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Епохите на неолита [1] и халколита [2] обхващат времето от края на VII –
началото на IV хил. пр.Хр. Културният процес в Родопската област е
предопределен от етапи на заселване и усядане на човешки групи, последвани от
напускане и обезлюдяване на обитаваните пространства.
Независимо, че до днес са проучени само част от известните
праисторически обекти в Родопите (Обр. 1). Резултатите от тях позволяват да се
направи достатъчно надеждна реконструкция на битието на най-ранните
общества.

Обр. 1. Карта на обектите от неолита и халколита в Родопите
Неолит [3]. Неолитизацията на древна Тракия се извършва от анатолийски
колонисти. В края на VII хил. пр.Хр. те достигат долината на р. Марица. Така
възниква най-ранната неолитна култура в Тракия – Караново I. Съществува
становището, че най-ранните селища в Родопите са основани във водосборния
басейн на р. Арда още от първата вълна преселници. Анатолийските групи
донасят със себе си и патриархалната дуална обществена организация, базирана
на кръвнородствен принцип. Този принцип на структуриране и функциониране на
публичния живот се запазва до средата на енеолита.
Първите земеделци изграждат селата си в удобни и водоснабдени места с
благоприятен климат и плодородни почви. Жилищата им са с правоъгълен план,

със стени от т.нар. колово-плетена конструкция, обмазана с глина. Характерно
при селищата от ранния неолит е, че те са без укрепления.
Основни поминъци на населението са земеделие и скотовъдство. Развиват
се занаятите грънчарство, предачество, тъкачество, кожарство; обработка и
производство на предмети на бита и оръдия на труда и оръжия от камък, кремък и
кост. Ловът и риболовът също имат дял в стопанския живот. За упражняването на
тези дейности свидетелстват многобройните находки, обикновено откривани като
домашен инвентар в жилищата.
Неолитното селище в град Кърджали [4]. Разположено е на левия бряг на
р. Арда в центъра на днешния град. Проучени са само най-долните пет строителни
хоризонта. При основаването на селището първите обитатели са извършили
специален обред за освещаване, придружен с изгаряне на слама. След това те
покрили с жълто-зелена пръст определените за сградите площи, подравнили ги
добре и ги трамбовали. Жилищата са разположени покрай покрита с калдъръм от
речни камъни улица. Къщите са двустайни с огнище в едно от помещенията.
Керамичните съдове показват характерните за култура Караново I в Тракия
типове.

Обр. 2. Амулет, нефрит, неолитно селище Кърджали
От неолитното селище в Кърджали произхожда един от емблематичните за
неолита в България артефакти – нефритен амулет (Обр. 2). Този „предмет на

престижа“ съчетава семантиката на слънцето с тази на жабата, предпазваща от
безплодие и трудна бременност. Обединеният символ „свастика с жабешки крака“
придавал необичайна сила на амулета и вероятно бил носен от жена [5].
В горните два строителни хоризонта са проучени две детски и две женски
погребения в позиция „хокер“. Мъртвите са положени с погребален инвентар в
яма, оградена с камъни [6]. Тук е открит първият брахикранен неолитен череп в
България – медитерански расов тип в напреднала алпинизация [7].
Селището е синхронно с ранните хоризонти в селищните могили при
Казанлък и Азмашката могила при Стара Загора, както и с ранния пласт в
селището Ашаъ пънар до Къркларели, Източна Тракия, Турция [8]. Животът в
селището е прекъснат от бедствено наводнение.
Неолитното селище в град Крумовград [9]. Намира се в центъра на
съвременния град на левия бряг на р. Крумовица. Тук за пръв път в ранния неолит
се срещат някои особености в производството на оръдия на труда и в целия
стопански живот. Доминират костно-роговите оръдия. Кремъчната индустрия е
слаба, компенсирана с глинени оръдия. Откритите глинени култови масички и
съдове с релефни зооморфни и антропоморфни изображения се срещат както в
обекти от България, така и в Породин, Македония и Ния Никомедия, Гърция.
Глинената антропоморфна пластика има точни паралели в Мала Азия, Гърция,
Македония, Сърбия и Румъния. Според проучвателите селището е по-късна
локална проява на културата Караново I в нейния азмашко-казанлъшки вариант.
Синхронизира се с групата Старчево II а-б и с редица селища от Македония, като
Породин, Зелениково, Анзабегово, Връшник.
Неолитните селища при Кърджали и Крумовград били в контакт с района
на Мраморно море и обекти като Ходжа чешме III и Яръмбургаз 4. Откритите в
Крумовград правоъгълни съдове с врязана украса имат връзка с класическата фаза
на Фикиртепе и Илъпънар VIII и Va фаза, Турция [10].
Друг Родопски регион, в който са регистрирани селища от епохата на
неолита е долината на р. Чепинска в Западните Родопи.
Селищната могила до град Ракитово [11]. Проучени са две строителни
нива от времето на ранния неолит – култура Караново I и II. И двете селища
загиват вследствие на пожар. Сградите са от колово-плетени конструкции, но
трапецовидната им форма и съоръженията вътре в тях са твърде необичайни. Те
имат паралели в раннонеолитния храмов комплекс при Симеоновград, селищата
Лепенски вир и Падина в Сърбия – изцяло застроени с трапецовидни жилища.
В горния строителен хоризонт освен жилищата е разкрит и дълбок навес –
постройка за посрещане на пратеници. Обособен е култов комплекс от 3 сгради с

