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LATE CHALCOLITHIC HARPOON HEADS 
FROM BULGARIA1

Dragomir Markov

ВЪРХОВЕ НА ХАРПУНИ ОТ КЪСНИЯ ХАЛКОЛИТ, 
ОТКРИТИ В БЪЛГАРИЯ

Драгомир Марков

Резюме: Харпуните са многосъставни оръжия, от които 
при археологическите проучвания на праисторически обекти 
се откриват единствено назъбените им върхове. Поради това 
в научната литература все още не е напълно прието, че тези 
върхове са свързани с риболовния уред харпун. Въпреки че тези 
съмнения се отнасят основно за къснопалеолитните назъбени 
върхове в Западна Европа, подобна е ситуацията и при по-съвре-
менните изследвания на халколитните върхове по Долния Дунав.

От територията на България са известни над 100 върхa 
за харпуни, които се датират от самото начало на новока-
менната епоха до края на каменно-медната епоха. Предмет на 
статията са 95 къснохалколитни върхa за харпуни, открити в 
7 археологически обекта. Основната цел е да се провери дали 
съществуват дадени регионални различия в характеристики-
те на харпуните, както и да се представят нови аргументи за 
тяхната функционална принадлежност.

Направата на назъбени върхове започва върху правоъгълна 
заготовка от еленов рог. Чрез директни и/или индиректни уда-
ри се постига общата форма на върха. Следващата операция е 
финалното оформяне на зъбците, а това е ставало с прилага-
нето на поне две различни техники: чрез последователни удари 
с длето или чрез двустранни врязвания с кремъчен инструмент.

1    I’m very grateful to Ani Gonkova for the translation of this paper.
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Според разположението на зъбците харпуните са разделе-
ни на три типа: А. едностранни; В. двустранни асиметрични; 
С. двустранни симетрични. Всеки тип се дели на най-много три 
подтипа, които са дефинирани според процентния дял на обхва-
та на зъбците от общата ширина на върха: Подтип 1: върхове 
с прибрани към стъблото зъбци (под 33%); Подтип 2: върхове с 
равномерно разперени зъбци (между 33 – 50%); Подтип 3: върхо-
ве с разперени зъбци (над 50%). Най-често срещани са върховете 
от тип „В“ – 58% от типологически определимите находки. Ед-
ностранните върхове заемат само 2,9%, което най-вероятно се 
дължи на тяхната недостатъчна ефективност.

На базата на редица различия сред изследваната колекция 
се обособяват две групи. Първата е обозначена като Северна 
(Русенска) група. Тя се характеризира с по-масивни и здрави вър-
хове, снабдени с малко на брой зъбци, които са по-отдалечени 
(по-разперени) от стъблото. Типични представетели на тази 
група са харпуните от Русе и Дуранкулак, но можем да приба-
вим и находката от Султан (дн. кв. „Невски“, Попово). Втората 
група е наречена Южна. Върховете са значително по-тънки и 
снабдени с по-голям брой зъбци, разположени близо до стъбло-
то. Обектите от тази група са: Хотница, Великотърновско, 
Биково, Сливенско, и Голямо Делчево, Варненско. На този етап 
от проучванията най-вероятната причина за разликата между 
двете групи е разлика в размерите на ловуваната плячка.

Основната употреба на къснохалколитните назъбени вър-
хове е била в риболова, като в това число включваме и лова на 
морски бозайници. Нов и определящ аргумент в подкрепа на това 
твърдение е тяхното ограничено географско разпространение 
– в обекти, пряко свързани с риболовната дейност. От друга 
страна, върховете за харпуни са далеч по-рядко срещани от кре-
мъчните и костни върхове за стрели и копия, които се използ-
ват в лова на едрите сухоземни бозайници – т.е. харпуните имат 
по-специфична функция, свързана с точно определен вид плячка.

Keywords: harpoon heads, prehistoric fishing, Late Chalcolithic, 
Bulgaria

Ключови думи: върхове за харпуни, праисторически ри бо-
лов, късен халколит, България
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Introduction
Harpoons are composite weapons consisting of a tip, wooden 

shaft and (usually) a line. During the excavation of prehistoric sites, 
only the tips are found as they are made from durable materials such 
as bone or antler. The barbs, which are shaped on one or both sides 
of the tip’s trunk, are their characteristic feature. The distal end is 
pointed and the proximal part is shaped to allow insertion into or 
fixation onto a shaft and may have various components, intended for 
the attachment of a line (notch, protuberance, perforation) (Bellier 
et al. 1995, 5). The earliest specimens are found in Africa and date 
to around 90 000 years BP (Yellen 1998, 174). In Europe the major 
development of barbed points begins during the Upper Paleolithic, 
and a number of detailed studies are devoted to them (cf. Pétillon 
2009 and the references; Langley 2014; Estévez, Vila 2013). 

The published harpoons from the Balkans are mostly from the 
time of Neolithic and Chalcolithic periods (Васиђ 1936; Георгиев, 
Ангелов 1952; Comşa 1986; Мărgărit, Popovici, Vlad 2010; 
Мărgărit, Popovici 2011). Despite the increased interest in these finds 
there are still several questions associated with them that remain with-
out a definite answer – especially the ones regarding their function.

Until now more than 100 Neolithic and Chalcolithic harpoon 
heads are known from Bulgaria. The earliest of these have been 
found in cultural layers, which are dated to the very beginning of 
the Early Neolithic – first phase of Dzhulyunitsa-Smardesh, Veliko 
Tarnovo Region (Еленски 2011, 35), and Mayor Uzunovo, Vidin 
Region (Ганецовски 2015, 9, обр. 12: 2). However, above 90% of 
the barbed points are found in the Late Chalcolithic sites. Neverthe-
less, there has been no generalized and specialized research for this 
type of tips in the Bulgarian archaeological literature. Only Rafail 
Popov deals with “Harpoons as a weapon of the prehistoric man” but 
his article is dedicated almost exclusively to Paleolithic and Meso-
lithic harpoons from Western Europe (Попов 1926). So, the focus 
of the present paper is on the Late Chalcolithic harpoons that have 
been found in Bulgaria. The main tasks of this research is to verify 
the existence of regional similarities or differences of the harpoons, 
as well as an attempt of their functional interpretation – whether they 
were used for hunting, fishing, fighting or other purposes. 
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Data and methods
This study is based on 95 whole and fragmented examples of 

harpoon points, of which 52 pieces are published2 and 43 pieces – 
unpublished. We only have short and incomplete descriptions of 
two of the harpoons from Hotnitsa tell, Veliko Tarnovo Region 
(Чохаджиев, Чохаджиев 2013, 75; Чохаджиев и кол. 2014, 85), 
and they are not included in the technological and typological analy-
ses, but they are included in the conclusions for geographical distri-
bution. The finds herein originate from 7 sites on the territory of 
Bulgaria (Fig. 1). 

For the purposes of the study all unpublished and re-examined 
artefacts are observed under a magnifying glass at low magnifica-
tions (х6 and х10). Conclusions about the traces of the manufacturing 
process on the tips are correlated with the results of the published 
studies (Мărgărit, Popovici, Vlad 2010, 37 – 40; Мărgărit, Popo-
vici 2011, 36 – 38; Мărgărit, Ştefan, Dumitraşcu 2013, 152 – 153; 
Beldiman, Sztancs, Ilie 2013). 

According to the morphological features, the harpoon heads 
are separated into two hierarchical levels – type and subtype. Three 
types are defined according to the position of the barbs – A. Unilat-
eral; B. Bilateral asymmetrical; C. Bilateral symmetrical. The dif-
ferentiation of the subtypes (denoted by figures – А. 1., А. 2., С. 1., 
С. 2. etc.) is based on the portion of barbs in relation to the width of 
the barbed zone (cf. Weniger 1992, 261). Each subtype has a cer-
tain value: Subtype 1: below 33%; Subtype 2: 33 – 50%; Subtype 3: 
over 50%. The percentage value of this portion (X%) is calculated 
by multiplying the result from the ratio between two values by 100 
– the sum of the distances between the tips of two opposite barbs to 
the trunk to the maximum width (X=(A+B)/C x100). The fragmented 
finds are included in the typology only when the preserved part is 
different from the first (distal) row of barbs (Fig. 6: A). This is neces-
sary because that row is narrower and the proportion of the values in 
this area differs from the ratio in the middle part. According to this 
principle, each type consists of a maximum of three subtypes.

2    Some of them are re-examined by the author. They are marked with “re-
examined” in the catalogue (Table 1).
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For more detailed analysis of the characteristics of the harpoon 
heads two additional classifications are made: according the shape 
of the barbs and according the shape of the proximal part (Fig. 6: B 
and C). The information from all features, expressed in metric or 
non-metric values, has been collected in a common database allow-
ing their statistical processing, and can be completed in the future.

Technology
The harpoons considered in this paper are made from antler. The 

main difficulty in studying the chaîne opératoire is the small num-
ber of blanks, or unfinished items. The only direct observations were 
made on two unfinished harpoons from Rousse3 (Cat. №№ H 33 and 
H 60). On these items, the natural surface of the antler was first re-
moved. Then the rough shaping was done by two-way cut using direct 
or indirect strokes (Fig. 2). First strokes are applied sideways to the 
reclining front part of the barb and then the unnecessary part is sepa-
rated by a punch at the base of the next barb. The protuberances in the 
proximal part, which are used for the attaching a line, were formed 
by the same technique. The traces of the strokes are visible in all the 
barbs and the proximal part, i.e. after shaping the barb, the surface of 
the harpoon has not been further processed. The barbs have a rounded 
shape as they are adjoined to the trunk. The last operations that need 
to be made are the precise shaping of the barbs and the possible fi-
nal polishing of the surface. Such unfinished harpoons are found in 
Măgura Cuneştilor, South Romania, and the researchers suggest that 
it is a stock of semi-manufactured supports to replace damaged pieces 
(Мărgărit, Ştefan, Dumitraşcu 2013, 152 – 153). Another unfin-
ished point (Cat. № H 67) is presented with an illustration (Георгиев, 
Ангелов 1957, 67, обр. 28: 4). In this case it appears that the shaping 
of the point was started on an elongated blank taken from the compact 
tissue of the antler. Then the outer contours of two of the barbs were 
cut out, but it is not clear whether they are closer to the distal or to the 
proximal part because the upper part of the tip is missing. It should 

3    Editorial note: The spelling of Rousse in regards to the tell, the city and the 
museum is based on the already established French spelling in the Bulgarian 
archaeological literature in English instead of the rules established by the 
Bulgarian transliteration requirements, by which it should be Ruse.
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be noted that the lower part of the barbs was cut perpendicular to the 
trunk. These unfinished points provide us with information about two 
techniques that differ in the angle by which the lower parts of the barbs 
were cut.

According to the traces on the harpoons from Bulgaria, two 
methods of final shaping of the barbs can be distinguished. The first 
technique is characterized by the removal of the excess part between 
the barb and the trunk of the harpoon by successive cuts with a chisel, 
which is evident from the unremoved traces of the individual strokes 
at the base of the barb (Fig. 3: A). The second technique is character-
ized by the shaping of the barbs only by incisions with a flint tool 
(Fig. 4). This technique is mostly used at the tips with closed barbs 
whose specific representatives are specimens from Bikovo, Sliven 
Region (Cat. №№ H 13 and H 14), and Golyamo Delchevo, Varna 
Region (Cat. № H 15).

The distal parts of all finds are smoothed and, in some cases – 
polished. This is the result of their further thinning with the aim to 
point and sharpen the tip. Usually fine and shallow striations of this 
activity are observable – a testimony that a fine abrasive was used. 
An exception is the harpoon from Durankulak (Cat. № H 6), the 
distal part of which was shaped by a flint tool. This is evident on the 
broad and deep striations on the surface of the object (Fig. 5).

According to the type of the proximal part various techniques 
were used for its manufacture. In specimens with protuberances, 
the latter are made the same way as the barbs – especially when 
a chisel is used (Fig. 3: B). The grooves and the perforations were 
carved with a flint instrument. The perforations were drilled from 
both sides.

So far it is impossible to distinguish long-distance differences in 
the technology of production of these weapons. The selected tech-
nique and the tools used are mainly dependent on the desired shape 
of the finished product and especially the barbs.

Morphology
The data for some of the points are not complete because they 

are fragmented or are published without scale and dimensions. These 
circumstances further shrink the size of the examined sample, and re-
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duce the reliability of the results obtained in relation to the metric val-
ues. Therefore, presented here are only results and conclusions which 
do not depend on the size of the collection for their scientific merit.

