синхронни фази, без съгласувана стратиграфска аргументация. Изхождайки от 

тези интерпретативни предразсъдъци, са дефинирани култури, фази и подфази само въз основа на 

керамични фрагменти, открити случайно или избрани по-скоро по художествени критерии, отколкото 

заради стратиграфския контекст.  

 

Качеството на керамиката, определено както от специфичните за всеки микрорегион 

природни ресурси, така и от таланта на майсторите грънчари, не трябва да бъде критерий за 

относително датиране. Наблягаме на този аспект, защото поради липсата на абсолютни данни много 

съвременни регионални аспекти са били счетени за последователни във времето, изкуствено 

сегментирайки се културни явления, проявени в широки географски райони. Ситуацията става още 

по-сложна в зоните на контакт, където са се родили смесени културни аспекти, които трудно могат да 

се причислят към една а или друга от съседните култури. 

Добруджа, поради своето географско положение, е представлявала зона на културно смесване 

и, разбира се, пространство, в което динамиката на живот не може да бъде обхваната само въз основа 

на внос на керамика. От тази причина произлизат многобройните несигурности и грешки в 

интерпретацията, изкуствено установени синхронизации, периодизации и неаргументирани 

заключения. 

Данните, с които разполагаме към момента, по отношение на връзките на културата 

Хаманджия с другите съвременни култури, остават оскъдни. В случая със селищата в Чернавода, 

информацията за синхронизма на Хаманджия II - Боян - Джулещи се обобщава в изречението: “...в 

културния слой от култура Хаманджия в Columbia А и Columbia С са открити керамични 

фрагменти, украсени с техниката на врязване и инкрустация, с използването на мотиви, 

характерни за културата Джулещ.” Без допълнителни разяснения по отношение на вноса на 

керамика, авторът стига до следното заключение: “(…)забелязва се синхронният процес на развитие 

на определена фаза на културата Хаманджия с неолитните комплекси на север от Дунав. 

Керамиката, открита в обект Columbia C, илюстрира принадлежност към по-късната фаза на 

културата Хаманджия, към която се отнася откритото близо до езерото Головица до Бая селище, 

но представя и някои разлики, които ще бъдат подчертани при публикуването на общия доклад за 

разкопките” (Morintz et al. 1955, p. 152-154). 

През фазата Хаманджия III в ясен археологически контекст импорти – керамични фрагменти 

от Боян - Видра – са открити единствено в хоризонта с опожарено жилище на хълма София (Berciu, 

Morintz 1957, 84). 

По отношение на вноса от култура Боян в хаманджийския некропол край Чернавода, данните 

са също толкова общи: във втората зона на горното гробище е открит “фрагмент от кутия - 

поставка със следи от червен цвят и с форма, известна през аспекта Спанцов, който представлява 

финална фаза на културата Боян, както и през аспекта Петру Рареш от прехода към култура 

Гумелница“. От тук се стига до възможен синхронизъм между няколко фази (?) на културата 
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Хаманджия и някои „... аспекти на различните фази на културите Боян (Боян I, II и III)” (Berciu, 

Morintz 1957, 89). 

В селищната могила Хършова доста многоброен керамичен материал на култура Хаманджия, 

- “който понякога достига до равенство с този от Боян”, е открит извън жилищата в първия 

хоризонт, датиран във фаза Спанцов на култура Боян, което кара извършителката на 

археологическите разкопки да формулира следното заключение: “наблизо е имало селище, 

принадлежащо на това население [Хаманджия]” (Galbenu 1962, 289). Последвалите открития 

поставят под въпрос това тълкуване - “новите изследвания не са открили такава ситуация, като 

[хаманджийската] керамиката понякога е в обем 25-30%” (Haşotti1997, 67). За ситуацията 

единствено сигурно е наличието на керамика на култура Хаманджия в изравняващия слой между 

жилищата L.12 (Боян-Видра) и L.11 (Боян-Спанцов), което поставя Хаманджия III – в края на фазата 

Боян-Видра и началото на фазата Боян-Спанцов. 

На път към морето, енеолитните племена, подобно на местните (Хаманджия) и чуждите (Боян, 

Прекукутен) са се спрели в карстовия район, където са изследвали пещери, дупки и заслони. 

Свидетелства са хоризонти в сезонните жилища, богати на пещи, фрагменти от битови съдове, 

повечето кухненски (с нанесена барботина, вероятно използвани при приготвянето на храна), 

кремъчни и каменни сечива. Нещо повече, това карстово пространство с уникалната си красота е 

имало и култово предназначение, за което свидетелстват откритите тук екзотични предмети: висулки, 

гривни от черупки (пещерите Касиан и Лилиечилор) и един антропоморфен мраморен идол 

(пещерата Лилиечилор). 

Първите свидетелства за наличието на внос на керамика в енеолитните нива в пещерите Гура 

Доброджей (Лилиечилор), Кея (Ла Извор), Ла Баба се срещат в предварителните доклади от 50-те 

години на миналия век. Теренните проучвания и стратиграфските наблюдения, проведени в рамките 

на румънско-полски проект, разшириха изследваната зона (пещерите Краниилор, Касиан и грота 

Кълугърулуй) и позволиха преразглеждане на старите открития. Повечето от тях са съсредоточени в 

района на Кеилор Доброджей, от двете страни на Геленджик: пещерите Ла Извор и Ла Баба - отдясно, 

пещерата Краниилор и гротът Кълугърулуй - от лявата страна на реката. 