трайни култови съоръжения, като е използван камък за изграждането им.
Съоръженията представляват домашни олтари, свързани с култовете за
продължаване на рода и домашното огнище.
В жилищата от долния строителен хоризонт също има многобройни
съоръжения – зърнохранилища, пещи, площадки за сушене на зърно, за обработка
на глина, олтари и др. Една от сградите е служела за изповядване на култа към
небесните тела. В жилище е извършено погребение на новородено дете в голям
глинен съд.
Най-ранните обитателите сами са опожарили и разрушили селището си,
вероятно вследствие на епидемично бедствие. След време те се завърнали,
направили изкопи и ги запълнили с останките от старите изгорени жилища. С
останалата пръст оформили старателно трамбован насип, върху който са
изградили второто селище.
Керамичните съдове представят локален вариант на тракийския ранен
неолит. Развит е т.нар. „ракитовски тип“ керамика, рисувана с кремава боя върху
съдове с фон от тъмнокафява, тъмночервена и виненочервена ангоба. Керамиката
намира най-близки паралели в Елешница, Благоевградско, Анзабегово,
Македония, в селищата от Старчевската група в Сърбия и групата Кьорош в
Унгария. Ракитовското селище се намира в периферията на етнокултурния ареал
Караново I, в съседство с културните групи Кремиковци I и КременикАнзабегово, чието влияние се чувства осезаемо.
В края на ранния неолит животът в цялата Родопска и Природопска област
прекъсва. В Източните Родопи селищният живот се появява отново в периода
Караново III и се свързва с приток на ново население. В Родопите периодът на
късния неолит, Караново IV, е слабо представен, вероятно поради притока на вече
ранноенеолитно население, заселило част от Тракийската низина [12].
Халколит [13]. Родопският масив през халколита и следващата бронзова
епоха се очертава като специфична културна област – контактна зона между
Карпатите и Егея. От периода на ранния енеолит, Караново V, в Родопите засега
не са открити следи от трайно обитание. От втората половина на енеолита започва
експанзия на племената от Тракийската низина към периферните области. През
късния енеолит се извършват големи промени в земите на Централните Балкани.
Създава се огромно по територия племенно обединение – култура КоджадерменГумелница-Караново VI (КГК VI), просъществувала около 400 години. Родопите
попадат в южната периферия на този племенен съюз, простиращ се на север отвъд
р. Дунав. Тази археологическа култура притежавала дуален характер на
управленските си органи – светски и религиозни. За обслужване нуждите на
новата обществена формация се организират и действат до края на епохата нови