The fragmentary character of the studied collection is under-
lined by the fact that only 18 objects (19.4%) are fully preserved. 
However, in 69 cases (74.2%) it is possible to distinguish the type. 
The brief descriptions of the types and subtypes are presented below. 
The average values of the main dimensions are shown in Table 2.

Type A. Unilateral harpoons – 2 specimens.
The barbed area is only on the one side of the trunk. The two finds 

are from Bikovo (Cat. № H 13) and Rousse (Cat. № H 41). The proxi-
mal part of the first is missing; the harpoon has a flat section (with a 
thickness of only 0.5 cm), the 11 barbs are straight and sharp and are 
positioned close to the trunk – subtype A. 1. (Fig. 7: Cat. № Н 13). 
The other point is 16.6 cm long, but a slight breakage at the very top 
is visible, probably as a consequence of the use, and the only barb is 
not preserved (Fig. 8: Cat. № Н 41).

Although these two harpoon heads are united under one type, 
there is a large stylistic difference between them. This may reflect 
local cultural differences between the settlements or the difference 
in the function of the both harpoons.

Type B. Bilateral asymmetric harpoons – 40 specimens.
The barbs are located zigzag-wise on both sides of the trunk of 

the harpoon head (Fig. 9). This type is the most common one during 
the Late Chalcolithic in the territory of Bulgaria. A part of the collec-
tion (10 pieces) is not sufficiently preserved to allow the determina-
tion of their subtype. Among the other 30 harpoons, representatives 
of the three subtypes are found:

Subtype B. 1. In our collection there is only one bilateral asym-
metric tip with closed barbs – Cat. № H 15 from Golyamo Delchevo 
(Fig. 4). The tip has a chipped distal end but now this part is restored and 
it is not possible to analyze the nature of the fracture. There are 7 straight 
and sharp barbs which are closed to the trunk. A specific feature of this 
barbed point is the long proximal part which has an L-shaped end. 

A fragmented find from Rousse tell looks like asymmetric har-
poon with closed barbs but the mesial part is missing and we can not 
be sure about it (Fig. 9: Cat. № Н 40).
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Subtype B. 2. The bilateral asymmetric tips with equable open 
barbs are 11 in number (Cat. №№ H 1; H 57; H 62; H 74; H 65; H 
86; H 85; H 83; H 66; H 63; H 73). With the exception of Cat. № 
H 1, found in Nevski (Sultan), now-days part of Popovo, Targovisthe 
Region, all the rest were found in Rousse tell (Fig. 9: Cat. №№ Н 57 
and H 63). Usually they are provided with 5 barbs that are straight 
and sharp or curved (only Cat. № H 83). There is some variability 
among the specimens of the subtype with regards to the shaping of 
the binding system. The proximal part is preserved on six of the ob-
jects and triangular shaped protuberances are seen on three of them; 
on the rest of the objects there is – perforation, groove or no addi-
tional shaping. Therefore, the tips of this subtype cannot be associ-
ated with a specific method of attaching to the shaft. 

Subtype B. 3. The bilateral asymmetric harpoons with open 
barbs are the most numerous subtype – 18 objects (Cat. №№ H 2; H 
6; H 68; H 58; H 35; H 43; H 29; H 61; H 46; H 53; H 84; H 45; H 31; 
H 52; H 95; H 32; H 81; H 82). All of them originate from Northern 
Bulgaria – Rousse (16 specimens; Fig. 9: Cat. № Н 58), Hotnitsa (1 
specimen, Cat. № H 2) and Durankulak – Golemia ostrov (1 speci-
men, Cat. № H 6). As with the previous subtype, most of the harpoon 
heads have straight and sharp barbs, and only in one case they are 
curved (Cat. № H 6; Fig. 5). With regards to the attachment method, 
a smaller variety of methods is observed: by triangular protuber-
ances (7 objects) or rectangular protuberance (1 object), without ad-
ditional shaping (2 objects). Among the findings of this subtype we 
must distinguish the harpoon head from Durankulak, which stands 
out with a specific shaping of the barbs, and the proximal part that is 
very thinned at its end.

As a distinctive feature of the bilateral asymmetric tips, we may 
point out that they have predominantly sharp and straight barbs that 
are distant from the trunk. 

Type C. Bilateral symmetrical harpoons – 27 specimens.
The barbs are arranged symmetrically on both sides of the trunk 

and thus rows are formed. In 37% of the cases (10 specimens) the 
barbs are broken or the harpoons are not finished and it is not pos-
sible to determine the subtype. Compared to the previous type, the 
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distribution of the subtypes is more balanced and somewhat inverse-
ly proportional:

Subtype C. 1. Bilateral symmetrical harpoons with closed 
barbs were found in the settlement mounds near Hotnitsa (Cat. 
№ H 3), Bikovo (Cat. №№ H 11 and H 14) and Rousse (Cat. №№ 
H 26 and H 64). The barbs are straight and sharp. On one of the 
harpoons from Bikovo two perforations drilled in the proximal end 
of the trunk between the barbs were used for the rope attachment 
(Fig. 7: Cat. № Н 14). Probably this point has been repaired after 
breaking its initial proximal part. The remaining points with pre-
served proximal parts have triangular (Cat. № H 3) or oval (Cat. № 
H 64) protuberances.

The harpoons from Hotnitsa and Bikovo are smaller than those 
found in Rousse. The specific shape of the barbs of one of the points 
from Bikovo does not have a parallel outside the site’s assemblage 
(Fig. 7: Cat. № Н 14); the same applies to the elongated proximal 
part of the object from Hotnitsa.

Subtype C. 2. The bilateral symmetrical points with equable 
open barbs number eight in total: Cat. № H 12 (Bikovo); Cat. №№ 
H 7 and № H 10 (Durankulak); Cat. №№ H 28, H 72, H 87, H 89 
and H 91 (Rousse). These points have relatively larger sizes than 
the previous subtype, but their distal part is shorter. The barbs are 
shaped in the same way – straight and sharp. The only exception is 
the specimen from Durankulak (Cat. H 7) whose curved barbs are 
poorly shaped and partially fragmented. The proximal part of the 
harpoons is equipped with triangular (4 objects) or oval (1 object) 
protuberances.

In this subtype again, a certain difference in the size of the 
harpoon heads from the different settlements is noted. This is most 
clearly seen when comparing the distal parts – those of the harpoons 
from Rousse are more elongated compared to the other two sites – 
Bikovo and Durankulak.

Subtype C. 3. The bilateral symmetrical points with open barbs 
are registered only among the collection of Rousse tell – Cat. №№ 
H 34, H 56, H 59 (Fig. 8: Cat. №№ H 34, H 56, H 59) and H 90. The 
barbs are straight and sharp. The proximal parts are without addi-
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tional shaping (Cat. №№ H 56 and H 59) or with triangular protuber-
ances (Cat. №№ H 34 and H 90).

The distance between the barbs of the bilateral symmetric points 
is smaller. The barbs are more numerous and closer to the trunk. The 
shaping of the proximal part is diversified.

The scarce number of unilateral barbed points is noticeable – 
only 2.9% of the typologically identifiable finds. This “unpopular-
ity” of harpoon heads of type A is probably due to the low success 
rate of the hunting/fishing with them. The most of the harpoons have 
bilateral asymmetric points (58%) while those with bilateral sym-
metrical tips are less common (39.1%). Because of this very uneven 
distribution it is possible to make real comparisons only between the 
features of harpoons of type B and type C.

When comparing the fully preserved specimens, the bilateral 
symmetrical harpoons stand out with their larger size and as a con-
sequence of this – with more elongated distal parts. The main differ-
ences between types B and type C are associated with the barbs and 
their features. It was already noted that the bilateral symmetrical 
harpoon heads have relatively more closed towards the trunk barbs. 
The average distance between the barbs is 2.9 cm, while for har-
poons of type B – 4.1 cm. This fact is naturally associated with the 
higher number of barbs of the harpoons of type C – mean 13.3 barbs, 
and for the bilateral asymmetric tips the average is 4.5 barbs. The 
main difference comes from both specimens from Bikovo (Cat. №№ 
H 12 and H 14), which in this case are with extreme values but even 
if we separate them from the examined sample, the average number 
of barbs for the harpoons of type С remains larger – 6 barbs. We can 
conclude that the barbed points of type C compared to type B are 
characterized by a larger number of barbs closed to the trunk and 
located closer to each other. The three types of harpoon heads are 
not associated with a specific shape of the barbs or the proximal part. 

At this stage of the research, the observed differences between 
the main types of Late Chalcolithic harpoons from Bulgaria are not 
sufficient grounds to say that there are certain differences between 
the types in the way they were used.
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Comparison of the sites’ assemblages 
When analyzing and comparing the data for each individual 

type it is easy to notice that the dimensions of the finds of certain 
sites are manifested as extreme. This made it necessary to verify the 
hypothesis whether there are actual differences between harpoons 
from different geographic areas.

Almost all of the studied harpoon heads are found in Northern 
Bulgaria (Fig. 1). According to their number we can divide the sites 
into three groups: 1. Rousse tell (at least 79 specimens4); 2. Duranku-
lak tell – Golemia ostrov (5 specimens), Hotnitsa tell (4 specimens) 
and Bikovo tell (4 specimens) and 3. All other sites – one specimen 
per site. In this way Rousse tell stands out as a place where these 
weapons had a very important role in the life of the prehistoric popu-
lation. In the other settlements, one could propose that only a few 
members of the community used harpoons as a fishing tool.

Since only in half of the examined sites a single barbed point 
is documented, we cannot be completely sure in the conclusions in 
regards to the typological distribution within the separate settlement 
assemblages (Fig. 10). Nevertheless, several important observations 
should be made. First, in the settlement mound near Bikovo, only 
unilateral (type A) or bilateral symmetrical tips (type C) are found, 
i.e. the most common type of Late Chalcolithic harpoons is not at-
tested. In all other settlements where more than one harpoon was 
found, the bilateral asymmetric barbed points together with bilateral 
symmetrical barbed points are documented. Another interesting fact 
is that bilateral symmetric tips with open barbs (subtype C. 3.) are 
found only in Rousse tell and the only bilateral asymmetric tip with 
closed barbs (B. 1.) is from Golyamo Delchevo. The most important 
phenomenon is that the subtypes with closed barbs are more com-
mon in the collections of Bikovo, Hotnitsa and Golyamo Delchevo. 
Those characteristics show us that there is a greater or lesser degree 
of typological difference between the assemblages of the sites. The 

4    This is the minimum number of the excavated harpoons from this site. The 
author did not have the opportunity to work with the collection of Rousse tell, 
that are stored in the National Museum of History – Sofia and in the National 
Archaeological Institute with  Museum at the Bulgarian Academy of Sciences, so 
the exact number of harpoons found in this site remains incomplete.
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subtypes with more open barbs are a typical peculiarity for the as-
semblage of Rousse tell and that looks like a local tradition. 

The above differences between the assemblages of the sites are 
also supported when comparing the features with metric values. One 
of the first and easily distinguished differences is in the thickness – the 
harpoons from Rousse and Durankulak are about two times thicker 
than the barbed points from Hotnitsa, Bikovo and Golyamo Delchevo 
(Fig. 11). Another significant difference is the number of the barbs 
– harpoons from the southern sites have a greater number of barbs 
than their typological equivalents found in the northern settlements 
(Fig. 12). The tips from Hotnitsa and Golyamo Delchevo are distin-
guished by the long shaft zone of the harpoon head (Fig. 13). The first 
one of them is equipped with protuberances similar to those from oth-
er sites, but the distance to the proximal end is too large and this shows 
us a different tradition in the manufacture of this type of weapons.

Based on all of the above differences, we can postulate that 
two geographic groups are formed, the harpoon heads of which 
are somewhat different. The harpoons from Rousse and Duranku-
lak on the one hand; and on the other hand, those from within the 
country (Bikovo, Golyamo Delchevo, Hotnitsa). The first group we 
will name Northern (Rousse) group, and the second we will call 
Southern group because the points of this group are found in settle-
ments from within the country – to the south of the Danube, close to 
smaller riverine basins. Although we do not have the size of the tip 
from Nevski tell (Cat. № H 1), according to the presented drawing 
it seems that it refers to the Northern group. Additional similarity 
of the assemblages of Hotnitsa with the Southern group of barbed 
points, is the presence of a tip whose proximal part is equipped with 
two perforations (Чохаджиев, Чохаджиев 2013, 75) – similar to 
tip Cat. № H 14 from Bikovo. Each of the settlements in the second 
group is distinguished by the unique harpoon heads that for now are 
without an analogue in another site.