Стратиграфските проучвания, проведени в пещерата "Ла Извор" (1956 -1957 г.) са направени с 

цел откриване на следи от палеолитно обитаване, като информацията за другите "постпалеолитни" 

нива е обобщена. В съобщението са отбелязвани: “доказателства за жилища, принадлежащи на 

културите Хаманджия, късна Гумелница”; “керамика, типична за фазата Чамурлия де Жос, на 

същото ниво с няколко фрагменти от Гумелница, принадлежащи както към началната фаза, така и 

към крайната фаза, наречена от някои изследователи Гумелница D”. 

Сравнявайки старите стратиграфски данни с новите, се забелязва постоянно обитаване във 

всички етапи на енеолита: Хаманджия III, Гумелница A1-A2 и съжителството в края на периода 

между Гумелница A2 - Чернавода I - Кукутен тип "C". След това последвал момент на културен крах, 

на който стратиграфски отговаря дебело естествено отлагане. 

Разположени в близост до долината на Касимча, на десния бряг на Вистерна, пещерите 

Лилиечилор (Гура Доброджей) и Ла Адам със сигурност са представлявали други местообитавания на 

енеолитните общности. Стратиграфията на пещерата Лилиечилор (проучване в сондаж S.I, галерия B, 

при старите кампании от 50-те години на миналия век), е описана по следния начин: “първо имаме 

три неолитни нива, в които културата Хаманджия (фаза Чамурлия де Жос), преобладава в 

първото, във второто се появява връзка с късен Боян и в третото и с началото на Гумелница” (C. S. 

Nicolăescu-Plopşor et al. 1959, 17).  

В последващо проучване Н. Harţuche прави нови пояснения: второто ниво съдържа 

“керамичен материал Хаманджия III заедно с фрагменти от съдове, принадлежащи към късната 

фаза на културата Боян - Спанцов (IV), докато в горното се срещат само фрагменти от съдове, 

принадлежащи към ранната фаза на културата Гумелница (I)” (Harţuche 1976). 

Проучвана най-вече от спелеолози и палеолитчици, пещерата Ла Адам се появява и в 

репертоара на енеолитните обекти, като е докладвано за керамични фрагменти от съдове на 
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културите Хаманджия, Боян-Спанцов и Гуменилница A2. Въпреки че са обобщени, тези данни 

потвърждават същото енеолитно обитаване. 

Присъствието на боянските общности в останалата част на Добруджа бе игнорирано или 

отричано. Селището в Сарикой, първоначално датирано във фазата Боян - Спанцов, по-късно бе 

включено във фазата Гумелница А1. Откритият в селището Кея - Ватра Сатулуй на импорти от 

фазата Боян - Видра (фиг.21) в ясен стратиграфски контекст на Хаманджия III, премахват всякаква 

сянка на съмнение по отношение на присъствието на културата Боян във вътрешността на Добруджа, 

поне по протежение на водните потоци, които свързват дунавския район с Черно море (долината на 

Карасу, долината на Касимча). Украсата на фрагмент от купа с набодени линии, инкрустирани с бяла 

паста, комбинирани с фини канелюри, характерни за керамиката на Боян, подсказва за културното 

влияние на новодошлите. Спазвайки технологичните традиции на Боян - Видра, грънчарят е можел да 

експериментира и с декоративната техника на набожданията, според "модата" Хаманджия (Фиг.???). 

 Много специална ситуация е констатирана в селището в Исакча-Сухат, приписана на 

общностите Боян - Джулещ. Ако за керамичния материал от Хаманджия III археологическият 

контекст е ясен (C. Micu, S. Micu, 1998, passim), а късните прояви на Джулещ в североизточната част 

на Мунтения предполагат този възможен синхронизъм, то не толкова убедителен остава културния 

контакт между местната общност на Боян - Джулещ и новодошлите носители на Боян - Спанцов. 

“Наличието на керамични фрагменти Боян Спанцов в чима, в постнеолитния културен слой и във 

второто ниво на неолитното жилище” не предполага следователно и съвременност между двете 

общности, а по - скоро е възможно населението от Боян - Спанцов да е дошло тук по-късно. Следва 

да се отбележи, че само два керамични фрагмента се считат от проучвателя за произхождащи от ясен 

археологически комплекс - яма, засегната “от гроб, който може да бъде отнесен, с известни 

съмнения, към бронзовата епоха, и от гетска яма от елинистическия период“ 

Наличието на хаманджийски керамични материали (съдове и фигурки) от лявата страна на 

Дунав също е докладвано и от боянски селища, като днес все повече се отхвърля предразсъдъкът по 

отношение на консерватизма на тези общности. В следствие на спасителните разкопки в участъка на 

магистралата Букурещ-Фетещ, на около един километър източно от село Чулница, на висока тераса 

на река Яломица е открито селище от фазата Боян - Джулещ. Сред керамичните предмети, 

произхождащи оттам и изложени в музея на окръг Яломица, има и няколко хаманджийски фигурки 

(цели и фрагментарни). Поради липса на друга информация, въпросният внос не може да служи за 

точна синхронизация, тъй като типологията на пластиката няма хронологическа стойност. 

