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ABSTRACT

Тhe archaeological complex in Kosharna is located at 3 km to the southwest of the eponymous village in the areas Kajnanak
dere and Koru Gjoldjuk. It consists of 2 tell-settlements and adjoining cemetery dated to the second half of Chalcolithic period. A clay feature was found within a hoard of ceramic vessels in the Chalcolithic cemetery. The situation was interpreted
by the excavator and current author as a ceramic structure – depot for ceramic vessels, which have been used during the
burial ceremonies. The hoard is related to the Late Copper Age and the Gumelnitsa culture. The current paper is a response
to the article by Stilyan Ivanov offering reinterpretation of the feature with the hoard as a kiln for single firing of ceramics.
The analysis focuses on four field observations and conclusions – the location, secondary burning, the presence of the vessels and the remains of a clay structure. The discovered feature is still without analogue in Balkan prehistory.
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Въведение
Археологическият комплекс при с. Кошарна, Русенско се намира на 3 km югозападно от
селото, в местностите Кайнак дере и Кору Гьолджук. Състои се от селище, от което до нас са
достигнали 2 близко разположени селищни могили и прилежащ некропол от втората половина
на халколита. Върху площта на комплекса са регистрирани също така вкопавания и материали
от pанножелязната епоха и aнтичността.
Селищна могила № 1 до с. Кошарна е разположена в долната част на склон с югоизточно изложение. Намира се до малък извор, а в момента попада в акациева гора. Могилата е с
форма на пресечен конус и размери както следва: диаметър 66 m, средна височина 5 m. Площ
та ѝ е 2,7 декара. Обектът се проучва под ръководството на автора в периода 2007–2010 г.
Посредством сондажи са изследвани частично 4 строителни хоризонта, отнесени към късния
халколит и култура Гумелница. Открити са деструкции от няколко горели постройки, вкопани
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Обр. 1. Халколитен некропол и селищните могили до Кошарна. Местоположение, топографски план и
профил на релефа. A – некропол; B – селищни могили № 1 и № 2 (автор А. Каменаров)
Fig. 1. Chalcolithic necropolis and the tell-settlements near the village of Kosharna. Topographic plan and
profile of the relief. A – Necropolis; B – Tell-settlements № 1 and № 2 (author A. Kamenarov)

обекти, както и други структури (Чернаков 2010, 55–69; Чернаков, Гюрова 2008, 68–70; 2009,
90–93; 2010, 73–75; Чернаков и др. 2012). На около 40 m югоизточно от първата се намира
втора селищна могила, която е със значително по-малки размери и не е проучвана.
На средно разстояние 170 m западно и северозападно от селищна могила № 1, върху терен, използван за земеделски нужди, е разкрит некропол. Той е на склон с югоизточно изложение и е отделен от селището с плитък дол (обр. 1). През 2009–2010 г. са заложени 26 сондажа
и е проучена площ от общо 900 m2. Открити са 6 гроба и други структури, които са вкопани и
наземни (обр. 2). Основната група от 5 гроба е разположена на границата между най-високата
част на склона и билото му.

Структура с колективна находка от съдове.
Теренна информация
В некропола е регистрирана непозната досега (в подобен контекст) разрушена глинена
структура. Представлява струпване на деструкции от дребни опалени мазилки и обмазки на
цвят от кафяв до керемидено-червен с дебелина на напластяването 0,50–0,60 m, сред което
е открита колективна находка от керамични съдове. С оглед разположението на съдовете за
структурата може да се допусне, че е имала приблизително овален план с диаметър около 2,5
m. Открита е на 3 m североизточно от гроб № 3, на дълбочина 75 cm от повърхността (обр.
3). Тя е в периферията на разкритата част от некропола, който вероятно продължава в източ-
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Обр. 2. Халколитен некропол към селищна могила № 1 до Кошарна. Общ план
(автор. А. Каменаров, допълнен от Д. Чернаков)
Fig. 2. Chalcolithic necropolis of Kosharna tell-settlement № 1. General plan
(author A. Kamenarov, adapted by D. Chernakov)
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Обр. 3. Структура с колективна находка от керамични съдове in situ. 1 – общ план; 2 – подова
обмазка на структурата; 3,4 – южна част на стуктурата, керамични съдове с останки от
деструкции, детайли; 5 – фрагментиран керамичен съд, открит на 3 м южно от ситуацията
(снимки Д. Чернаков)
Fig. 3. Structure with а hoard of ceramic vessels in situ. 1 – General plan; 2 – Floor putty of the structure;
3,4 – Southern peripheral part of the structure with ceramic vessels from the hoard and remains of
destructions, details; 5 – Fragmented ceramic vessel found 3 m southern from the situation
(photos D. Chernakov)
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Обр. 4. Кремъчна брадва (?), находка от повърхността на некропола (непубликувана и неизследвана)
(снимкa Д. Чернаков)
Fig. 4. Flint axe (?), find from the surface of the necropolis (unpublished and unstudied)
(photo D. Chernakov)