From the aforenamed comparisons we can summarize that the 
Northern group is characterized with more robust points that are 
thick and equipped with 4 – 6 open barbs. Harpoons from the South-
ern group are thin and equipped with a larger number of small barbs 
which are located closer to the trunk of the tip. Of course, there is no 
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sharp borderline between the two groups and it is normal to expect 
the mixing of elements from them in a settlement.

Function of the Late Chalcolithic harpoons from Bulgaria
The use of the prehistoric barbed poinst as part of the specific 

instrument “harpoon” is frequently questioned. The fluctuations are 
mainly caused by the comparison with the ethnographic data (mostly 
from North and South America). The scientific research strives to 
define the criteria according to which a particular type of barbed 
points (found in archaeological context) can be identified as a part of 
a harpoon (Weniger 1992; 2000; Pétillon 2009; Мărgărit, Popovi-
ci, Vlad 2010, 42 – 44; Estévez, Vila 2013; Christensen, Legoupil, 
Pétillon 2016). Jean-Marc Pétillon links the term “harpoon” not 
with a certain shape but with the mode of operation of the weapon. 
He points out that the main aim of that weapon is to avoid the loss 
of the hooked animal. Therefore, the harpoon always has a tip which 
should remain stuck in the pray and to be directly or indirectly at-
tached to the hunter or other “drag”. (Pétillon 2009, 77). The pro-
posed definition seems completely acceptable and is used below as a 
pivot point when analysing the presented tips.

The production of a barbed point which has a complex shape 
with different elements requires access to a suitable raw material, 
very good experience and skills in its processing, but also hard work 
and time. Such large investment is typical for the objects with spe-
cial function and/or importance, and proceeding from this thesis, 
we should assume that the Late Chalcolithic harpoons are produced 
with a precisely defined purpose. It is considered that the only role of 
the shaped barbs is to keep the tip in the body of the animal in order 
for its detention and not to contribute to more abundant bleeding 
and killing it more easily (see Детев 1954, 166 – 168). The second 
important feature of the harpoon heads is their connection with the 
hunter. This can be established in several ways. The main problem 
for the researchers is to determine which types of tips were immov-
ably attached to the wooden shaft, and which were attached to allow 
a certain amount of mobility. The barbed points whose proximal part 
is equipped with protuberances were most likely detachable. The 
protuberances give an excellent ability to bind a rope and the area 
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under them near proximal end itself is extremely burnished (even 
polished) probably due to the constant friction in the wood shaft’s 
socket. However, these protrusions may also exist with the fixed tips 
and their purpose is to prevent splitting of the shaft after an impact 
(cf. Мărgărit, Popovici, Vlad 2010, 43). The harpoon heads with 
grooves or perforations in the proximal part are also well suited for 
strapping but it cannot be established whether they have been at-
tached in a mobile or immobile way. Similar is the situation with the 
tips the proximal part of which is not additionally shaped. It is more 
likely for them to be fixed to the shaft, but it should be considered 
that there is the option for a mobile attachment by means of animal 
tendons – similar to fishing hooks (Στρατουλη 2008, 18). However, 
the mode of binding the tip to the shaft is not a determining criterion 
for distinguishing the harpoons. A fixed barbed point could be a part 
of the “leister”, that also serves as a harpoon but the connection with 
the hunter is through the wooden shaft (Pétillon 2009, 77 – 79).

According to the functional criteria for the shape of the barbed 
points that are based on ethnographic examples, we must interpret 
Late Chalcolithic points from Bulgaria as harpoon heads or spears 
(cf. Weniger 2000; Estévez, Vila 2013; Christensen, Legoupil, 
Pétillon 2016). But when trying to solve the problem it should be 
taken into account the overall archaeological context in which the 
harpoons are found. An excellent example of this are the Late Pa-
leolithic barbed points from Western Europe where the researchers 
analyze and compare different data, including ethnographic. They 
are trying to find a link between the size of the tips, their number, 
archaeozoological data and the location of the sites where they are 
found. This way they reach to the conclusion that most likely Magda-
lenian barbed points were used for fishing, hunting of birds or small 
mammals and reject the possibility of hunting ungulates which have 
fallen into the aquatic environment (Christensen, Legoupil, Pétil-
lon 2016, 249 – 251). On the other hand, the Iberian palaeolithic 
barbed points are linked to the fishing (Estévez, Vila 2013, 301).

In our case, it is very difficult to connect the frequency of the har-
poons found with the increased exploitation of a specific animal spe-
cies – in particular, fish. The number of the documented fish remains 
in the archaeological context depends on many factors (Bartosiewicz, 
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Bonsall 2004, 259 – 260). None of the excavations of the sites ex-
amined here used water-sieving to collect bones from small species 
such as fish. A specialized survey of the fish remains was done only 
for the Durankulak assemblage; however, it should be noted that the 
method of excavation is the main cause of the small number of fish 
remains (Manhart 1998, 197 – 200; Heinrich 1998). However, the 
presence of fish remains is documented in almost all sites: Hotnitsa 
(Spassov et al. 2015, 12, Tab. 9), Rousse (Шкорпил 1914, 69; Попов 
1921, 2; Костов 1926, 68; Георгиев, Ангелов 1952, 188), Duranku-
lak – Golemia оstrov (Manhart 1998, 197 – 200; Heinrich 1998), 
Golyamo Delchevo (Тодорова и кол. 1975, 246) and Bikovo (Детев 
1954, 154). The connection between the type of the weapon and the 
pray is very well attested in the Late Chalcolithic settlements on the 
north (Romanian) bank of the Lower Danube – Hârşova (Mărgărit, 
Popovici 2011), Borduşani-Popină (Мărgărit, Popovici, Vlad 2010), 
Pietrele (Benecke et al. 2013). This example shows the important role 
of the fish resources as food, as well as the harpoons among the pop-
ulation’s inventory. This connection we can accept as equivalent to 
situation in the Bulgarian sites and especially Rousse tell. The large 
number of the harpoons found corresponds to the large quantity of 
fish remains. Although not supported by an exact quantity, it is evident 
from the descriptions of the researchers who excavated the site by a 
different methodology and at different times.

The geographic location of the sites also shows us that most likely 
the Late Chalcolithic barbed points are related to fishing. The majority 
of harpoons are documented by the banks of the Danube River (Rous-
se) and the Black Sea (Durankulak – Golemia ostrov). The settlement 
mounds near Hotnitsa, Yunatsite (Pazardzhik Region) and Golyamo 
Delchevo are located in the middle/lower current of smaller or larger 
rivers, which were far fuller in the past. The settlement mound near 
Bikovo Village was located on the shores of the former marsh (called 
Bikovsko Blato), where up to the 20th century fishing was practiced, 
but today it has dried up (Детев 1954, 154). Rafail Popov used the 
site’s location as an argument for the reverse hypothesis. He believed 
that the harpoon from Sultan (Nevski) tell was not used for fishing 
because the settlement is away from a large river (Попов 1926, 55). 
However, the harpooning is performed in the shallow waters in which 
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the fish swim close to the surface of the water, i.e. the deep waters of 
a big river are not a necessary condition for this type of fising. Each 
of the listed places provides excellent conditions for harpoon-fishing – 
spring spills of the rivers, the calm and shallow waters of the Bikovsko 
Blato, the ancient lake northeast of Rousse (Benecke et al. 2013, 177 
– 181), lagoons or limans near Durankulak.

The problem with the use of harpoons can also be considered 
from the point of view of their place in the hunting kit of the Chal-
colithic hunters in comparison with the arrowheads and spears made 
from flint or from hard animal tissue (bone or antler). The arrow tips 
and spears are documented in a much larger number of settlements 
and larger area. They are widespread and more used than harpoons, 
and they are even a part of the battle outfits of prehistoric warriors 
(Бояджиев 2014). On the contrary, the limited geographical range 
of the harpoons suggests their narrow-specialized function in the 
hunting. It seems they were not part of the equipment when hunting 
the widespead land mammals like red deer, roe deer and wild boar.

Obviously, the Late Chalcolithic harpoon heads from Bulgaria 
are used for fishing, including the hunting of certain species of ma-
rine mammals. Bones from seals, dolphins and small whale were 
found in the Late Chalcolithic building horizons of the Durankulak 
– Golemia ostrov (Manhart 1998, 132 – 134). The experimental ar-
chaeology provides clear evidence of the possibility that seals were 
hunted with the use of harpoons through the prehistory (Osipowicz 
2018). The main arguments for the fishing function of the studied 
tips are: the specific barbs that serve to retain the prey; the finding 
of the tips in settlements where fish bones are found and are located 
close to the areas which are suitable for this type of fishing; limited 
range of distribution; lack of other evidence that they have been used 
in the hunting of terrestrial animals or in the warfare.

As it was already mentioned, some researchers consider that the 
size of the harpoon head is related to the size of the hunted species 
(Christensen, Legoupil, Pétillon 2016; Elliott, Little 2018, 291 – 
292). This way we can explain the differences between the harpoons 
of both groups – the Northern and the Southern. In the first group the 
harpoons are massive with several large barbs and adjusted for the 
fishing of large fish (sturgeons, sheatfishes, etc.) and marine mam-
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mals (seals, dolphins). These points are strong enough and endure 
the prolonged struggle with the hit animal. It is possible that they 
were attached in a mobile way to the shaft of the harpoon because 
in this way the tension on the tip is reduced. It seems that the thin 
tips from the Southern group are suitable for catching smaller spe-
cies or as leisters for “harvesting” in the shallow spills of rivers and 
lakes. Small fish are killed on the impact or at least their fight is 
significantly shorter, i.e. the resistance is smaller. At this stage of the 
research, the difference in the hunted fish species is most likely the 
major reasons for the shown differences between the two groups of 
Late Chalcolithic harpoons.

Conclusion
From the point of view of the manufacturing process local tech-

nological differences between the specimens in question could not 
be found. The preparation of the tips started on a rectangular blank 
extracted from red deer antler, the outer contours of the barbs and 
proximal part were cut in. The selection of the used technique de-
pended on the desired shape of the barbs.

The morphological characteristics of the studied harpoon heads 
from Bulgaria however show several specific differences between the 
assemblages of the different settlements. Two groups are formed – 
Northern and Southern. The first is characterized by more massive 
and strong tips, provided with a small number but large barbs. The 
tips from this group are similar and even identical to the published 
harpoons from the Lower Danube (Мărgărit, Popovici, Vlad 2010, 
35 and the references). The barbed points from the second group have 
more barbs that are closer to the trunk; the harpoons are significantly 
thinner and with specific shaped elements. Probably the difference be-
tween the two groups is due to a difference in the size of the hunted 
species, i.e. the harpoons from the Northern Group are harder because 
they are designed for larger fishes and longer struggle of the prey.

Rousse tell stands out as a central site in the study of these finds 
in Bulgaria and even in Southeastern Europe. In this site over 80 
harpoons were found and this is one of the biggest assemblages on 
the Lower Danube. As we have in mind the other settlements on 
the north bank of the Danube where also a large number of har-
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poons were found, we can say that the settlements on the shores of 
the river are development centers of this type of fishing gear in the 
Late Chalcolithic. According to Georgia Stratouli its popularity in 
this region is due to the highly developed fishing which is prompted 
by the rich and diverse fish resources (Stratouli 1996, 16 – 17). In 
these settlements fishing had a significant role in the diet of the pre-
historic communities and the harpoons respectively were one of the 
most important hunting weapons. The reasons for the spreading of 
the barbed points throughout the country cannot be clarified yet. For 
now, there are two possible explanations: the need for more food (ad-
ditional sources of subsistence other than the traditional) or the need 
for different food (diversification of the diet; fish can also be a luxury 
product – subject of trade).

Another important aspect is the evolution of the harpoon heads 
within the Neo-Chalcolithic cultural complex in the Balkans but due 
to the large quantitative imbalance between the finds from the different 
periods, it is impossible at this stage of the research to trace this process.