видове обекти – занаятчийско-производствени центрове, скални светилища и
вероятно някои рудници за добив на злато. Такива обекти са открити само в
югоизточните части на планината, докато югозападната по течението на р. Места
остава в значителната си територия необитаема.
Халколитно селище „Върхари“, община Момчилград [14]. Разположено е
на левия бряг на р. Върбица при водослива ù с р. Дива река. Обектът представлява
голямо открито еднослойно селище. Постройките са изградени по следния начин
– около наземна площадка с размери от ~30 до ~80 м² са разположени вкопани в
терена с дълбочина от 0,60 м до над 4 м и размери от 10-15 м² до 60-70 м². Общата
площ на един комплекс, включващ наземни и вкопани части, е над 300 до 500 м².
Огнищата са разполагани или върху наземната част, или в самите вкопавания,
издигнати върху платформи над пода. За наличието на стените се съди по
останките от деструкции – горели мазилки със следи от дървена конструкция и
камъни. Отделни помещения са използвани за хранителни складове, други – като
работилници за изделия от местни суровини – халцедон, яспис, опал, ахат, туфи.
От камък са изработвани тесли, брадви, длета и бойни брадви. Продукцията е
насочена предимно за износ. В две работилници са открити мъниста в различна
степен на обработка, както и кремъчните микро-пробои за провъртане на дупките
им.
Най-импозантната сграда е с основи ~ 30 х 25 м и площ от над 750 м².
Северната ù фасадна стена е с каменна основа, а във височина – глинобитна. Тук е
бил разположен вход, оформен с големи камъни.
От север селището е оградено от ров с изключително големи размери –
дълбочина 3,80 м и широчина над 15 м.
Керамиката има специфичен облик. Някои форми съдове са характерни за
ранния, други се свързват с късния халколит. Срещат се и типични енеолитни
керамични форми, снабдени с „тунелести“ дръжки, смятани досега като присъщи
за ранната бронзова епоха.
Голямо е разнообразието на изделията от глина. Антропоморфните идоли
намират паралели в широк културен ареал: Шуплевац-Бакърно гумно в
Македония; Винча в Сърбия; Коджадермен-Гумелница в България и Румъния;
Прекукутени-Триполие в Румъния и Украйна.
Получените радиовъглеродни дати отнасят съществуването на селището
около 4600 г. пр.Хр., в края на ранния и прехода към късния халколит. То загива
при пожар, а известно време след това е наводнено.
Енеолитният занаятчийско-производствен център при с. Седларе, община
Момчилград [15]. Селищната могила е разположена на високия ляв бряг на р.

Върбица на около 3 км южно от селището при с. Върхари. Регистрирани са
културни пластове от ранния и късния неолит. Двата най-горни хоризонта на
могилата са от епохата на късния енеолит. Ново и забележително при селищата от
този период е широката употреба на каменни плочи в архитектурата. С каменни
плочи отвън и отвътре са облицовани стените, подовете, пещите, площадките
около тях и останалите съоръжения в сградите. Стените са от добре трамбована
глина. Селището е оградено с изпълнен в същата строителна техника землен вал,
съществуващ в I и II хоризонт. Укреплението е снабдено с кули и има входове от
север и от юг.

Обр. 3. Реконструкция на работилница от занаятчийския център Седларе,
късен енеолит, РИМ Кърджали
Сградите от най-горния строителен хоризонт са с необичайно големи
размери – дължина до 15 м и ширина 7,50 м. Разположени са покрай две
успоредни улици в посока север-юг, застлани с калдъръм от речни камъни.
Забележителна е сградата с най-големи размери (Обр. 3) и със съоръжения за
изработка на различни видове предмети – ями за отлежаване на глината за съдове,
площадки за оформяне, полиране и изостряне на сечива от камък, яспис и ахат.
Открити са много готови и полуготови изделия и огромно количество
производствен отпадък. Друга сграда е уредена като работилница за изработване

на предмети от кост и рог. С подобно вътрешното обзавеждане са всички
постройки, ползвани и като жилища.
Разкрити са съоръжения, свързани с изпълнението на магически ритуали. В
яма с големи размери са поставяни: човешки зъби, мандибула, отделни кости от
крайници, животински кости и малки късове червена охра, а после са затрупвани
с камъни. Такъв вид оброк е засвидетелстван на много места. Ямата е оградена с
каменен кръг и е използвана в I и II хоризонт. Пристройка към сграда от II
строителен хоризонт е служела за погребване на култови предмети.
Селището датира от началото на късната каменномедна епоха, Караново
VI. Заселвано е в определени периоди от различни групи майстори,
специализирани в производството на разнообразни предмети и оръдия на труда.
Задругите са ползвали местната суровинна база – яспис, ахат и хелиотроп. Част от
продукцията е била предназначена за търговия. Изделия от местните суровини са
открити в Елешница, Благоевградско и в култовия енеолитен център при с.
Долнослав, Асеновградско, в гробове от Варненския халколитен некропол и в
Сескло, Гърция. Значението на този занаятчийски център нараствало с времето. В
по-късния период размерът на постройките се увеличава, както и обемът на
производство. Част от работилниците са работили за чисто ритуални нужди,
свързани със светилищата в Източните Родопи.
В Източните Родопи са известни няколко селища от късния халколит.
Селището при с. Орлица, община Кирково, е застроено с двуетажни жилища.
Подовите им конструкции са от дървени греди, обмазани с глина, върху подпорни
стълбове. Едно от жилищата е с чардак. Интересно обстоятелство при това
селище е пълната липса на костен материал [16]. При с. Звиница, община
Кърджали, са разкрити останки от жилище и един култов антропоморфен съд
(Обр. 4.1). Къснохалколитно жилище е проучено при с. Чомаково, под скален
откос с изсечени около 30 трапецовидни ниши [17]. През този период следи от
обитание се откриват и в някои източнородопски пещери.
В Средните Родопи са проучени две височинни селища. При селището в м.
Адата [18], с. Паспал, община Ардино, са регистрирани множество изсечени в
скалата ями, керамични струпвания и останки от къснохалколитно жилище с
домашен инвентар. Прави впечатление пълното отсъствие на животински кости в
това селище. На 12 км североизточно се намира височинното селище в м.
Къшлата [19], с. Долна Дрянка, община Баните. Проучени са останки от жилище
със стени от ломени камъни и дъговидна южна стена – форма, идентична на
жилището в м. Адата. В керамиката се наблюдават влияния от комплекса
Криводол-Сълкуца-Бубани Хум Іа, което е указание, че животът в м. Къшлата
продължава и след края на ІІІ фаза на комплекса КГКVІ.