на посока надолу по склона и към селищната могила. Въпреки наличието на материали от
повърхността, този район остава непроучен поради близостта с горски масив. Колективната
находка се състои от 31 керамични съда, един похлупак и 2 поставки за съдове – 17 от тях са
изцяло запазени, а останалите са фрагментирани, но възстановими. На 3 m южно е открит
фрагментиран дълбок керамичен съд с биконична форма (обр. 3.5). Съдовете от основната
група от находката са разположени един до друг, разпръснати върху обмазано подово ниво от
вторично опалена кафяво-червена глина (дебелина 3–5 cm; дълбочина 0,75 m от повърхността) (обр. 3.2). Някои от тях са изправени, други са килнати, а трети са с устията надолу. Два
съда са намерени един в друг. Открити са фрагменти от зърнохранилища, от голям похлупак
с кербшнитна украса върху перваза и от дълбок съд с барботинна украса и висока подустийна
част, както и един камък с плоска форма (долен хромел – напукан и лежащ върху подовото
ниво). Върху съдовете (част от които са натрошени) се намират горели мазилки с червено-кафяв цвят, свидетелство за рухването на структурата върху тях. Последната лежи на 10 cm над
горната видима граница на льосовата повърхност върху древния халколитен терен1, без данни
да е вкопана. Керамичните съдове са придобили от керемиден до оранжевочервен цвят в ре1 Върху проучената част от некропола на места е регистриран запазен културен пласт със средна дебелина от 10 сm, в който се откриват археологически материали от късния халколит. Това са предимно фрагменти от
керамични съдове много рядко кремъчни артефакти (Чернаков и др. 2012, 211, Фиг. 6). На повърхността е открита
една кремъчна брадва с размери 12/5/3,3 сm, инв. № 6921, РИМ – Русе (обр. 4). Археологически материали се
откриват и в орницата, където освен керамика има и фрагменти от горели мазилки и обмазки, както и животински
кости. Поради факта, че върху некропола са регистрирани няколко компрометирани структури от РЖЕ (Чернаков
и др. 228–260), то възможно е въпросните археологически материали да са както от засегнатия от земеделската
обработка халколитен културен пласт, така и от по-късен компрометиран културен пласт.
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зултат на вторичното им опалване вследствие от опожаряването на съоръжението (Чернаков
2011, 85–96; Чернаков и др. 2012, 194–225; Chernakov 2011, 59–74).

Интерпретация
В обнародваните до момента публикации структурата е интерпретирана от проучвателския екип на обекта като част от халколитния некропол, пряко свързана с погребалните практики – съоръжение за складиране на керамични съдове, което в края/по време на използването
си е опожарено (Чернаков 2011, 94; Чернаков и др. 2012, 197–198; Chernakov 2011, 62–63). Някои от възможностите за предназначението на съдовете са: а) съхранение на обредна храна и
напитки във връзка с използването им в погребалните практики; б) съхранение на течности за
възлияния (бучки червена охра са открити в 5 гроба); в) складиране на съдовете за полагането
им като гробни дарове, практика характерна за къснохалколитните гробове в Североизточна
България. Още повече, че голяма част от съдовете са еднотипни – биконични чаши и паници.
В насипа на гроб № 5 е открит подобен фрагментиран съд.