The study of prehistoric harpoon points from Bulgaria is still in its 
infancy. The conclusions are based on a limited database and some of 
the questions themselves remain unclear. Hopefully, the place of har-
poons in the life of prehistoric communities in Southeastern Europe 
will become more detailed and fully disclosed with the accumulation 
of further finds and the expansion of interdisciplinary studies.
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Fig. 2. Cat. № H 60, unfinished harpoon point: A – detail of the two-way roughly 
cutting of the barb (photographer: D. Markov)
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Fig. 3. Cat. № H 69: A – traces of working, showing the strokes from a chisel; B 
– detail from the shaping of the protuberances (photographer: D. Markov)
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Fig. 4. Cat. № H 15: A – cut marks made by a flint tool on the upper side; B – cut 
marks made by a flint tool on the bottom side (photographer: D. Markov)



DRAGOMIR MARKOV

48

Fig. 5. Cat. № H 6: A – traces of scraping from a flint tool  
(photographer: D. Markov)
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Fig. 6. A – measurements of the barb zone and other main parts of the point; B – 
the types of the barbs; C – the types of the proximal part (illustrator: D. Markov)
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Fig. 7. Harpoons from Bikovo: Cat. № H 13 – subtype A. 1.;  
Cat. №№ H 11 and H 14 – subtype C. 1.;  

Cat. № H 12 – subtype C. 2.  
(after Тодорова 1986, сн. 69; adapted by D. Markov)
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Fig. 8. Harpoons from Rousse: Cat. № H 41 – type A; Cat. №№ H 34, 
 H 56 and H 59 – subtype C. 3. (illustrator: D. Markov)
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Fig. 9. Harpoons from Rousse: Cat. № H 40 – possible subtype B. 1.;  
Cat. №№ H 57 and H 63 – subtype B. 2.; Cat. № H 58 – subtype B. 3.  

(illustrator: D. Markov)
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Fig. 10. Distribution of types (A) and subtypes (B) (courtesy of D. Markov)
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Fig. 11. Relationship between the thickness and the width of the harpoon heads  
(courtesy of D. Markov)

Fig. 12. Distribution of the Number of the barbs  
(courtesy of D. Markov)
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Fig. 13. Length of the shaft zone (courtesy of D. Markov)



Endnotes
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ИСТОРИЯТА НА ЕДНА АРХЕОЛОГИЧЕСКА 
НАХОДКА: ПРАИСТОРИЧЕСКИТЕ СЪДОВЕ 

И СЕЧИВА ОТ КЛАДЕНЕЦА „КАЧКАТА“ 
КРАЙ СЕЛО КЮПРИЯ  

(ДНЕС ГРАД ПРИМОРСКО), БУРГАСКО
Владимир Славчев

THE STORY OF ONE ARCHAEOLOGICAL FIND: 
PREHISTORIC VESSELS AND TOOLS FROM KACHKATA 

WELL NEAR KYUPRIA VILLAGE (TODAY’S TOWN OF 
PRIMORSKO), BURGAS REGION

Vladimir Slavchev

Abstract: This paper is the first full presentation of objects 
discovered in 1922 near Kyupria Village (today’s town of Primorsko). 
The find was made during the cleaning of a well named “Kachkata” 
located by the Stamoplo Swamp. In 1924 three vessels, six items 
made from bone and antler, and two stone tools reached Varna 
Archaeological Museum (today’s Department of Archaeology at the 
Varna Regional Museum of History). The analysis of those artefacts 
showed some of them (the vessels) dated to the Late Neolithic, whereas 
others (stone and bone battle axes) were from the Chalcolithic. 
An explanation for this age difference was sought in archived 
correspondence regarding the find between the Burgas State Forest 
Inspector and the Chairman of the Varna Archaeological Society 
(VAS). The information in their letters gives reason to assume the 
well was used for a long time in Antiquity, and that the objects ended 
up inside during different periods. The theory that they originate 
from a multi-layered settlement, whose layers were cut during 
excavation, appears to be untenable. In this regard, the information 
on the depth at which the objects were discovered should not be used 
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to interpret changes in the level and the coastline of the Black Sea in 
prehistoric times.

Burgas and Varna State Archive data show the complicated path 
along which the find was delivered to the museum. The objects were 
requested through the Burgas Regional Governor, but were delivered 
to Varna by Stoyan Dragulev, Secretary of the newly-founded 
branch of the Bulgarian National Maritime Association (BNMA) in 
Primorsko. He probably donated them on behalf of the young unit as 
a gesture of goodwill to management, which included Karel Škorpil, 
Chairman of the VAS, and his son-in-law, Ivan Mihaylov, who 
presided over the BNMA. This move may also have been influenced 
by personal motives, since Stoyan Dragulev’s brother Vasil, son-in-
law of Hristo Mirski, VAS member and former mayor of Varna, was 
a former student of K. Škorpil, with whom he maintained a close 
personal and professional relationship. V. Dragulev was a lawyer 
for K. Škorpil, his son and his daughter, Maria, and her husband, 
Ivan Mihailov, for the rest of his life; he was also a VAS member and 
later even joined its board.

Ключови думи: късен неолит, халколит, Варненско архео-
логическо дружество, Български народен морски сговор

Keywords: Late Neolithic, Chalcolithic, Varna Archaeological 
Society, Bulgarian National Maritime Association

Уводни думи
Обикновено археологическите публикации следват стан-

дартизирана схема в структурата си: формулиране на проблем 
и преглед на обнародваните мнения по него; представяне на 
конкретен материал и неговото систематизиране и анализира-
не; намиране на паралели и определяне на хронологически и 
териториални граници; синтез, интерпретация и обобщение на 
изводите. Така подредено, изследването следва последовател-
ните етапи на проучване и онагледява начина на мислене и ар-
гументацията на автора. Строгостта на тези рамки заедно със 
сухотата на езика и изобилието на чуждици и тясноспециали-
зирани термини обаче отблъсква по-широката публика. За нея 
голяма част от написаните по подобен начин работи са труд-
норазбираеми и скучни. В резултат на това обществото започва 
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да гледа на археолозите като на една затворена група от хора, 
занимаващи се с неинтересни и, в повечето случаи, ненужни 
въпроси. Особено в областта на праисторията за това „отчуж-
дение“ немалко допринася и все по-видимо налагащият се като 
самоцелен сред редица специалисти археолози формално-типо-
логически подход, при който колегите се интересуват предимно 
от промените на формите, детайлите и украсите на откритите 
предмети. В работите им липсва причинно-следствен анализ и 
не се прави опит за извличане от външните белези на сведения 
за хората, които са направили и ползвали изделията. Нещо по-
вече, това концентриране върху артефакта, а не върху данните 
за човека, които той съдържа в себе си, се смята за водещо и 
разделящо археологията от историята, погрешно прекарвай-
ки изкуствена граница между тях – науки, които изначално би 
трябвало да изследват именно хората и човешкото общество.

Далеч съм от мисълта, че например анализирането на ня-
колко брадви ще разкрие и опише в дълбочина зараждането и 
развитието на военното дело в древността. Но внасянето на по-
вече историзъм в праисторическите изследвания би ги направи-
ло по-полезни, „по-човечни“ и по-интересни. 

Следващият текст не е опит в насока на свръхинтерпретация 
и разказ за древни събития. По-скоро е обратен пример – как ис-
торията на откриването на едни археологически предмети раз-
крива любопитни и до известна степен неочаквани сведения за 
хора и случки. Защото находката има своето отражение – макар 
и незначително – както в старата, така и в новата история. Освен 
с далечното минало тя е свързана и с откривателите си, с изсле-
дователите си и с техните близки, странно преплитайки на пръв 
поглед различните им съдби. Бих искал с тази статия да напомня, 
че предметите не са само предмети. Те са и свидетелства – за 
технологични знания, за търговски връзки, но в случая – и пово-
ди за създаване на нови контакти и взаимоотношения. Надявам 
се по-долу да покажа, че научаването на повече информация за 
хората ни разкрива допълнителни сведения и за находките. И че 
в случая именно артефактите ни насочват към нови данни за до-
косналите се до тях, като при това се превръщат в носители на 
още по-многопластови и увлекателни истории. 
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Находката от Приморско
Преди известно време имах възможността да коментирам 

три неолитни съда, открити край с. Кюприя (дн. гр. Приморско) 
(Славчев 2008, 48 – 52). Те са част от находка (Обр. 1), за която 
сравнително бързо е съобщено в научната литература (Миков 
1925, 236; Миков 1933, 107). Карел Шкорпил подготвя нейна 
публикация в рамките на по-обширна статия, но работата му 
остава необнародвана. В настоящия том тя най-накрая е отпе-
чатана (Шкорпил, Инокентий 2020, 315 – 338). В нея описани-
ята на предметите са съвсем бегли (а за инструментите от рог и 
кост – липсват), затова тук те са дадени в по-подробен вид:

1. Съд от добре омесена глина, опостнена с фин пясък. Изпе-
чен в редукчна среда, със сиво-черен цвят на повърхността. Ший-
ката с устийната част е отчупена и липсва. Търбухът е крушови-
ден, с подчертана острота на прелома. Повърхността му е леко 
огрубена. Върху цялото тяло с по два широки плитки жлеба (раз-
стоянието между тях е около 1 см) са нанесени един до друг три 
ъглести мотива. Долната част на съда е пресечено-конична, като 
стените ѝ са конкавни. Дъното е плоско. Съдът е ангобиран отвъ-
тре. Размери: зап. вис. – 14,0 см; диам. макс. – 15,0 см; диам. основа 
на шийката – 8,8 см; диам. дъно – 5,7 см. Инв. № І.522 (Обр. 2: 1).

2. Съд от добре омесена глина, опостнена с фин пясък. Из-
печен в редукчна среда, с черен цвят на повърхността. Шийка-
та е ниска, цилиндрична, с излъскана повърхност. Устийният 
ръб е протрит, като само в малък участък от 0,5 см е запазен в 
оригиналния си вид. Съдът е снабден с малка дръжка с овално 
сечение, долепена към шийката и горната част на плещите. По-
върхността ѝ е излъскана. Търбухът е крушовиден, с подчерта-
на острота на прелома, а стените на долната част са конкавни. 
Повърхността му е леко огрубена. Върху цялото тяло с по два 
широки плитки жлеба (разстоянието между тях е около 1 см) 
са нанесени един до друг три ъглести мотива и още половинка 
от същия орнамен. Долната част на съда е пресечено-конична, 
като стените ѝ са конкавни. Дъното е плоско.

Шийката, дръжката и вътрешната повърхност на съда 
са ангобирани. Размери: вис. – 19,2 см; диам. макс. – 19,7 см; 
диам. уст. – 7,9 см; диам. дъно – 6,4 см. Инв. № І.525 (Обр. 2: 2).
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3. Тънкостенен съд от добре пречистена глина, опостнена с 
фин пясък. Изпечен в оксидна среда, със светъл червено-кафяв, 
на места до сив цвят. Шийката е отчупена, но върху горната част 
на търбуха личи мястото, където е била прилепена малка дръж-
ка с овално сечение. Тялото е издължено-сферично, с известно 
стесняване в долната част. Повърхността е фино огрубена. Дъ-
ното е плоско. Размери: зап. вис. – 24 см; диам. макс. – 24,8 см; 
диам. дъно – 9,7 см. Инв. № І.218 (Обр. 2: 3).

4. Копачка (?) от еленов рог. Изработена е от разклонение на 
рога. Основата на разклонението е нарушена и счупена; част от 
гъбичното вещество се е изронила. Единият израстък е с овално 
сечение и краят му е отчупен. Другият е запазен изцяло, върхът 
му е с кръгло сечение, излъскан от употреба. Там, където двата 
израстъка се разклоняват, е имало трети, който е бил отрязан. 
Размери: зап. дълж. – 16 см; шир. макс. – 8,2 см; деб. макс. – 3 
см. Инв. № І.4 (Обр. 3: 1).

5. Мотика (?) от еленов рог. Изработена от основното тяло 
на рога. Основата на рога е напълно запазена. Два по-малки 
израстъка непосредствено над основата са отрязани. Работна-
та част е подострена чрез дялкане с остър инструмент. Връх-
ната ѝ част е излъскана от употреба. Размери: дълж. – 32 см;  
шир. макс. – 10,5 см; деб. макс. – 6,7 см. Инв. № I.5 (Обр. 3: 4).

6. Копачка (?) от еленов рог. Изработена от разклонение 
на рога. Основата е отчупена. Върхът на инструмента е зао-
стрен странично само от едната страна чрез одялкване. Краят 
му е затъпен. Повърхността е огладена от работата. Размери: 
зап. дълж. – 12,4 см; шир. макс. – 2,3; деб. макс. – 1,7 см. Инв. № 
I.6 (Обр. 3: 2).

7. Копачка (?) от еленов рог. Изработена от разклонение на 
рога. Основата е отчупена. Върхът не е заострян допълнително, 
но е затъпен. Оглаждане от работа с инструмента има само по 
долната му половина, над острието. Размери: зап. дълж. – 17,8 
см; шир. макс. – 2,4; деб. макс. – 2,2 см. Инв. № I.7 (Обр. 3: 3).