Необходимо е специално да се отбележат находките в Богата, където са разкрити няколко 

жилища на култура Боян (Джулещ - етап Гряка и Видра - етапите Галацуй и Въръщ). Е. Комша 

съобщава за фрагмент с украса, специфична за началната фаза на културата Хаманджия, открит в 

землянка от фазата Боян Джулещ - етап Гряка (Comşa 1974, 231) и на елементи, свързани с по-късна 

фаза на културата Хаманджия в комплекси Боян Видра - етап Галацуй, без да опише или илюстрира 

този керамичен внос. Горните данни са използвани от Х. Тодорова, която при синхронизирането на 

културите Боян и Хаманджия поставя селището във фазата Хаманджия -Головица заради вноса от 

Боян - Джулещ (Todorova 2002, 37). 

Систематичните изследвания в ареала на култура Боян, проведени в селището в Спанцов, 

разкриха синхронността на фазата Боян - Видра с Хаманджия III, тъй като в хоризонт от фазата Видра 

са открити два керамични фрагмента, характерни за Чамурлия де Жос. 

Анализирайки керамичния материал от VIII хоризонт на селищната могила Големия остров 

при Дуранкулак – (Хаманджия III), В. Славчев идентифицира четири керамични фрагмента, украсени 

с дълбоки врязани линии - импорти от култура Сава (Slavčev 2004, 28; фиг. 2/3; 4/9, 12, 14). В 

некропола при Дуранкулак, единственият керамичен внос от култура Боян е паница, рисувана с 

графит, открита в гроб от фазата Хаманджия III (Todorova 2002, II, Tabl. 174/3). В останалите случаи 

елементите, идващи от съседните културни пространства, могат да бъдат разгледани / поставени под 

формата на нови видове съдове и техники за декорация, които са били по-скоро „модни“ за онова 

време, като произходът и посоката на разпроостранение на тези елементи са трудни за определяне. В 

този смисъл споменаваме съдове със сферичен търбух и с висока шийка и куполовиден капак 



 

 110 

(понякога антропоморфни), общи за средите Хаманджия - Сава, малките “четириъгълни” съдове, 

украсени с концентрични канелюри, срещани както в районите на Хаманджия, така и в Прекукутен. 

Тълкуването на последните като внос на Прекукутен III изглежда малко вероятно, тъй като честотата 

и разнообразието на този тип са много по-големи в района на Хаманджия (Marinescu-Bîlcu 1972a, 30-

32; Marinescu-Bîlcu 1972b, 67-68); освен това най-простите форми се появяват само в пространството 

на Добруджа (Todorova 2002, II, tabl. 77/2). Ако във фазата на Хаманджия III вносът от култура Боян е 

рядък, в Хаманджия IV съдовете от типа Боян - Спанцов са много на брой (Todorova 2002, II). 

Въпреки малкия брой, наличните до момента абсолютни данни за ранния енеолит в Добруджа 

позволяват създаването на общо хронологическо изследване. В неговите граници може да се очертае 

обща картина, в която бъдещите изследвания да позволят по-фино разграничаване.  

Освен селището от фазата Хаманджия III в Кея, са публикувани шест абсолютни данни:  

- 4530±95 B.C., 4090±60 B.C. и 4060±160 B.C., без уточняване на мястото;  

- 5990±100 B.P., проба, взета от езерото Шабла, отбелязваща момента на появяване на първите 

култивирани растения в района, в тясна връзка с близкото селище Хаманджия II (Bojadžiev 1992, 11; 

1995); 

- 5830±70 B.P. (Grn-1986), от едноименното селище, ниво Хаманджия III (Berciu 1966, 114); 

- 5840±200 B.P. (Hv-12759), гробът M. 536 от фазата Хаманджия IV (Todorova, I,2002, 67). 

При разглеждане на горните данни може да се счита за сигурен хронологичен ориентир за 

фазата Хаманджия III датата 5830±70 B.P. Предходността на абсолютната дата от некропола край 

Дуранкулак може да се обясни със статистическа грешка (± 200) и кратката еволюция на фазата 

Хаманджия IV върху ограничен ареал (западно-понтийската крайбрежна зона).  

 

 

Смятани за общности с висока стабилност, най-добре отразена от селищата тип селищна 

могила и ангажирани предимно със селскостопанска икономика, племената на културата Гумелница 

са изследвани главно от гледна точка на линейната местна еволюция, без големи прекъсвания, като 

заедно с предишните културни особености (Боян III - IV) са интегрирани в културния комплекс Боян 

- Гумелница. В пространството на Добруджа присъствието на културата Хаманджия прави този 

сценарий неприложим. Раждането на културата Гумелница не може да бъде разбрано без 

предходното съжителство на общностите Боян и Хаманджия.  