Обр. 4.1. Култов антропоморфен съд, късен халколит, с. Звиница; 2. Седящ
идол, късен халколит, с. Пчеларово; 3. Медни брадви-чукове, късен
халколит, Устра
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Родопските къснохалколитни скални светилища [20]. През късния
халколит в Източните Родопи се развива просторна и сложна система от скални
светилища. Съсредоточени са основно на изток от линията Цепина–Давидково–
Златоград. Типичното разположение за светилище е на връх, заобиколен от река, в
центъра на кръг, опасан от по-далечни и високи планински вериги. Вътрешното
оформление на свещената площ включва естествени или изкуствени пещери и
водоизточници, изсичане на стълби, ниши с трапецовидна, квадратна или
правоъгълна форма, тронове, олтари, басейни и др. Един специфичен тип
„шарапани“ също се отнася към това време.
Местата за основаване на светилища не са избирани произволно.
Археоастрономическите изследвания, проведени в границите на скални
светилища показват, че те се намират в зони с магнитни аномалии. Някои от
светилищата действат и като обсерватории. Скално изсечените структури са били
използвани и за наблюдение на положението на големите небесни тела, звезди и
съзвездия.
Проучванията на скалните светилища поставят и въпроса за предатирането
на най-специфичните източнородопски паметници – трапецовидните ниши.
Обичайно определяни като „тракийски“, според новите изследвания комплексите
с трапецовидни ниши датират от късния халколит. Основните доводи са, че по тях
липсват следи от железни длета, а над 80% от керамиката, откривана там, е
къснохалколитна.
Скално светилище Перперикон [21]. Животът на най-известния
археологически обект в Родопите започва през епохата на късния халколит.
Материалите от това време се откриват в пластове върху основата на скални
изсичания, скални пукнатини, улеи и басейнчета. Ритуално действие е извършено
във вътрешността на една дълбока и дооформена скална пукнатина. В основата ù
са разкрити затрупани с камъни глинен прешлен и един цял съд, поставен с
дъното нагоре.
Скално светилище в м. Градището, с. Пчеларово, община Кърджали [22].
Състои се от множество огромни, издълбани в скалата култови ями, запълнени с
пръст и голямо количество къснохалколитни материали: керамика,
антропоморфни и зооморфни статуетки, мраморен идол, кремъчни пластини и др.
Някои от идолите са полуготови, а други цели (Обр. 4.2) или фрагментирани още
преди поставянето им в култовите ями.

Комплекс от скални светилища се развива при селата Равен, Татул и Долна
Чобанка, община Момчилград. В основата на скалните изсичания на светилището
при с. Татул лежи пласт от късния халколит. В скалното светилище „Харман кая“,
с. Биволяне, също е открита късноенеолитна керамика, припокриваща скални
терени с изсичания – включително и мястото, считано за древна обсерватория
[23]. В околностите на Харман кая са проучени и две изкуствени пещери,
датиращи от късния енеолит. В едната от пещерите е погребан човешки череп,
ограден с вертикално поставени плоски камъни. Скалните светилища от този
район са посещавани от обитателите на Северна Гърция и Беломорието. Открити
са значително количество фрагменти от класическата фаза на култура Димини
[24].
Върху скалните изсичания на старо енеолитно светилище е изградена
средновековната крепост Устра [25]. Оттам произхождат три къснохалколитни
медни брадви-чукове, тип „Плочник“ (Обр. 4.3), разпространен в широк ареал от
Югоизточна Европа [26].
Най-западното известно Родопско скално светилище се намира в мах.
Босилково, с. Давидково, община Баните. От късния енеолит датират каменното
ограждение на светилището, каменен вал с кръгла форма и поредица от
полусферични скални изсичания. В центъра на кръгло изсечен олтар е погребана
глава на глинен антропоморфен идол [27].
Съществува връзка между светилищата и златоносните находища. Покрай
най-големите скални светилища на Балканите – Перперикон, с. Горна крепост и
Беланташ, с. Мостово, протичат златоносните реки Перперешка и Горнославска.
В близост до Перперикон се намира рудникът за злато при с. Стремци, а до
Беланташ – златоносната жила над с. Горнослав.
Всяко светилище притежава собствен облик. Като цялостна система
скалните светилища изграждат в понятиен и реален аспект свещената планина.
След края на халколита някои от тях са използвани отново като свещени места
през късната бронзова епоха.
Причините за прекъснатото развитие на блестящите къснохалколитни
култури от края на V – началото на IV хил. пр.Хр. и обезлюдяването на
Централните Балкани се търсят в настъпилите климатични промени с последваща
инвазия на номадски племена от южноруските степи [28]. Според друга теория от
родопските скални светилища-обсерватории е даден сигналът за напускане на
старите, обитавани от хилядолетия територии и обявяването им за табу. Като
резултат Родопите са обезлюдени за период от около хиляда години [29].