8. Длето от кост. Изработено от надлъжно разцепена кост 
със запазена епифиза в тилната част. Цялата повърхност на за-
пазената компакта е излъскана от употребата. Острието е дъго-
видно, едностранно заточено от разцепената страна (вътрешна-
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та част на костта). През средата на длетото, в долната му една 
трета (започваща от острието), минава надлъжна пукнатина. 
Размери: дълж. – 11,3 см; шир. макс. – 2,8 см; деб. макс. – 1,8 см. 
Инв. № I.8 (Обр. 3: 5).

9. Част от брадва чук от камък. Изработена е от твърда вул-
канична скала с тъмносив цвят. Запазена е предната половина 
с клиновидна форма с право, силно затъпено острие и част от 
коничен отвор за дръжка. Много добре загладена повърхност. 
Размери: зап. дълж. – 8,1 см; шир. макс. – 4,3 см; вис. – 3,2 см; 
диам. отв. – 2,0 см. Инв. № I.134 (Обр. 4: 1).

10. Част от сечиво (чук или бойна брадва?) от еленов рог. 
Запазена е масивната тилна част – основата на рога, служила 
за ударна площадка. Предната част е отчупена през отвора за 
дръжка. Половината от отвора е запазена. Той е бил с право-
ъгълно сечение, разположен с дългата си страна надлъжно на 
сечивото. Размери: зап. дълж. – 10 см; вис. – 5,8 см; деб. – 4,5 см. 
Инв. № I.149 (Обр. 4: 2).

11. Длето от камък. Изработена е от твърда вулканична ска-
ла с тъмносив цвят. Издължено правоъгълно тяло, леко стес-
нено в двата края. В работната част е двустранно скосено към 
остро, слабо дъговидно острие. Тилната част също е изтънена. 
Много добре загладено. Размери: дълж. – 8,2 см; шир. – 2,3 см; 
деб. макс. – 1,8 см. Инв. № I.87 (Обр. 4: 3).

Съдовете вече достатъчно подробно са разглеждани в лите-
ратурата. Първите два от тях са датирани във финалната фаза 
на късния неолит, с паралели на територията на Европейска 
Турция във фаза Топтепе ІІ – ІV (Özdoğan, Miyake, Özbaşaran 
1991, 119, Fig. 22: 8; Özdoğan 1999, 16, ç. 8: 8; ç. 9). В сигурен ар-
хеологически контекст подобни са откривани в пластове 2 и 3 
на селищната могила Ашаъ Пънар край Къркларели (Parzinger 
2005, T. 1: 1 – 2, 4 – 6; T. 2: 1; T. 3: 2, 5 – 7; T. 38: 1, 3). В приета-
та в България периодизация на неолита това време отговаря на 
края на Караново ІV (Parzinger 2005, 66– 67; Славчев 2008, 52; 
Özdoğan 2017, 24). Два от предметите обаче трудно биха мог-
ли да се впишат в тези хронологични рамки – фрагментите от 
брадвите чукове от камък и от еленов рог. Фрагментиранността 
на екземплярите от Кюприя не позволява точното им типологи-
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ческо определяне. Каменната брадва попада в група „В“, дефи-
нирана от Камен Бояджиев (Бояджиев 2014, 31). На роговата не 
е запазено острието, по формата на което са изведени различ-
ните варианти от същия автор (Бояджиев 2014, 66), и затова 
намирането на позицията ѝ в класификацията му е невъзмож-
на. Важното е обаче, че като цяло брадвите с отвор се появяват 
на територията на България най-рано през ранния халколит – 
както каменните, така и роговите (Бояджиев 2014, 34, 68). При 
това положение изглежда, че находката от днешно Приморско 
се състои от хронологически нееднородни артефакти. За да ус-
тановим теренната ситуация на откриването им, трябва да се 
обърнем за повече информация към обстоятелствата около на-
мирането и предаването на предметите във Варненския архео-
логически музей (ВАМ)1.

Откриване на находката от с. Кюприя и данни за место-
намирането ѝ

Досега в литературата като време на откриване на предме-
тите е посочвана 1924 г., а като място – кладенец край Кюприя, 
при копането на който работници попадат на: конусообразни 
глинени съдове, други в форма на панички, каменен чук, камен-
но длето, предмети от кости и др. (Миков 1925, 236). В ста-
тията на К. Шкорпил, която е публикувана в настоящия том, 
пише също – че находките са открити при копане на кладец, 
но според него единият от съдовете (инв. № І.525) е намерен от 
ученици покрай брега на морето до селото (Шкорпил, Ино-
кентий 2020, 321). Михаил Лазаров уточнява, че артефактите 
са открити в м. Стамопло на дълбочина 9 м и вероятно са оста-
тъци от селище (Лазаров 1975, 129).

Запазените в държавните архиви документи донякъде 
потвърждават, донякъде уточняват, а донякъде и противоречат 
на тези данни. В историческия обзор, посветен на миналото на 
Приморско, тогавашният учител Стоян Драгулев (на неговата 
съдба ще се спрем подробно по-нататък) разказва, че селото 
е изпитвало нужда от питейна вода поради разрастването си 

1 Дн. отдел „Археология“ на Регионалния исторически музей – Варна.
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(Драгулев [б.д.], 38). Проучени са околностите за нови водо-
източници2 и се строят две нови чешми3. Това обаче не е дос-
татъчно и затова през лятото на 1922 г. общината предприема 
разчистване и удълбочаване на кладенеца „Качката“ в югоза-
падния края на блатото Стамопло, северно от Кюприя (Обр. 5). 
Надеждата на кюприйци е, че той ще бликне като артезиански 
извор и това ще задоволи нуждите им. На 7 м дълбочина е дос-
тигната скала. Кладенецът е бетониран, но водата се покачва 
само до повърхността и поради незначителния дебит опитът за 
водоснабдяване от този източник е изоставен. Според С. Драгу-
лев в кладенеца били наслоени съдинки и дребни ръчни оръдия 
от различни епохи: каменно чукче, костени игли, пръстени съ-
динки от разни времена – музейни ценности.4 

Доста по-подробна е информацията на лесовъда Никола То-
романов, който през м. март 1923 г. съставя опис на предметите 
(намиращи се към този момент в сградата на общината), ски-
цира ги условно и отбелязва дълбочината, на която е намерен 
всеки от тях (Обр. 6):

Намерени на 5 м дълбочина
Пет дъна от конусообразни глинести съдове
Пет парчета от същите съдове, стени
 
Намерени на 6 м дълбочина
Половина част от каменен чук
Цяло каменно длето
 
Квадратно дъно – малка съдинка, намерена на повърх-

ността

2  Държавен архив – Бургас, ф. 392, оп. 1, а.е. 75, л. 22 – бележка за изплаща-
не на 2500 лв. на инж. Медведиев от Бургас за проучване за вода.
3  Държавен архив – Бургас, ф. 392, оп. 1, а.е. 75, л. 4 – 6, 13 – бележки за 
изплатени суми на майстори, работници и за материали за новостроящи се 
чешми.
4  Държавен архив – Бургас, ф. 1420, оп. 1, а.е. 9, л. 31 – 32. Очеркът е написан 
през март 1978 г. Текстът без изменения, с добавени фотографии, е публи-
куван от Община Приморско с представителни цели като луксозно издание 
през 2008 г. (мястото и годината на издаване не са указани в книгата), къде-
то горната информация е обнародвана (Драгулев [б.д.], 38 – 39). 
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(Гърне най-голямо) стомна без гърло и дръжка, намерени 
на дълбочина 9 м

Намерени на 9 м дълбочина
Делвичка с ръчка, счупено гърло
Стомна с дръжка и гърло
Дъно от делвичка с дръжка
Дъно от подобен вид гърне
5 парчета от гърнета
Дъно от гърне намерено на 6 м дълбочина
Дъно от чашка  „ „  3 м
Длето от кост  „ „ 8 м
Кост ябълка   „ „ 8 м
2 еленови рогове  „ „ 6 м
4 рога еленови малки  „ „ 6 м
6 костици и 1 кътен зъб „ „ 6 м
1 брадва намерена на северния морски бряг до Кюприя.5

Както се вижда, сведенията му са доста детайлни и спо-
ред тях сечивата са открити на една и съща дълбочина – 6 м, 
а трите съда, също заедно, на дълбочина 9 м. Тази информа-
ция се различава от данните на С. Драгулев относно достиг-
натата кота от повърхността, но съответства на наблюдението 
на учителя за „наслоеност“ и разновременност. Сведенията на 
лесовъда изглеждат по-достоверни не само заради по-голямата 
си подробност. С. Драгулев тогава безспорно е най-значимата 
и обществено активна фигура в Приморско (както бе обещано, 
ще разкажем за тази интересна личност по-долу), но по време 
на почистването на кладенеца съпругата му кара тежка първа 
бременност. Тя ражда на 27 декември 1922 г. и след пет дена 
умира от родилна треска. Драгулев се опитва да отгледа детето 
си сам, но след три месеца го откарва във Варна при роднините 
си, където то по-късно е осиновено.6 Затова и точно през този 
период личните му проблеми го ангажират изцяло и той или 
не е записал, или не е запомнил добре точната информация за 
изкопните работи.
5  Държавен архив – Варна, ф. 91к, оп. 1, а.е. 45, л. 30.
6  Държавен архив – Бургас, ф. 1420, оп. 1, а.е. 1, л. 7; а.е. 2, л. 19.
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Съдейки от сведенията на Никола И. Тороманов, К. Шкор-
пил е сбъркал, отбелязвайки: Намерен от учениците покрай 
брега на морето до с. Кюприя, Бургаско за съд № І.525. Тази 
информация се отнася за брадва, която вероятно (както и фраг-
ментите керамика, костите и едно от роговите сечива) не е дос-
тигнала до Варна с останалите находки.

На пръв поглед информацията на Н. Тороманов е логична и 
е възможно да представя стратиграфска колонка на многослой-
но селище: на дълбочина 6 м са открити халколитни сечива; на 
8 м – костно длето, което може да е както от халколита, така и 
от неолита; на 9 м – къснонеолитни съдове. От друга страна, 
според С. Драгулев кладенецът е почистван и удълбочаван, а не 
копан наново (каквито са данните у М. Лазаров) или разширя-
ван. Това се вижда и до днес – диаметърът на бетонния кладе-
нец „Качката“ е под 1,5 м. Дори и така би могло да се допусне, 
че при удълбочаването от третия метър надолу (ако кладене-
цът е бил по-плитък) е имало културни напластявания. Но на-
личието в тази равна местност, без каквито и да е естествени 
или неестествени възвишения, на шестметров културен пласт 
изглежда невероятно. По-скоро кладенецът е бил изкопан още 
през късния неолит до скалата. Тогава напластяванията в него 
ще илюстрират последователното му използване и ще следват 
запълването или периодичното му затрупване в нормалната 
стратиграфска секвенция – най-древните (неолитните) слоеве 
най-долу, по-късните (халколитните) – над тях. Това изглежда 
по-вероятно с оглед запазеността на съдовете. Може да се до-
пусне, че те са използвани за вадене на вода в древността, като 
в определен период се откъсват от вървите, с помощта на които 
са издърпвани на повърхността, и падат на дъното или в затлач-
ващите го утайки. За двата съда – І.218 и І.522 – е възможно от-
чупването на горната им част да се случва именно при по-ряз-
кото им издърпване от кладенеца, при което заедно с дръжките, 
към които са привързани въжетата, да се отлепват и шийките 
им. В селищни пластове също се откриват цели или почти цели 
керамични форми, но обикновено те са в опожарени жилища, 
следите от които – отухлени и твърди изпечени глинени мазил-
ки – неминуемо биха направили впечатление на работниците, 



ИСТОРИЯТА НА ЕДНА АРХЕОЛОГИЧЕСКА... ИНМВ 47 (62) 

67

почистващи кладенеца. Затова версията, че съдовете (и остана-
лите предмети) произхождат не от селищни пластове, а от за-
пълнител на кладенец, e по-вероятна. Такова становище приема 
и Петър Лещаков (Leshtakov 2011, 134). При проучването на се-
лището в м. Аклади Чеири до Черноморец, имащо аналогична 
топография и намиращо се на 15 км северно от м. Стамопло, той 
разкрива кладенец от края на късния неолит и от началото на 
ранния халколит с диаметър 1,3 м, който е вкопан почти изця-
ло под съвременното ниво на подпочвените води. Кладенецът е 
разчистен до дълбочина 5,4 м, като дъното му не е достигнато 
(Leshtakov 2010, 735). В запълнителя му освен многобройните 
археологически материали са открити и над двеста къса дърве-
сина (Marinova 2019, 171). Радиовъглеродното им датиране дава 
абсолютни дати между 5027/4930 и 4795±27 г. пр.Хр. (Leshtakov 
et al. 2019, 178 – 180). Т.е. по всичко изглежда, че селището в 
Аклади Чеири е едновременно на находката край Приморско.