На фона на демографско увеличение, благоприятствано от климатичните промени, 

енеолитните общности на Балканите се преместват на север, определяйки формирането на нови 

центрове на културно влияние на новата “мода”. Графитната рисунка не се е зародила в Северна 

Тракия, въпреки че тази техника на декорация ще достигне своя апогей тук. Намирайки се под 

влияние на старите културни центрове на Западна Македония и Тесалия, енеолитните общности от 

двата региона (Източна Македония и Беломорска Тракия) са развили рисувания декор. По времето на 

фазата Димини IV - Отзаки B се появяват два нови вида рисунки, под въздействието на кафявата 

керамика, от типа Акропотамос (Akropotamos): рисуване с черно върху червено и рисуване с графит. 

Използването на графит е засвидетелствано първоначално в Източна Македония, в средния неолитен 

етап - под формата на ангоба за категорията на черна полирана фина керамика. Впоследствие чистият 

въглерод е бил използван за украсата на съдовете преди изпичане. Сред най-ранните открития са 

графитно украсените керамични фрагменти от горното ниво на Ситагри – 5200/4800 B.C. 

Докато общностите в районите с интензвино движение (зоната на езерата Варна - Белослав - 

Дуранкулак) са изживявали истинска културна симбиоза, най-добре забележима във формите и 

декорацията на керамиката, както и в погребалния инвентар, периферните региони са запазили стари 

традиции, като доста редките чуждоземни елементи са лесни за идентифициране чрез вноса на 

керамика Боян - Видра и Боян - Спанцов. Магнетизмът, който имали селищата в района на западно-

понтийското крайбрежие, е лесен за разбиране, ако вземем предвид само обемът и видовете 

продукция, разнообразието и качеството на археологическия материал, открит при Дуранкулак. 

Хронологичната последователност при Голямо Делчево поставя в същия времеви интервал фазите 

Сава IV и Варна I. Би могло да се допусне частичното съвпадане на фазата Хаманджия IV с Варна I. 
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За същия хронологичен интервал имаме данни, произхождащи от нивата Марица IV, Боян - Спанцов 

и Прекукутен III. За разлика от това, фазата Боян - Видра не е абсолютно датирана, като единствените 

хронологични ориентири са вносът на керамика Хаманджия III от Спанцов. 

Абсолютните данни предполагат за фазата Хаманджия III по-дълга еволюция в централната 

зона на Добруджа, докато по-развитите общности в крайбрежния регион изглежда са 

метаморфозирали под културното въздействие от юг, пораждайки фазата Хаманджия IV. Вносът 

(Чулница, Богата, Спанцов) и дори хаманджийското селище северно от Дунав (Кослоджен) поставят 

под въпрос теорията за консерватизма, като екзогамните отношения са най-добре илюстрирани от 

съдовете от некропола в Дуранкулак, украсени с графит (Marinescu-Bîlcu 1972a, 30-32; Marinescu-

Bîlcu 1972b, 67-68). Влиянията на Прекукутен III не са имали същия интензитет като тези на Боян, 

което може да се обясни, ако вземем предвид разстоянието и посоката на разпространение на новата 

мода. 

Както в големите нео-енеолитни културни комплекси в Централна и Източна Европа 

(комплексът на линейната керамика, Триполие - Кукутен), така и на Балканите (Хаманджия, Боян - 

Марица, Караново VI - Гумелница) намираме общи теми в антропоморфната пластика, изразени чрез 

същите типове, дори ако художествените средства се различават според културните традиции, 

специфични за всяка област.  

Следователно културните интерференции в Стара Европа изглеждат много по-динамични, 

отколкото първоначално се е смятало. Материалният обмен на значителни разстояния е бил 

възможен само чрез съжителство, екзогамни бракове, периодични пазари и не на последно място чрез 

общи език и система от религиозни идеи. 

 

 

  

 XIII. КУЛТУРАТА ХАМАНДЖИЯ - РАЗВИТИЕ И ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА  

Добруджа е последната неолитизирана територия на Балканския полуостров. Носителите на 

културата Хаманджия се появяват тук едва към края (вероятно, последната четвърт) на VІ хил. пр. Хр. 

На фона на своите съседи, материалната им култура изглежда твърде архаична и изостанала почти във 

всяка област – липса на пластинчата техника при обработка на кремъка, вкопани или полувкопани 

жилища, значително присъствие на дивеч и риба в диетата, малък брой използвани керамични форми 

и бедна украса на съдовете. По всичко изглежда, че неолитизирането на тази територия се различава 

значително от процесите, протекли в южните и западните части на полуострова по-рано. Причините 

за спецификите се търсят в две направления: 

1. Промени в климата, засегнали обширни области. През периода 5300-5100 г. пр. Хр. 

средногодишните температури нарастват в глобален мащаб. По-влажният климат, установил се в 

умерения пояс, способства на развитието на горски съобщества в долините на реките и степните 

площи на Добруджа по-благоприятни за обитаване от уседнало население (Bozilova, Filipova 1986; 

Božilova, Tonkov 2002; Marinova 2005).  

2. Наличие в района на остатъци от преднеолитно население, прехранващо се с лов, 

събирателство и риболов, което е интегрирано от дошлите неолитни колонисти (Toдорова 2011, 55).  