Обр. 5.1. Керамичен съд, късен халколит, Харамийска дупка; 2. Медна кама,
преходен период, Харамийска дупка

Все пак в Централните Родопи се откриват следи от живот и след
финалните фази на енеолита. Този регион остава относително изолиран от
миграционните процеси и обуславя едно затворено, последователно развитие.
Редица пещери от района на Триградското и Ягодинското ждрело са
обитавани през енеолита, преходния период и бронзовата епоха. От тях проучени
са Ягодинска пещера [30] и Харамийска дупка [31]. В края на късния халколит,
ок. 3800-3750 г. пр.Хр., те формират т.нар. „група Ягодина“, представяща
специфичен модел в развитието на керамичния стил. Характерни за стила са
съдовете, рисувани с графит (Обр. 5.1) и минерални охри в жълт, розовочервен и
керемиденочервен цвят. Този хоризонт е синхронен с култура Криводол-СълкуцаБубани III, Телиш 3 и късния Криводол.
Следващите два хоризонта в Ягодинска пещера се отнасят към преходния
период от енеолита към бронзовата епоха. По-ранният от тях датира в периода
между 3130 – 3010 г. пр.Хр. Керамиката има най-близки аналогии с култура
„Галатин“ в Северозападна България. В развитието на формите и типовете на
съдовете се откриват културните влияния и връзки на местното население със
Северна Гърция, със Западните и Югозападните Балкани. От Харамийска дупка
произхождат две медни ками (Обр. 5.2) тип „Нерушай“ и тип „Софиевка“ с
паралели от преходен период – ранна бронзова епоха на Балканите и култура
„Бодрокерестур“, Унгария. Към същата култура принадлежи и медна брадвакопач тип „Мезокерештес“, открита случайно край с. Кочан, община Сатовча [32].
Пещерните обитатели са били земеделци и животновъди. Обработвали
площите в близките околности, където имали и открити селища, ползвани през
лятото. Отглеждали са овце и кози и упражнявали полуномадско скотовъдство.
Пещерите служели като зимни стоянки за жените, децата и възрастните. През
есента мъжете отвеждали стадата на юг, а на пролет се връщали в планината.
Белязан от множество влияния, промени и иновации, културният живот в
Родопите през неолита и халколита като цяло е динамичен. В сравнение с
неолитните, паметниците от халколита са по-многобройни и разнообразни в
типологическо отношение. През късния халколит планината преживява истински
разцвет в икономическо и културно-религиозно отношение. В този период
значението на Родопите за древните балкански общности бележи връхната си
точка. Бъдещите археологически проучвания ще попълнят липсите в познанието
ни и вероятно ще добавят още изненадващи факти.
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Резюме
Настоящата статия представя обобщение върху изследванията на неолита и
халколита в Родопите в периода от края на VII-IV хил. пр.Хр. Направен е преглед
на неолитните селища при градовете Кърджали и Крумовград в Източните Родопи
и Ракитово в Централните Родопи. Паметниците от халколита са многобройни и
разнообразни в типологическо отношение. По-голяма част от известните и
проучени енеолитни обекти са от източните части на планината. Тук освен
селища се формират и някои специфични обекти, като занаятчийски центрове и
скални светилища.
Изложението следва в синтезиран вид натрупаната научна информация за
устройството и аспектите от живота на праисторическите общества. Представени
са характеристиките на проучените праисторически обекти – селищно устройство,
архитектура, керамичните и други изделия откривани при археологическите
разкопки.