Дискусия
Наскоро публикувана статия ревизира нашата трактовка и предлага нова интерпретация
на структурата от Кошарна. Според автора ѝ С. Иванов някои „аргументи доказват категорично, че анализираната структура представлява пещ за еднократно изпичане на керамични изделия“ (Иванов 2020, 44). Изказаното твърдение е базирано на публикациите, а не на директни
наблюдения върху теренната ситуация. Авторът предлага аналогии с грънчарските пещи от
Козарева могила при Каблешково и Гълъбовци в м. Пеклюк, но те не са приемливи, защото
въпросните пещи се намират в селищата и според интерпретациите на проучвателите им са за
многократно използване (Георгиева 2010, 23–39; Петков 1964, 48–59). С. Иванов теоретизира
по въпроса за еднократна употреба на пещи за керамика през късната праистория, без наличието на преки данни за подобни съоръжения (Иванов 2020, 42).
Въпреки някои съвпадения, които насочват към интерпретация на структурата като
грънчарска пещ (данни за глинено съоръжение с подова обмазка и приблизителни размери,
подобни на тези на грънчарските пещи; местоположение извън населеното място; данни за
активно горене; групиране на съдовете в съоръжението; фрагменти от дебелостенни съдове
върху колективната находка като възможна част от разрушеното покритие на горната част на
структурата2 и др.), едва ли тук става въпрос за подобно съоръжение за еднократно изпичане
на глинени съдове поради следните аргументи:
−− На първо място, както споменахме по-горе в текста, намерените керамични съдове
in situ са вторично опалени, в резултат на което някои неравномерно опушени и изпечени в
различна степен – факт, който ограничава възможността за интрепретиране на структурата
като пещ за изпичане на керамични съдове, макар и за нуждите на погребалните практики. В
резултат на високата и неравномерна температура на горене графитната украса върху някои
от съдовете дори е „изгоряла“ и от нея е останала само бледа следа – едва ли умишлено търсен ефект като крайна цел при интенционално изпичане3. Известно е, че по-голямата част от
2 Грънчарски пещи за еднократна употреба в близкото минало не са били напълно засводени. В най-високата им част е имало отвор, през който се поставят и нареждат съдовете. След напълването на пещта отворът се
покрива с фрагменти от други по-големи съдове (Петков 1964, 48).
3 Повторно изпичане на съдове при грънчарството се прилага предимно когато вторично върху тях има
нанесена глазура (ангоба) или украса. Конкретно нанесената украса с графит върху някои от съдовете от колектив-
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съдовете, предназначени за халколитни погребални практики са слабо, а не двойно изпечени.
Това обаче не може да се твърди за некропола при Кошарна, тъй като данните до момента са
недостатъчни. Тук трябва да споменем обаче, че в гроб № 5 е открит добре изпечен разлат съд,
чиято повърхност е неравномерно опушена, т. е. бил е подложен на вторично опалване (Чернаков и др. 2012, 196, 210). В този смисъл не изключвам възможността керамичните съдове
от колективната находка да са преминали през вторична термична обработка конкретно във
връзка с нуждите на погребалните практики.
−−
На второ място трябва да се отчете наличието на самите съдове сред деструкциите
на съоръжението. Ако приемем, че става въпрос за пещ за еднократна употреба, то тогава би
следвало съдовете, след изпичането им, да са вдигнати, а не оставени на място. Малка е вероятността да са забравени или просто изоставени поради настъпили извънредни обстоятелства.
Да, ситуацията в селището Гълъбовци в м. Пеклюк е подобна, но не и идентична – там съдовете са открити неопожарени в грънчарската пещ, която обаче се намира в селище, „напуснато,
когато пещта е била напъленена и огънят напълно изгаснал“ (Петков 1964, 48). За контекста
в Кошарна няма такива теренни данни и подобно заключение не е приемливо. Трябва да се
вземат под внимание и данните за деструктивната дейност, засегнала както съоръжението,
така и самите съдове в него (някои от тях са фрагментирани, разместени, килнати, т. е. липсва
порядък). Един от съдовете от колективната находка (обр. 3.5) е открит във фрагментирано
състояние встрани от останалите съдове и извън границите на структурата.
−−
На трето място трябва да се вземе под внимание още един факт от теренната ситуация
по време на откриването на структурата – организацията на съдовете и наличието на подова
обмазка от изпечена глина, върху която те лежат. Съдовете са открити само в една повърхнина, не са един върху друг и няма данни да са били етажирани. Това влиза в противоречие с
предложената трактовка от Х. Тодорова (използвана от С. Иванов) за принципа на функционирането на най-ранните пещи за еднократно изпичане на керамика – „керамичната продукция
е била натрупвана на големи купища, в които ред съдове се е редувал с ред горивен материал
– клонки, слама, съчки, кори от дървета. Най-долният и най-горният пласт са се състояли от
дебел пласт гориво“ (Тодорова 1986, 162). Ако приемем така предложения принципен модел
е трудно да допуснем, че тук става въпрос за подобно съоръжение за изпичане на керамика с
изградена подова обмазка (различаваща се по структура и вид от характерните подови обмазки на обикновените праисторически пещи) над горивния материал, поради факта, че подовото
ниво лежи директно върху древния терен, а не върху пласт от въглени или пепел. Като изключим наличието на отделни въглени във вкопаните гробни структури, горял пласт всъщност не
е регистриран никъде в границите на некропола.
−−
На четвърто, но не на последно място, място трябва да се изтъкне, че съоръжението
се намира в некропол непосредствено до четири близко разположени гробни структури – три
гроба (на дълбочина 0,40 m) и една яма (на дълбочина 0,90 m), които са вкопани в льоса (обр.
2)4. Керамичните съдове от колективната находка, некрополът и проучените селищни нива в
могилата хронологически принадлежат към първата половина на късния халколит и обхващат