Ако за първото твърдение имаме значително количество резултати от поленови и 

палеоклиматични изследвания, за потвърждение на второто е необходимо провеждането на ДНК 

анализи, каквито до момента за региона не са правени. Така или иначе, неолитизацията на Добруджа 

има своите специфики и протича в зона, заобиколена от вече неолитизирано население. Може би това 

е и причината за доста по-ускорените темпове на развитие на раннохаманджийското население, 

принудено да бъде бързоадаптивно, за да навакса изоставането си спрямо своите съседи. 

 

През първата фаза на културата в района на днешното Дуранкулашко езеро се появява малка 

група, която усяда на брега на силно извиваща се река на място, богато на извори и в непосредствена 

близост до влажна зона с алувиална почва, подходяща за обработка. Тези най-ранни обитатели са 
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живеели в полувкопани жилища, покрити с растителни материали. Практикували са лов и риболов, но 

и са се занимавали и със земеделие и скотовъдство. Отглеждали са еднозърнеста и двузърнеста 

пшеница, ечемик, уров и леща. Домашните животни са представени от говеда, овце, кози и свине. 

Голяма част от оръдията на труда са универсални, използвани за различни цели, като делът на 

специализираните сечива е нисък. За направата на кремъчни изделия е използвана местна, не много 

висококачествена суровина.  

Мястото, макар и бедно на природни ресурси, се оказва достатъчно гостоприемно, за да 

прехрани жителите в продължение на много столетия. През най-ранния период на установяването си 

тук, хората постепенно се научават да използват възможно най-пълноценно естествените дадености и 

да търсят възможности за бързо икономическо развитие. Може би на скоростта на тези процеси влияе 

и изградената религиозно-идеологическа система и ясно разграничаване на социалната структура, 

добре видими в погребалните практики на обитателите. Мъртвите са погребвани в изпънато 

положение с глави на север в гробни ями извън територията на селището. По-богати са мъжките 

гробове, което показва, че в общността са се наложили патриархалните порядки. Мъжете са 

изпращани в отвъдното с личните си украшения – гривни и огърлици. Понякога в гробовете се 

откриват и черепи от едри тревопасни животни – диво магаре, елен, говедо. Те могат да бъдат както 

останки от погребално угощение, така и ловни трофеи на погребаните. 

Възможно е бързият възход на хаманджийските общности да се дължи на разпространението 

от тях на черупките от средиземноморски мекотели – Spondylus, Glycymeris и Dentalium. Те са широко 

търсени за направата на украшения и, изглежда, носителите на културата Хаманджия са основните им 

дистрибутори на територията на северната част на Балканския полуостров. Високата концентрация на 

изделия от тези екзотични суровини на територията на Добруджа подсказва, че още през късния 

неолит е изградена стройна система за снабдяване и връзка с Егейско море, базирана, най-вероятно, 

на каботажното корабоплаване. Това обяснява и усядането на първите хаманджийски общности близо 

до брега, както и голямата концентрация през всички фази на културата на селищата по 

Черноморското крайбрежие. 

 

Новият, прогресивен начин на живот и производството на храна, а не разчитането само на лова 

и събирателството, довеждат до демографски възход и просперитет. През втората фаза на културата 

Хаманджия нейните носители започват все по-масово да колонизират територията на Добруджа – 

както край морските брегове, така и вътрешността. Макар и проучванията към този момент да са още 

в началната си фаза и сведенията да са откъслечни, по всичко изглежда, че към края на новокаменната 

епоха хаманджийските общности са заселили цялото Добруджанско плато – от р. Дунав до долината 

на р. Батова. Подобряването на климата позволява усвояването на дотогава не обработваеми земи и се 

променя моделът на обитаване. Подходящи за хаманджийци са вече не само влажните крайморски 

зони, но и вътрешнодобруджанските земи. Селищата са не само върху равни тераси, но и по по-

стръмни склонове на по-силно изрязаните местности. От землянки и полуземлянки се преминава към 

строеж и обитаване на наземни жилища, изградени от колово-плетена конструкция, обмазана с глина. 

Успоредно с подобряването на материалното състояние се наблюдава и усложняване и задълбочаване 

на процесите в духовната сфера. Среща се масово специфична антропоморфна пластика, чиито 

основни белези са изчистените линии, геометричността и моделирането на главата като призма с 

триъгълно напречно сечение. Фигурките представят предимно изправени жени с широки ханшове и с 

разперени или сложени върху корема ръце (Vajsov 1992; Вайсов 1993). Както и при останалите 

ранноземеделски култури, те вероятно олицетворяват Великата богиня-майка, символ на 

плодородието. Рядкото срещане и на мъжки статуетки (Berciu 1960), изглежда, представя култа към 

прародителите, чието най-ясно изражение са традициите в погребалните практики. 

И през втората фаза на културата Хаманджия доминираща поза при погребването остава 

изпънатата по гръб, с глава на север. Рядко се срещат и положени в свито положение наляво или 

надясно жени със същата ориентация. Все по-често се откриват следи от погребално угощение около 

гробовете, като продължава практиката за тези цели да служат главите на едри тревопасни. По време 

на тези угощения са счупвани и големи керамични съдове с богата врязана украса, а понякога техните 
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парчета са полагани и в гробовете. Символично мъртвите са включвани в пировете, като пред устата 

им са поставяни малки съдчета с храна или питие. Идеята за символичност ясно личи от факта, че 

специално за погребенията се приготвят умалени копия на реални съдове, които са слабо изпечени 

(Todorova 2002d). Появяват се и първите символични гробове – в които липсват останки от мъртвец. 