Свързването на находката с кладенец не означава, че следва 
да се отрече наличието на селище в м. Стамопло. Напротив, 
обитаване в непосредствена близост до кладенеца „Качката“ е 
прогнозирано с висока вероятност чрез геопространствен ана-
лиз (Прахов 2013, 41, ил. 3; 46 – 48, ил. 8). Селището вероят-
но лежи на север от кладенеца (Обр. 7) (Dimitrov, Draganov, 
Prahov 2019, 229, 231 – 233). Геологическата картина на терена е 
установена чрез геофизично проучване, при което е потвърдено 
сведението за дълбочината на залягане на материковата скала 
(Зидаров и кол. 2013).

Защо е толкова важно каква е дълбочината на културните 
пластове на обекта? Отговорът е, че данните за това наред с дъл-
бочините на откриване под водата на други праисторически се-
лища се използват за цялостната интерпретация на промяната на 
бреговата линия на Черно море през холоцена като коригираща 
геологическите сведения информация. Още през 1959 г. Дими-
тър Канев въз основа на съобщението за намирането на съдовете 
край блатото Стамопло на дълбочина от 9 м прави опит за изчис-
ляване на темповете на потъване на Странджанското крайбре-
жие (Канев 1959). Оттогава тези сведения непрекъснато се из-
ползват от българските географи, геолози и геоморфолози. През 
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1990 г. излиза статията на Атанас Орачев, който за първи път у 
нас съчетава данните за промяната на нивото на Световния океан 
с динамиката на колебателните движения на сушата и шелфа и с 
археологическата информация. В нея той посочва, че интерпре-
тацията на Д. Канев е невярна, като един от аргументите е греш-
ното според него датиране на находката от Приморско в неолита 
(Орачев 1990, 40).7 Във всички по-късни работи за дълбочини 
на откриване на „потънали“ селища за Черно море и свързани-
те с него водоеми се сочат разнообразни диапазони: от –5 до –7 
м (Filipova-Marinova, Christova 2001, 61); между –3 и над –6 м 
(Todorova 2007, 4); между –3 и –10 м (Прахов 2013, 34 – 35) и др. 
От тези обекти обаче само два са къснонеолитни: разглежданият 
тук до Приморско и втори – в Бургаския залив. Наличието на 
последния всъщност е определено само по един капак, открит 
при драгиране на дъното на залива на 500 м от съвременния бряг, 
на дълбочина между 6 и 12 м. Не само че не е ясно на какво ниво 
е лежал, но няма и никакви податки, че той произхожда от се-
лище или какъвто и да е археологически контекст (Класнаков 
2011, 218). Затова смятаме, че засега археологическите данни за 
положението на местата на обитаване спрямо бреговата линия 
през късния неолит са крайно недостатъчни.

Попадане на находката от Приморско във Варна
Остава да бъде изяснено защо и как предметите от Примор-

ско се докарани и се съхраняват във ВАМ. С оглед на приносите 
на К. Шкорпил към изследването на старините по Черноморие-
то логично е да се допусне, че откривателите се обаждат на него 
и му предават намереното. Това обаче не е точно така. В ин-
вентарната книга на Варненския музей, в полето „Забележка“, 
за част от описаните предмети с молив е добавено: под. Мор. 
Сговоръ. 

Макар и К. Шкорпил да е назначен за член на Комисията 
за старините към Министерството на народното просвещение 

7  Самият Орачев е доста объркан по отношение на датирането на открити-
те съдове. В текста той ги обявява за къснохалколитни (Орачев 1990, 40), 
а в бележка в края на статията – за раннобронзови: култура Чернавода, 
втора фаза на ранната бронзова епоха (Орачев 1990, 49, бел. 31).



ИСТОРИЯТА НА ЕДНА АРХЕОЛОГИЧЕСКА... ИНМВ 47 (62) 

69

със заповед № 59 от 3 януари 1920 г.8, определянето му за пази-
тел на старините по цялото Черноморско крайбрежие става със 
заповед на същото министерство чак през 1924 г.9 С. Драгулев 
пише за намерените артефакти следното: Тогава още нямаше 
музей в Бургас, който беше малък град. Поиска ги г-н Шкорпил, 
директор на Варненския музей, за проучване. Там се съхраня-
ват и сега (Драгулев [б.д.], 39).10 Документите ни разкриват 
една малко по-различна история.

В архива на Варненското археологическо дружество (ВАД) 
е запазена част от преписката с бургаския дипломиран лесовъд 
Н. Тороманов. За съжаление, тя не е пълна. Първото му писмо 
не е запазено и не е ясно какво точно съобщава първоначално 
във Варна, но на 23 февруари 1923 г. той пише:

Господин Шкорпил,
Заинтересовах хората в Кюприйска община да предадат 

находките от кладенеца „Стамопло“, телеграфирал съм даже 
да ги донесат на дружествени разноски, обаче у тях се е по-
родила мисълта да се оценяват и Дружеството да ги получи 
срещу заплащане. Кмета на Кюприя бе тук днес и му съобщих 
да ми изпроводи – дружеството ще определи старинната им 
стойност и ако е необходимо, ще им се заплати. Той се съгла-
си. Писмото му е предадено и той ще го направи на въпрос в 
съвета с желание да се изпратят. Предполагам, че добре съм 
подвел въпроса и ако не ги изпратят, то ще ги имаме по адми-
нистративен ред.

Кметът ми обеща, че ще ги изпратят, но все пак ще по-
търпим докато съвета се произнесе.11

На 14 март 1923 г. Тороманов изпраща приведения по-горе 
опис на намерените предмети и добавя:

Отворената Ви карта получих. Вместо да действаме чрез 
обл. Управител, поискайте от общината Кюприя направо бърз 

8  Държавен архив – Варна, ф. 91к, оп. 1, а.е. 6, л. 25.
9  Държавен архив – Варна, ф. 91к, оп. 1, а.е. 30, л. 7.
10  Държавен архив – Бургас, ф. 1420, оп. 1, а.е. 9, л. 31 – 32.
11  Държавен архив – Варна, ф. 91к, оп. 1, а.е. 45, л. 17.
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отговор на писмото Ви №... , което предадохте на мен. От от-
говора им ще видите как трябва да постъпите.12

От добавеното в края на писмото – Прилагам едно клонче 
от тревисто растение в гората, което не мога да определя за 
латинското му название. Моля съобщете ми – става ясно, че то 
е предназначено за Херменегилд Шкорпил, който е известен с 
приносите си към естествените науки и особено към ботаника-
та (Станев 2001, 18 – 26; Янакиева, Начев 2017), а не за брат 
му Карел – математик и физик. В отговора от 29 май 1923 г. 
Х. Шкорпил съобщава, че изпратената зеленика е получена и 
е насадена във вътрешния двор на девическата гимназия. Той 
добавя още, че ще изпрати на Тороманов исканите юбилейни 
Известия VІІ13 (т.е. брой седми на „Известията на Варненското 
археологическо дружество“, издадени през 1921 г. по случай два-
десетгодишнината от основаването на дружеството). Ако отво-
рим тази книжка, то от отчета на братя Шкорпил ще си изясним 
някои въпроси, засегнати в преписката: държавният лесничей, 
извършващ заснемането на гората около Аладжа манастир край 
Варна, се казва Никола Тороманов. Най-вероятно същият е и 
лесничеят, който участва в състава на комисия за Аладжа ма-
настир, която съставя плана за превръщането на района в парк 
с курорт и с образцово градинско стопанство (Шкорпил 1921, 
11 – 13). По-долу става ясно, че бил помолен горският инспек-
тор в Бургас, да изпрати от Малко Търновско няколко корена 
на странджанската зеленика (Rhоdоdеndrоп роntiсum S), нов 
вариетет, наречен по името на откривателя му „Skorpilii“. 

От изложеното може да се възстанови следната поредица от 
събития: изглежда, че контактите между Х. Шкорпил, предсе-
дател на ВАД, и Н. Тороманов са отдавнашни – както служебни, 
така и научни. Вероятно около 1920 – 1921 г. последният напус-
ка държавната служба и се премества в Бургас, където развива 
частна дейност. Условията за това са доста благоприятни пред-
вид редицата законодателни промени, въведени в управлението 
на горите през 1920 – 1921 г. от правителството на Българския 

12  Държавен архив – Варна, ф. 91к, оп. 1, а.е. 45, л. 43.
13  Държавен архив – Варна, ф. 91к, оп. 1, а.е. 45, л. 91.
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земеделски народен съюз: отчуждаването на необработваемите 
непосредствено от собствениците си гори над 500 дка; гаранти-
рането на безплатен дървен строителен материал на бежанците; 
и др. (Петрова 1988, 114 – 119). По това време се изработва и 
стопанският план на около 40 000 дка гора от Община Кюприя, 
предадена ѝ във владение и ползване след спечелването през 
1918 г. на воденото от нея дело срещу държавата.14 Тези, както 
и поредица от други услуги са извършени от Н. Тороманов от 
Бургас, за когото в касовите книги на общината са записани бе-
лежки за изплатени суми за измерване и парцелиране на площ 
за коренеж15 и за измерване на общинската гора и съставяне на 
стопански план16. При някое от честите си пътувания до селото 
той научава за находката и съобщава за откритието на археоло-
гическите материали край Кюприя на Х. Шкорпил. Напълно е 
възможно Н. Тороманов да е научил за откритието при изкопа-
ването на кладенеца дори от самия С. Драгулев, в чиято къща 
са настанявани всички посетители на селото – новоназначени 
учители, училищни инспектори, инспектори на кооперацията, 
началникът на Банката за земеделски кредит, граничният офи-
цер, лесничеят, ръководители от Районния кооперативен съюз. 
Според думите на С. Драгулев: Пристигнеше ли някой важен 
гост на общината (инженер по водоснабдяването или по бла-
гоустройството и пр.), кметът ще ме помоли да приемем гос-
та, защото другаде няма удобства и среда за такъв човек.17

След писмото на Х. Шкорпил от 29 май 1923 г. преписката с 
Н. Тороманов прекъсва и въпросът с получаването на находката 
от Приморско замира. Причината за това трябва да се търси в 
скоропостижната смърт на Х. Шкорпил. Той почива по-малко 
от месец по-късно, на 25 юни, при ръководенето на годишното 
заседание на ВАД, когато жестоко биде оскърбен, и чувст-
вителното му сърце, неможайки да понесе с нищо неоправда-
ната човешка злоба и завист, престана за винаги да тупти.18 

14  Държавен архив – Бургас, ф. 1420, оп. 1, а.е. 9, л. 42 – 43.
15  Държавен архив – Бургас, ф. 392, оп. 1, а.е. 75, л. 15. 
16  Държавен архив – Бургас, ф. 392, оп. 1, а.е. 76, л. 12.
17  Държавен архив – Бургас, ф. 1420, оп. 1, а.е. 1, л. 9.
18  С. П. И. †Хермин Шкорпил. – В-к „Варненски кореняк“, № 2/01.06.1928 г., с. 3.
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Избран по-късно същата година на неговия пост за председател 
на ВАД, брат му Карел с присъщата си енергичност започва да 
отмята натрупалите се проблеми. Чак в края на годината, след 
успокояването на обстановката в страната след бурните съби-
тия през септември и прекратяването на военното положение, 
на 3 декември 1923 г. той изпраща писмо № 261 до бургаския 
областен управител, с което го моли откритите в кладенеца 
предмети да бъдат прибрани от Община Кюприя, опаковани 
и изпратени във Варна.19 Тук обаче се появяват няколко нови 
момента. Първо, писмото е написано от името на ВАД и Бъл-
гарския народен морски сговор (БНМС), започвайки с фразата: 
ВАД заедно с БМС имат за цел да изучат българския черномор-
ски бряг във всяко отношение и да съберат предмети, свързани 
с тези изучавания. Второ, за опаковането е посочено да бъде 
извършено на наша сметка – не е ясно точно чия. Трето, изпра-
щането се предвижда да бъде осъществено чрез Крайбрежната 
полицейска служба във Варна. И последно, ако общината иска 
възнаграждение, то ще бъде изплатено след оценка на Техниче-
ската Комисия при Музея – не е уточнено кой именно.