ната находка допуска евентуално необходимостта от подобен вид повторно термично третиране.
4 Съотнасянето на абсолютните дълбочини от съвременната повърхност между структурата с колективната находка и околните гробни структури, с цел да се провери дали е вкопана в древния терен, би било заблуждаващо поради изразената денивелация на терена. Структурата се намира се малко по-ниско спрямо съседните
гробове, ситуирани върху по-високата част на склона (обр. 2). Съоръжението и най-близко разположеният гроб
№ 3 са открити приблизително на еднакви дълбочини (0,75 и 0,65 m) от съвременната повърхност, което с оглед
горепосоченото не означава, че и коментираната структура тук също е вкопана в льоса (Чернаков и др. 195, 197).
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период от приблизително 170 години5. Ако приемем, че структурата с колективната находка е
пещ, то това означава, че един и същ терен през късния халколит едновременно е бил използван както за сакрална (погребална), така и за производствена дейност – явление, което е непознато досега за късната праистория, още повече отнесено към населението от едно селище и
за кратък времеви интервал, през който е битувала паметта за обредни места, между които е и
некрополът. При почти всички къснохалколитни некрополи избраният за „град на мъртвите“
древен терен е използван само по предназначение. Единственото изключение засега е Каменово където един и същ терен през късния халколит е ползван както за некропол, така и за
работилница за кремъчни изделия, но не и паралелно, а последователно. Поради това с оглед
местоположението и датировката е по-логично предназначението на структурата с колективната находка от керамични съдове от Кошарна да е било по-скоро в пряка връзка с некропола
и погребалните практики, отколкото с грънчарското производство и всекидневните нужди на
обитателите на селището.
Дори да допуснем възможността за грънчарска пещ, то в такъв случай остава загадка
кое е накарало хората да изградят съоръжението точно върху своя некропол, а не другаде, ако
структурата и некропола на са свързани? Не трябва да се изключва и друга възможност – мястото на некропола да се е променяло с времето и в околностите на селището при Кошарна да
е съществувал друг или повече халколитен/ни некропол/и, а площта на проучвания от нас
такъв по-късно да е била използвана за производствена дейност. Засега обаче няма археологически данни за промяна на предназначението на ползване на терена, както и за наличието на
други некрополи, така че тази възможност остава хипотетична.
Засега са много редки свидетелствата за застъпване на къснохалколитни гробове в един
некропол, което недвусмислено показва, че те са били трайно обозначени/ограничени на повърхността. Възможно е някои от древните гробища да са били ограждани с цел да останат
неприкосновени. От топографска гледна точка изборът на място за некрополите винаги е бил
върху обозрима от селището площ, например върху склон, било, тераса и др., които са на поголяма надморска височина от тази на селището и с изложение към него (обр. 1), (Чернаков
2018, 74–75; Lazar 2011, 96). В този смисъл е най-вероятно некрополите да са били ясно фиксирани и трайно разграничени от пространството на живите (селището). От друга страна те са
били превантивно наблюдавани, за да не се допусне тяхното оскверняване. Поради ограничените нужди на малобройното селище (като се има предвид неголямата му площ от съвременна
гледна точка) много малко вероятно е целият околен терен да е бил използван за нуждите на
древното стопанство. С оглед на топографските му особености (той е сравнително равен и открит, макар и с известна денивелация), със сигурност е имало предостатъчно свободна площ,
върху която при необходимост да се изграждат грънчарски пещи и други стопански структури
в извънмогилното пространство. Разбира се, ако приемем тезата, че изграждането на грънчарските пещи е ставало извън населениете места, въпреки че наличната информация към
момента показва точно обратното (Аврамова 1992, 240–247, Георгиева 2010, 23–39; Петков
1964, 48–59, Маркевич 1981, 129–134, Чернаков и др. 2020, 298–299)