Те са направени за успокояване на духа на загинал или починал далеч от роднините си член на 

общността. 

Водещата роля на мъжа е още по-ясно изразена. Именно мъжките погребения са по-богати, 

като в тях се открива голямо разнообразие на накити – гривни от черупката на морски мекотели, 

огърлици от разнообразни материали, сечива от полирани скали. Все по-популярни стават мънистата 

от малахит, свидетелстващи за повишаващия се интерес към медта. По-често се срещат и грандели 

(непоникнали кучешки зъби на елен), използвани като мъниста за огърлици, грини и за нашиване 

върху дрехи и колани. Вероятно тези украшения подчертават ловните умения на притежателите си 

или пък са едни от най-ранните маркери на издигнат социален статут. 

С разширяването на територията на културата се интензифицират и нейните контакти със 

съседите. В селищата и некрополите се откриват фрагменти от внесени съдове от ареалите на 

културите Боян (Comşa 1978, 17; Berciu 1966, 26) и Усое (Славчев 2008, 45-48). Суровинната база се 

обогатява. Започва да се появява и вносен висококачествен кремък от района на Лудогорието, както и 

серпентинит (вероятно с произход от Родопите).  

 

Засега третата фаза на културата Хаманджия е най-слабо проучена в България и обобщенията 

за развитието ѝ имат само предварителен характер. Изглежда, че територията на обитаване се е свила 

от запад, тъй като селищата от предходната фаза са изоставени и не продължават съществуването си. 

Вероятната причина за това е натиск от страна на носителите на култура Боян, фаза Видра, чието 

движение по долината на Дунав е ясно изразено от запад на изток. Те постепенно изтласкват 

обитателите на култура Хаманджия, превземайки обитаваното от тях пространство. Това довежда до 

вътрешна консолидация на културата и все по-ясно изразени интеграционни процеси със съседите им 

от юг – носителите на култура Сава, обитаващи Лонгоза. Бурните времена водят до промени в 

архитектурата и селищното устройство. Започва търсене на естествено защитени места, позволяващи 

добър обзор на околностите. Именно тогава, обитателите на селището край днешното Дуранкулашко 

езеро изоставят старото си местообитаване и построяват новите си домове върху скалистото 

възвишение, защитено от три страни от завой на реката. Сградите са масивни, обширни, с каменен 

цокъл, над който са издигнати стени от глина и дърво. Улиците между тях са прави, настлани с 

камъни или трамбована глина. 

Новото време – каменномедната епоха – оставя своя отпечатък не само върху архитектурата. 

Започват и постепенно се задълбочават все повече икономически промени. По-значителна роля вече 

играят земеделието и скотовъдството. Пшеницата и ечемикът са основните отглеждани култури 

(Вайсов и др. 2018, 40), като техният добив и, съответно, запаси значително нарастват. Делът на лова в 

изхранването на населението намалява за сметка на отглеждането на едър и дребен рогат добитък и 

свине. Изглежда, че са изтребени и последните диви магарета, обитавали степните райони на 

Добруджа (Toдорова 2011, 67). Уловът на риба обаче има все така важна стопанска роля. 

Налице е и силно развитие на технологиите. Водещо място при тях заема металургията, като 

носителите на културата Хаманджия имат съществена роля в налагането на новополучения материал 

– медта – в бита. Желанието им да го използват налага все по-тясното им сближаване с южните им 

съседи, през и покрай територията на които те преминават по време на своите търговски експедиции 

за набавяне на метал и средиземноморски черупки от мекотели. В икономиката се наблюдава 

специализация, която става все по-тясна и постепенно се обособяват групи население, занимаващи се 

със специализирано производство. Това се отразява положително на качеството на изработваната 

керамика. По-прецизно и детайлно са обработени украшенията, по-ефективни стават сечивата. 

Нараства вносът на лудогорски кремък. Появява се и първото оръжие за близък бой – роговата бойна 

брадва.  
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Отбелязаните процеси водят до съществени промени в обществото и значителна еволюция на 

общественото съзнание. Макар и в антропоморфната пластика да не се забелязват съществени 

изменения, погребалните практики търпят съществено развитие и добре илюстрират изграждането на 

нов, халколитен социум. Изглежда, се налага концепцията за ненарушаване на вечния сън на 

починалите и гробовете започват да се маркират: с каменни плочи – забити вертикално или положени 

хоризонтално или пък с едри керамични фрагменти. Запазва се доминирането на трупополагане в 

изпънато положение с глава на север, но се появяват все повече гробове на жени, положени свити. 