С това навлизаме в последната фаза на приключенията на 
находката от Приморско. За да станат ясни те, се налага малко 
да се отклоним и да разкажем за общата историческа картина, 
развитието на морската идея в България и да поясним някои 
роднински връзки, оказали влияние на предаването на арте-
фактите във Варна.

Първата световна война завършва с поражение на Четвор-
ния съюз, в който участва България. По силата на Ньойския 
мирен договор, подписан на 27 ноември 1919 г. и влизащ в сила 
от 9 август 1920 г., държавата ни е натоварена с бремето на ог-
ромни репарации (Peace Treaties 1921, 47 – 162; Кесяков, Ни-
колов 1994). Страната е залята от над 100 000 бежанци, пресел-
ващи се в България.

Времената са трудни за цялото общество. Най-тежък е оба-
че ударът върху офицерството. На страната е разрешено да 
поддържа само 20-хилядна армия, 10-хилядна жандармерия и 

19  Държавен архив – Варна, ф. 91к, оп. 1, а.е. 45, л. 146.
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трихилядна гранична стража. Забранено ѝ е да притежава флот 
и авиация. Докато известна част от армейските офицери се на-
дяват да останат на служба, на морските им колеги предстоят 
почти пълни съкращения (съгласно чл. 83 на Ньойския дого-
вор имаме право на не повече от четири катера и шест моторни 
лодки за полицейски нужди и риболовен контрол по р. Дунав).20 
Опитали се неуспешно няколко пъти през периода 1913 – 1918 г. 
да създадат организация, ориентирана към популяризирането 
и развитието на морската идея в България (Вълканов 2000, 
119), притиснати от обстоятелствата, флотските офицери въз-
обновяват тези си намерения, виждайки в подема на морското 
дело начин за оцеляването си и намиране на подходящи за ква-
лификацията си дейности в цивилния живот. На 1 юли 1920 г. 
във Варна на тяхно събрание е учреден Българският народен 
морски сговор (Протоколи 1923, 3). На 8 октомври с.г., на ново 
общо събрание на офицерите от флота, е прочетен и приет про-
екто-уставът на БНМС и е избран временен комитет, който да 
управлява организацията до момента когато ще се създадат 
условия за разширение дейността му из цялото царство. Тога-
ва ще се изработи и утвърди постоянния устав от учредител-
ния събор.21 Пред Сговора са формулирани две цели:

1) Да пробуди, привие, подържа и пропагандира у народа 
познание и любов към морето, в всичките им прояви и форми.

2) Да съдейства за усилване и развитие на родното море-
плаване, морските промисли и за побългаряване на бреговете 
ни (Протоколи 1923, 1, 6).

На 21 декември 1921 г. към БНМС е създаден Морски музей 
(Павлов 1974, 110). За негов уредник е избран мичман ІІ ранг 
Протасий Пампулов.22 Още същия ден е изпратено писмо до 
ВАД, с което се моли новосъздаденият музей да бъде временно 
настанен при Археологическия. ВАД отговаря със съгласие.23 

20  Допустимият екипаж е 10 корабоначалници (офицери от запаса), 5 по-
мощник-командири (също бивши флотски офицери), 30 чиновници (бивши 
флотски подофицери) и 300 моряци.
21  Централен държавен архив, фонд 2к, оп. 1, а.е. 1, л. 23.
22  Държавен архив – Варна, ф. 91к, оп. 1, а.е. 43, л. 173.
23  Държавен архив – Варна, ф. 1к, оп. 1, а.е. 106, л. 1.
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Учредителният конгрес на БНМС е проведен от 16 до 19 май 
1923 г. във Варна (Протоколи 1923). Съгласно приетия Устав 
организацията се определя като културно-просветно народно 
дружество […] вън от всички политически партии, течения и 
прояви на страната (Устав 1923, чл. 2, 2 – 3). След последния 
ден на конгреса, на 20 май 1923 г., в сградата на Варненската де-
вическа гимназия (където тогава се намира и Археологическият 
музей) тържествено е открита експозицията на Морския музей 
на БНМС (Обр. 8) (Вълканов 1989, 20, 25).

ВАД и БНМС работят в тясно сътрудничество. Тази връзка 
има далечни корени. Морски офицери членуват в дружеството 
почти от неговото основаване през 1901 г. Част от основателите 
на Морския сговор са действителни членове на ВАД – Димитър 
Альов, Лазар Драганов, Петър Кашлакев; други са негови дари-
тели. В „Известията“ на ВАД са печатани статии на морски офи-
цери (Павлов 1974, 124 – 125). Но не само общите цели и интере-
си имат значение за сближаването и съвместната работа на двете 
организации. На 26 октомври 1921 г. за председател на Главното 
управително тяло (ГУТ) на БНМС е избран капитан-лейтенант 
от запаса Иван Михайлов, към момента директор на Морското 
машинно училище (дн. Висше военноморско училище „Никола 
Йонков Вапцаров“). Именно на него се дължи превръщането на 
организацията от офицерско сдружение в масово културно-про-
светно и спортно дружество. Той е зет на К. Шкорпил – секретар, 
а след смъртта на брат си – председател на ВАД.

В резултат от сближаването на ВАД и БНМС, през януа-
ри 1924 г. е проведено общо заседание на ръководителите на 
отделите на двете организации и е взето решение тези сбирки 
да станат редовни на всеки два месеца.24 През същия месец И. 
Михайлов подава оставка като председател на ГУТ на БНМС.25 
Тя е предизвикана от бъдещето му преместване от Варна в Русе 
с оглед назначаването му за началник на Дунавската поли-
цейска служба.26 На 17 и 25 януари 1924 г. са проведени общи 
заседания на ГУТ и за нов председател е избран Петър Стоя-
24  Държавен архив – Варна, ф. 91к, оп. 1, а.е. 8, л. 13.
25  Държавен архив – Варна, ф. 1к, оп. 1, а.е. 107, л. 19 – 20.
26  Държавен военноисторически архив, ф. 1027, оп. 1, а.е. 5, л. 816.
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нов – бивш морски офицер, към момента кмет на Варна. Тога-
ва К. Шкорпил е избран за първи уредник на Морския музей.27 
Всъщност той отдавна фактически изпълнява тази функция, 
тъй като П. Пампулов, който през есента на 1919 г. е отзован 
от обучението си във Висшето техническо училище в Берлин, 
за да работи във Варненския флотски арсенал, през септември 
1922 г. е командирован обратно в Германия и на 23 юли 1923 г. 
се дипломира (Алексиев 2006, 58 – 59). Именно К. Шкорпил 
година и половина преди избора си за уредник, през 1922 г., 
привлича за сътрудник на Морския музей руския военен бе-
лоемигрант Александър Полубояринов, полковник от артиле-
рията (Казаков 1964, 129), който е член на Петроградския ар-
хеологически институт и бивш секретар на Варшавския отдел 
на Руското военноисторическо общество.28 Двамата извършват 
всички дейности по подготовката, аранжирането и откриването 
на експозицията на 20 май 1923 г. в отсъствието на тогавашния 
титулярен главен уредник П. Пампулов.

На същите януарски събрания е решено да се свика събор на 
представителите на клоновете по Черноморието за изработване 
и установяване на дейната програма на Сговора относно сто-
панското и културно развитие на крайбрежието.29 Предлага се 
той да се проведе от 1 до 4 март във Варна.30 На 25 февруари 
1924 г. с участието на секретаря на бургаския клон на БНМС 
капитан Иванов в Приморско е учреден нов клон.31 На събора 
във Варна той е представен от секретаря си С. Драгулев.32

Кой е Стоян Драгулев (Обр. 9), чието име непрекъснато из-
никва в нашето повествование? Той далеч не е случайна фигура. 
Баща му Антон е най-големият брат на Петър и Никола Драгу-

27  Държавен архив – Варна, ф. 1к, оп. 1, а.е. 97, л. 204.
28  Държавен архив – Варна, ф. 91к, оп. 1, а.е. 44, л. 60 – 61.
29  Държавен архив – Варна, ф. 1к, оп. 1, а.е. 97, л. 204; Държавен архив – Бур-
гас, ф. 741к, оп. 1, а.е. 2, л. 3.
30  Държавен архив – Варна, ф. 1к, оп. 1, а.е. 97, л. 207; Държавен архив – Бур-
гас, ф. 741к, оп. 1, а.е. 2, л. 5, 9.
31  Държавен архив – Варна, ф. 1к, оп. 1, а.е. 40, л. 1; Държавен архив – Бургас, 
ф. 741к, оп. 1, а.е. 2, л. 13.
32  Държавен архив – Варна, ф. 1к, оп. 1, а.е. 97, л. 200; Държавен архив – Бур-
гас, ф. 741к, оп. 1, а.е. 2, л. 13.
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леви – основатели на Одринското дружество „Странджа“ и вид-
ни дейци на тракийското национално-освободително движение 
(Елдъров 2003, 161 – 183). Той е учител от 1895 г. в с. Кюприя. 
Почива от пневмония през 1900 г., а през 1907 г. почива и съпру-
гата му, оставяйки четирите им деца пълни сираци. Грижата за 
тях поема чичо им Никола, който към този момент се е оттеглил 
напълно от политическия живот и се е отдал на адвокатската си 
практика във Варна. Васил, Мара и Стоян получават под негова 
опека възпитание и образование. Стоян завършва Варненската 
мъжка гимназия с отличен успех през юни 1918 г. и постъпва в 
Юридическия факултет на Софийския университет. През фев-
руари 1919 г. той обаче се отказва от следването и се завръща в 
Кюприя, където живее най-голямата му сестра Неделя, омъжена 
за секретар-бирника на общината. С негова помощ Стоян става 
писар на общината до 1 септември с.г., от която дата е назначен 
за учител. Той се изявява като активен общественик: директор е 
на училището; инициатор е на основаването на читалището през 
1919 г., на което е председател до 1944 г.; участва в основаване-
то на трудово-производителната кооперация през 1926 г., чийто 
председател също е от началото до 1944 г. От 1 май до 11 октом-
ври 1944 г. е кмет на селото, след което подава оставка и от след-
ващия ден започва работа в Бургас в кооперативния сектор, къ-
дето се и пенсионира.33 С. Драгулев пише за себе си: Училището, 
читалището, кооперацията, цялостното развитие и напредъ-
кът на моето родно село бяха смисълът и съдържанието на моя 
25-годишен обществен живот в Приморско – 1919 – 1944 г. [...] 
Не се ограничавах само в учителската си работа, а се включвах, 
по едно естествено влечение, в общоселските работи: водоснаб-
дяването и благоустрояването на селото, избавянето от кал-
та, здравеопазването, подобряване на храненето, построяване-
то на пристанище, – на шосето за Бургас и пр. и пр. Поддържах 
добри връзки с кметовете, с общинските съветници. Оказвах 
им съдействие, пишех изложения по болните въпроси, ходих с 
делегации при министри в София и пр. Познавах всички домакин-

33  Държавен архив – Бургас, ф. 1420, оп. 1, а.е. 1, л. 1 – 12.
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ства в селото и нуждите им. Мнозина идваха при мен за съвет, 
или за някаква помощ. Стараех се да направя възможното.34

Съществено за разглежданата тук тематика е, че С. Драгулев 
е движеща сила и за основаването на клона на БНМС в Кюприя. 
Макар и спомените му за някои от основните моменти от срав-
нително краткотрайното съществуване на организацията да са 
непълни, неточни и разпокъсани, той достатъчно ясно описва 
причините за възникването ѝ. Инициатори за основаването са 
флотските офицери, които често посещават военния моряшки 
пост в селото. Местното население вижда в БНМС влиятелна об-
ществена сила, която би помогнала за построяването на нужното 
им пристанище.35 Морският сговор оказва подкрепа на кюприй-
ци за решаването и на други проблеми – за настаняването на бе-
жанците36; за основаването на риболовна кооперация37, която не 
успява да бъде създадена38; за пресушаването и оздравяването на 
околните блата39 (Драгулев [б.д.], 43 – 45).

И така, въз основа на събраната дотук информация последо-
вателността на събитията изглежда по следния начин:

1. По инициатива на Община Кюприя през лятото на 
1922 г. се удълбочава кладенецът „Качката“ край селото, при 
което са открити археологическипредмети.