Заключение
5 Материалите от некропола и колективната находка от съдове се синхронизират с проучените хоризонти
I–IV от селищната могила. Отнасят се към началото и/или средата на късния халколит и първите му 2 фази (Чернаков и др. 2012, 195; Chernakov 2011, 63). Според предложената от Парцингер периодизация на късната праистория
на Балканския полуостров, продължителността на късния халколит по абсолютни 14C дати е 250 г. (4450–4200 г. пр
Хр.), (Parzinger 1993). Възприетото досега триделно разграничаване на късния халколит определя на теория около
83 г на фаза и респективно за първите две фази хронологическият диапазон е приблизително 170 г..
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Дали всички по-горе изложени обстоятелства предполагат нецеленасочена инвазия през
един по-късен хронологически отрязък, когато теренът вече не е бил използван за некропол,
или всъщност става въпрос за умишлено запалване, разрушаване/фрагментиране на структурата с керамичните съдове (например с обредна цел) още по време на използването на некропола, и/или става дума за грънчарска пещ за керамика за еднократно използване (ако това е
така, тя ще първата открита досега от такъв тип), разрешаването на този научен проблем предстои. Липсата на паралели оставят отворена врата за разнопосочни интерпретации и възможни сценарии. Може би бъдещите проучвания на халколитния некропол до с. Кошарна ще дадат
някои по-сигурни отговори на вече поставените въпроси. Моят апел е подобни дискусии, по
възможност, да се правят предварително на терен, а след това да се публикуват като (хипо)
тези, което би ограничило възможностите за спекулации. Със сигурност обаче структурата от
Кошарна бележи нов щрих и принос в познанията ни за късната праисторията на Балканския
полуостров.
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Revisiting the hoard of ceramic vessels from
the Chalcolithic cemetery of Kosharna (Rousse district)

(summary)

Dimitar Chernakov

Тhe archaeological complex in Kosharna is located at 3 km to the southwest of the eponymous
village in the areas Kajnanak dere and Koru Gjoldjuk It consists of 2 tell-settlements and adjoining
cemetery dated to the second half of Chalcolithic period.
The Kosharna tell № 1 has the shape of a truncated cone. It is located on a slope with a southeastern exposure next to a small spring, out of which a small stream starts. The site has a diameter
of 66 m, average height of 5 m, and an area of 2.7 dc. It has been investigated since 2007 by the
author (D. Chernakov) as director. Four construction horizons have been partially investigated so
far through archaeological trenches the materials of which belong to the Late Copper Age and the
Gumelnitsa culture.
In 2009 and 2010 the nearby cemetery located 170 m to the northwest was investigated through
26 trenches. The investigated area covers a total of 900 m2 where six graves and other burial structures (four pits and two above-ground structures) have been found.
In direct proximity to grave 3 at a depth of 75 cm from the surface a hoard of 31 pieces of
ceramic vessels, one lid and two vessel stands is found. They are located next to one another and are
lying on different sides over the fired floor level. Fragments of thick-walled vessels are registered
among them, as well as a cracked stone with flat shape (a millstone). Over the vessels are found
pieces of brown burned plaster. The floor level 10 cm above the loess surface. The situation may
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be interpreted as a clay feature – depot for ceramic vessels, which have been used during the burial
ceremonies. The hoard and the cemetery is date to the Late Copper Age and are associated with the
Gumelnitsa culture.
Having in mind the similarity with finds from the tell-settlement, we can tentatively state that
the cemetery is chronologically linked to the last four construction horizons of the tell-settlement.
We offer a rejection and reinterpretation of S. Ivanov’s claim that the structure with the hoard
from Kosharna is a kiln for single firing of ceramics. The arguments are four field observations and
conclusions: 1. The location of the feature; 2. The secondary burning of the vessels; 3. The very
presence of vessels within the feature in parallel with the evidence for the destructive activity that
has damaged the clay feature; 4. The arrangement of the vessels which are over the burnt clay floor
without traces of any burnt levels within and above the clay feature.
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