Нараства и броят на символичните гробове, както и на тризните. Силно намаляват случаите на 

полагане като гробни дарове на черепи на едри тревопасни животни. Въпреки, че видът на гробния 

инвентар не се променя, в комплексите нараства броя на положените съдове за сметка на оръдията на 

труда. Рязко намалява количеството на безинвентарни гробове, което също е индикация за общ 

просперитет на населението. Увеличават се количествено и стават по-разнообразни накитите. Появява 

се като украшение диадемата – както от спондилусови, така и от минерални мъниста. Открити са и 

първите по-богати погребения, открояващи се на фона на по-стандартизирания инвентар на по-

„масовите“ гробове. По всичко личи, че в обществото започва разделяне на отделни групи – воини, 

занаятчии, пастири, земеделци. В този „мъжки“ свят ролята на жената отстъпва на по-заден план, 

макар че откриването на някои по-богати комплекси и особено на гроба с идолите (гроб 626 от 

некропола край с. Дуракулак) сочат за запазването на социалното значение на жените в обществения 

живот и дори, може би, водещата им роля в практикуването на култово-религиозните норми. 

 

 Последната, четвърта фаза на културата Хаманджия е един от най-добре проучените на 

територията на България териториални и хронологически феномени. Макар и все още да няма 

обобщаващи публикации върху него, картината на развитието на къснохаманджийското общество, 

живяло по времето на средната кеменномедна епоха, може да бъде реконструирана с висока 

достоверност и подробност.  

Настъпват значителни промени в ареала на културата. Носителите ѝ са почти изцяло 

изтласкани от Северна Добруджа от племената на културата Боян, фаза Спанцов. Хаманджийските 

групи обитават една неширока ивица (не повече от 40-45 км) покрай черноморския бряг. Северната 

граница на тяхната територия преминава северно до Констанца. На юг обаче владенията им обхващат 

и долината на Камчия и достигат до полите на Стара планина. Това разширяване в съвсем различна по 

характеристики и разнообразие географска област се дължи на завършилите интензивни 

интеграционни процеси между културите Хаманджия и Сава. Племената поддържат помежду си 

оживени контакти, способстващи динамичното им израстване и преминаването към следващо, по-

високо стъпало в развитието им – навлизането в периода на късния енеолит. Те са изражение на 

глобалните консолидационни процеси, протичащи на територията на целия Балкански полуостров 

през прехода от ранен към късен халколит. За един твърде кратък период – в рамките на не повече от 

сто и петдесет години години (4750-4600 г. пр. Хр.), културната общност, обитаваща Лонгоза и Южна 

Добруджа бележи изключително интензивно развитие и се превръща във водещо явление за 

североизтока на Балканския полуостров и горско-степната зона на Източна Европа. Ако в началния 

период тя е силно повлияна от съседите си, населяващи териториите на север и североизток, към края 

започва да играе главната роля при осъществяването на взаимните връзки.  

Белег на бурните времена и военни конфликти е появата на различни укрепителни 

съоръжения, защитаващи селищата, построени на естествено защитени места. С ров и вал е укрепено 

селището в местността Долапкулак край с. Драганово (Димов 2009, 12), с каменна стена – селището в 

м. Корията край гр. Суворово (Иванов, Янчев 1991). Около селищната могила Провадия-Солницата е 

изградена сложна система от ров и дървено-глинена палисада, в която са вградени каменни стени с 

бастиони (Николов и др. 2009, 66-71). Повсеместно издиганите сгради са обширни, масивни, с 

каменни цокли и дебели стени. Над тях стените са изграждани с помощта на различни техники с 

участието на глина и дърво (Boyadžiev 2004, 1-6). По-представителните постройки са били 

двуетажни. Единствено за селищната могила Сава, намираща се на най-южната граница на ареала на 

културата липсват данни за използването на камък при жилищното строителство. 
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В земеделието е отбелязано разширяване на асортимента на културни растения, отглеждани за 

храна. Освен най-разпространените еднозърнеста и двузърнеста пшеница и ечемик, носителите на 

култура Хаманджия са отглеждали и голозърнеста пшеница, просо, секирче, леща, грах и уров. 

Събирани са лешници, дренки, сливи и диво грозде (Маринова 2008а; Маринова 2008б; Маринова 

2008в; Маринова 2009, 104; Славчев и др. 2018, 38). При домашните животни се забелязва почти 

двойното преобладаване на говедото над овцете и козите и слабото представяне на свинете. Ловувани 

са елени, диви свине, сърни, зайци, лисици (Нинов 2008а; Нинов 2008б; Славчев и др. 2018, 39), като 

дивечовото месо е по-рядко консумирано (Нинов 2008б, 275) – изглежда, поради намаляването на 

значението на лова в икономиката.  

Чак през последната, четвърта фаза на култура Хаманджия при обработката на кремък започва 

да доминира пластинчатата техника (Sirakov 2002, 239-241; Анастасова 2008а; Славчев и др. 2017, 

38), която се е наложила много по-рано сред останалите култури на територията на Централните и 

Източни Балкани. Вероятната причина за това „закъснение“ е, че именно по това време започва по-

интензивното снабдяване на крайбрежието с качествен и високоцепителен кремък от Лудогорието. 

Изглежда, обаче, трудностите при набавянето на твърди вулканични скали не са преодолени, тъй като 

каменни сечива продължават да се срещат рядко. За сметка на това продължава изработката и 

използването на оръдия на труда от кост и еленов рог. 

Дори и разширен на юг, ареалът на култура Хаманджия е ограничен от една страна от 

природните дадености на тази част от Балканския полуостров, а от друга – от съседните племена, 

сред които също е налице значителен демографски прираст. Това принуждава хаманджийското 

население да търси начини за възможно най-пълно оползотворяване на наличните ресурси и нови 

пътища за по-нататъшно развитие. Занаятите започват да придобиват все по-ясен облик на 

самостоятелни производства. На новата територия на културата Хаманджия са документирани 

тясноспециализирани производства – център за добив на сол при Провадия и керамична работилница 

край Суворово. Те са предшественици на настъпващи радикални промени в икономиката, а оттам – и 

във всички сфери на битието.  

Водещият импулс в тази насока е все по-голямото значение, което добива металургията. През 

средния халколит тя бележи значително развитие (Dimitrov 2002, 128, 140-141) и носителите на 

културата Хаманджия се очертават като най-големите потребители на метални изделия на Балканския 

полуостров. В некрополите им се открива голямо количество медни мъниста, пръстени и гривни; 

както и най-ранните изделия от обработено злато – мъниста, направени от увита лента. Явно е, че 

хаманджийското население постепенно започва да играе водеща роля в зараждащата се търговия с 

метал. Появата и развитието на рудодобива и металургията е свързано с възникването на тясно 

специализирани групи на рудари и металурзи, чиято работа не им позволява да отделят време и да се 

занимават и с производство на храна за собствените си нужди. Те обменят продуктите от своята 

дейност срещу хранителни стоки. По всичко личи, че представителите на културата Хаманджия, 

натрупали опит при разпространението на изделия от черупки на средиземноморски мекотели, се 

вместват и в тази търговска ниша. Възможностите им във водния транспорт – по море и по 

пълноводните реки – им позволява да се превърнат в посредник и организатор на мащабна и 

всеобхватна търговско-обменна мрежа. Този системен обмен допълнително дава стимул за развитие 

на специализираното производство и на интензивните междуплеменни контакти на обширна 

територия (Toдорова 1986, 165). Добра илюстрация на новите възможности е известното Кърбунско 

съкровище, открито на територията на културата Прекукутен-Триполие А и съдържащо наред с други 

предмети и 444 медни изделия и 270 спондилусови украшения (Сергеев 1963, 135; Дергачев 1998, 29–

43, 45–47), чийто произход следва да се търси в земите, западно от черноморското крайбрежие. 

Възникналите сложни взаимоотношения коренно променят всички сфери на 

праисторическите общности. Съществувалите дотогава домашни производства се превръщат в 

занаяти. Появяват се професиите – членовете на обществото започват индивидуални дейности, 

свързани с различни аспекти на икономическата система. Започва масовото производство – 

изготвянето на еднотипни или сходни продукти в серии, които да задоволят нуждата от подобни 

изделия от страна на по-тесен или по-широк кръг потребители. Наченки на тази система съществуват 
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още в неолита, но тя окончателно се формира през медната епоха, когато „масовизирането” на 

производството засяга освен металургията и грънчарството, тъкачеството, обработката на минерали, 

производството на костни изделия и накити от черупки на морски мекотели. Налице е преход от 

анагажираността на индивида в колективни дейности към специализирана активност, изискваща 

самостоятелна работа. Общата промяна е в посока на оползотворяване на персоналните умения на 

всеки член от обществото. 

Така възниква необходимостта от координиране на разнопосочните усилия за постигане на 

максимално удовлетворителен резултат за общността. Появата на специализирано производство води 

до нуждата от регулиране и управление на взаимоотношенията между различните групи занаятчии. 

Това изисква промяна на механизмите на властта, дотогава упражнявана в областта на религията, 

военното и ловното дело. Организирането на хората в групи преди е свързано с временни – 

инцидентни или сезонни – събития: като военен поход, ловна експедиция. Новите обстоятелства 

предопределят възникването и на икономически контрол. Съсредоточването на тези управленчески 

функции довежда до ново значение на механизма на властта. Така че високото социално положение и 

властта в къснохаманджийската общност се базират на възможността за контролиране на 

циркулацията на ценности от една страна и на системата от междуселищни и междурегионални 

връзки – т.е. на контрола върху всички търговски връзки, на разпределянето и на обмяната. 

Представителите на тази власт са ясно разграничими. Те са погребвани в най-богатите гробове от 

некрополите, датирани в последната фаза на културата Хаманджия. Тяхната висока позиция в 

социалната структура е маркирана от редица индикатори – многобройни и разнообразни богато 

украсени керамични съдове, добре обработени и пищни разнообразни накити, украшения от редки и 

ценни суровини – злато, мед, малахит. Но може би най-ясното указание за властовите функции е 

откритата бойна брадва-жезъл в дланта на погребания в гроб 3 от Втория Варненски некропол. 

Така за сравнително кратък период от съществуването си – от порядъка на около 600 години – 

една археологическа култура преминава своята метаморфоза от архаично и изостанало явление до 

прогресивен и водещ двигател на икономическите и социалните процеси на източната половина на 

Балканския полуостров. Развитието ѝ обаче не свърша дотук. Носителите на културата Хаманджия 

дават началото на най-яркия и високоразвит праисторически европейски феномен – културата Варна, 

в рамките на която през втората половина на V хилядолетие пр. Хр. всичките ѝ достижения ще 

придобият още по-голям блясък и ще дадат началния тласък на първата европейска 

протоцивилизация. 
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