2. Бившият варненски държавен лесничей Н. Тороманов, 
който се е преселил в Бургас и е преминал на частна практика, 
при което често пътува по работа до с. Кюприя, съобщава за 
находката край селото на председателя на ВАД Х. Шкорпил, 
с когото се познават от времето на работата на Тороманов във 
Варна. Последният в началото на 1923 г. прави постъпки пред-
метите да бъдат изпратени на ВАД.

3. Въпросът с получаването на артефактите замира след вне-
запната кончина на Х. Шкорпил през юни 1923 г., но е подновен 
от избрания на неговия пост К. Шкорпил на по-високо ниво – 

34  Държавен архив – Бургас, ф. 1420, оп. 1, а.е. 1, л. 10 – 12.
35  Държавен архив – Бургас, ф. 1420, оп. 1, а.е. 14, л. 2 – 3.
36  Държавен архив – Варна, ф. 1к, а.е. 97, л. 197.
37  Държавен архив – Варна, ф. 1к, а.е. 40, л. 22 – 23.
38  Държавен архив – Варна, ф. 1к, а.е. 40, л. 83.
39  Държавен архив – Варна, ф. 1к, а.е. 40, л. 44 – 45, 47, 67, 70 – 72.
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чрез бургаския областен управител през декември 1923 г. На-
ходките са изискани от името на ВАД и на БНМС.

4. През януари 1924 г. председателят на ГУТ на БНМС 
И. Михайлов подава оставка и за уредник на Морския музей, ос-
нован през 1921 г., чиято експозиция е открита през май 1923 г., 
е избран тъстът му К. Шкорпил, който фактически изпълнява 
тази функция поне година и половина преди това.

5. По същото време е решено да се свика събор между 
1 и 4 март 1924 г. на представителите на клоновете на БНМС по 
Черноморското крайбрежие.

6. На 25 февруари 1924 г. е учреден клон на БНМС в 
с. Кюприя.

7. На събора във Варна (1 – 4 март с.г.) кюприйският клон е 
представен от секретаря си С. Драгулев.

По всичко изглежда, че находката от Приморско е докара-
на във Варна от С. Драгулев при пътуването му за участието в 
събора. Съдейки от бележката в инвентарната книга на ВАМ, 
той предоставя предметите като дарение от кюприйския клон 
на БНМС, тъй като в счетоводните книги на ГУТ на Сговора, 
водени с военна педантичност, не фигурира запис нито за запла-
щане на опаковането, нито за изплатена сума за откупка. Може 
би това е жест от страна на новооснования клон за спечелване на 
благоразположението от страна на ръководството към себе си. 
Но е възможно в този акт да има и донякъде лично отношение. 
По-големият брат на Стоян – Васил – също е отгледан и възпи-
тан във Варна от чичо си Никола. През 1924 г. той е назначен за 
държавен адвокат във Варна. Дългогодишен председател на кул-
турно-просветното дружество „Тракия“ в града, от 1916 г. той е 
женен за Стефанка Мирска – дъщеря на Кръстю Мирски (виден 
общественик, два пъти кмет на града, член на Българската акаде-
мия на науките) и сестра на Христо Мирски (кмет на Варна през 
1923 г., съдия и публицист)40 – и двамата членове на ВАД (макар 
и К. Мирски да е починал през 1920 г.). Преподавател на В. Дра-
гулев във Варненската мъжка гимназия е К. Шкорпил. Двамата 
поддържат тесни приятелски връзки. През 1932 г. В. Драгулев е 

40  Държавен архив – Бургас, ф. 1420, оп. 1, а.е. 3, л. 16 – 17.
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избран за член на настоятелството на ВАД (Обр. 10). Именно към 
него с молба за подкрепа на исканията си се обръща К. Шкорпил, 
когато на 9 септември 1939 г. подава оставката си като директор 
на ВАМ и моли да бъде назначен като редови член на настоя-
телството заедно с генерал Кирил Жечев. В обръщението си към 
В. Драгулев той добавя: Лично на събранието няма да се явя, 
страх ме е да не ме сполети съдбата на брат ми.41 В. Драгулев е 
и семеен адвокат на зетя на К. Шкорпил И. Михайлов, съпругата 
му Мария и брат ѝ Вацлав Шкорпил (Обр. 11) до смъртта си въ-
преки напредналата си възраст (той почива на 17 февруари 1953 
г., като не доживява 67-годишнината си с пет дена).42

Заключение
Така, благодарение на усилията на различни по професия, 

интереси и съдба хора предметите от кладенеца „Качката“ край 
Приморско достигат до фонда на ВАМ. Привидно предизвик-
вайки само археологически интерес, се оказва, че те неволно са 
въвлечени в една верига от събития, изградили и укрепили не-
очаквани връзки между всички причастни към тяхното откри-
ване. След дълъг престой в хранилището на музея, през 2012 г. 
артефактите са изложени в постоянната му експозиция. С на-
стоящата статия се надявам, че те заемат своята ниша в изясня-
ването на праисторическата картина в нашите земи и ще бъдат 
използвани и от други автори за по-нататъшни реконструкции 
на миналото на югоизточната част на Балканския полуостров.
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Обр. 1. Предмети, открити край Приморско 
 (от снимката отсъстват каменните сечива)

Обр. 2. Съдове от 
находката край  

Приморско
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Обр. 4. Изделия от камък (1 и 3) и еленов рог (2) от находката край 
Приморско

Обр. 3. Изделия от 
еленов рог (1 – 4) и кост 

(5) от находката край 
Приморско
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Обр. 5. Кладенецът „Качката“ днес (снимка: В. Славчев, 21.05.2020 г.)

Обр. 6. Списък на находките 
от кладенеца, направен от 
Н. Тороманов през 1923 г. 
(Държавен архив – Варна,  
ф. 91к, оп. 1, а.е. 45, л. 30)
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Обр. 7. Вероятна 
локализация на 
селището край 

кладенеца „Качката“ 
до Приморско  
(по Dimitrov, 

Draganov, Prahov 
2019, 229, фиг. 35.1 

с допълнение от 
К. Димитров)

Обр. 8. Делегатите на Учредителния конгрес на Българския народен морски 
сговор пред Варненската девическа гимназия, където са се намирали ВАМ и 

Морският музей. В центъра на първата редица – И. Михайлов, председател на 
ГУТ на БНМС и зет на К. Шкорпил
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Обр. 9. Стоян Драгулев, на 
80 г., сниман на 23.12.1978 г. 
(Държавен архив – Бургас,  

ф. 1420, а.е. 25, л. 1)

Обр. 10. Писмо на ВАД 
№ 114 от 16.05.1932 г. до 

В. Драгулев, уведомяващо 
го за избора му за член 
на настоятелството на 

дружеството. Съхранява се в 
отдел „Нова история“ на РИМ 

– Варна
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Обр. 11. К. Шкорпил (в средата) с дъщеря си Мария (отляво), сина си 
Вацлав (отдясно) и зет си И. Михайлов (отляво отзад). Снимката е от 

личния архив на сем. Михайлови
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НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ 
ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ И ОБЕМА НА 

АСКОСИ ОТ РАННОБРОНЗОВИ СЕЛИЩА ОТ 
РАЙОНА НА ВАРНА1

Петър Минков

OBSERVATIONS ON THE CHARACTERISTICS AND 
VOLUMES OF ASKOI FROM EARLY BRONZE AGE SITES 

FROM THE REGION OF VARNA

Petar Minkov

Abstract: The article is focused on the collection of vessels 
belonging to the category of askoi in the Varna Regional Museum of 
History’s depot. Most of the materials originate from settlements dating 
from the Early Bronze Age, explored near Ezerovo and Arsenala, 
Varna Region, while a small number are of unknown origin.

The study presents 21 whole vessels and 6 fragments, of which 
17 vessels and 6 fragments are from Ezerovo, 3 vessels are from 
Arsenala and 1 is unknown. The vessels (and fragments) are 
made by hand, all of which are thin-walled (0.00 – 0.50 cm) and 
belong to the group of fine ceramics. Askoi are gray to gray-black, 
beige or gray-beige. On the surface of all vessels there are spots 
of different colors – black, brown, gray and beige. For the time 
being, it is difficult to determine whether these stains are the result 
of the primary firing of the vessels or are the result of secondary 
combustion/heating. The outer surface of all vessels is smoothed 

1  Представената статия е благодарение на Националната програма за мла-
ди учени и постдокторанти. Програмата е в изпълнение на препоръката от 
международния панел за оценка, реализиран в рамките на Инструмента на 
„Хоризонт 2020“ за подкрепа на политиките (PSF), която се отнася за насър -
чаване на младите учени.
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to varying degrees. Characteristics of very well-smoothed surface 
have the marks of smoothing (made with a solid object) in the form 
of vertical and longitudinal lines along the longitudinal part of the 
vessel. The very well smoothed vessels were covered with an engobe 
in a color identical to the original underlying fabric. According to 
the data presented, the most common elements of the askoi category 
are circular or elliptical body shape (horizontal section); tapered 
mouth, and rounded mouth; conical neck, spherical body profile 
(vertical section) and flat base. All vessels have vertical handles that 
extend high above the mouth. At the upper part they are attached to 
the mouth edge, and at the lower part – to the section of the transition 
between the neck and the body. Diversity is observed in the cross-
section of the handles (flat, circular, irregularly oval, elliptical, 
irregularly polygonal, flat-elliptical), with the predominance of those 
with flat, circular and irregular oval cross-sections. The askoi with 
decoration are few. Where it is present it may be embossed – ribs, 
edges located on the neck and body of the vessels, or represented by 
incisions surrounding the neck of the askoi.

The data for the vessels examined can be divided into three groups: 
First group: 0.00 – 0.10 L (0.02 – 0.08 L – 4 examples); Second group: 
0.50 – 1.50 L (0.43 – 1.27 L – 12 examples); Third group: 2.00 – 3.00 L 
(2.19 – 3.07 L – 4 examples). The vessels of the second group, which 
cover the range between 0.50 and 1.50 L, are the most numerous. 
Observations on the lack of correlation between volume and formal 
typological characteristics are confirmed in the other two groups.

Chronologically the askoi from the Early Bronze Age settlements 
near Varna are dated between the 1st and the 2nd phase of the epoch. 

The askoi from the Varna Regional Museum of History are a 
representative sample of this category of vessels, with the Ezerovo 
specimens being the second largest collection, after that of Yunatsite 
tell, Pazardzhik Region. The examples presented illustrate the diversity 
of form in the vessels, observing some overlap in the modeling of the 
elements of a certain number of the presented samples. However, 
it is impossible to make a typological analysis and design of each 
of the types and variants of the materials in question. Similarities 
are observed in vessel volumes. This is probably a testament to the 
identical function they performed, regardless of their differences in 
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typology. For now, unanswered questions remain regarding their 
brief chronological presence during the early phase of the epochs, 
their uneven distribution in the sites within present day Bulgarian 
lands, and also what influenced these trends.

Ключови думи: ранна бронзова епоха, аскоси, Езерово, Ар-
сенала, обем

Keywords: Early Bronze Age, askoi, Ezerovo, Arsenala, volume

Целта на статията е да разгледа колекция съдове, принадле-
жаща към категорията на аскосите, съхранявана във фонда на 
Регионалния историчеси музей – Варна.2 Преобладаващата част 
от материалите произхожда от селища от ранната бронзова епо-
ха, проучени в близост до с. Езерово3 и Арсенала, Варненско, 
докато малка част e с неизвестно местонамиране.

Спасителните проучвания, при които са открити съдовете, 
се състоят през втората половина на ХХ в. и част от находки-
те (тези от Езерово) вече са обект на интерес в литературата 
(Tončeva 1981; Roman et al. 1992; Минков 2018) (Обр. 24). По-
ради характера на изследванията (драгиране на морското дъно) 
липсват данни за обстоятелствата и контекста на откриване на 
съдовете, което затруднява определянето на тяхната хроноло-
гия, конкретна употреба и интерпретация.

Историография. Терминология. Произход, поява и раз-
витие на аскосите

До момента единственото самостоятелно изследване за ас-
косите през ранната бронзова епоха от териториите на съвре-
менна България е на Татяна Мишина – за колекцията от селищ-
ната могила Юнаците, Пазарджишко (Мишина 2014, 33 – 43). 

2  Изказвам благодарността си на Олга Пелевина за възможността да до-
кументирам аскосите от РИМ – Варна. В тези редове бих искал да благо-
даря също така на Кольо Хубенов (РИМ – Варна) за неоценимата помощ 
при редактирането на статията и на Юри Пулчев (докторант в Секцията 
по средновековна археология на Националния археологически институт с 
музей към Българската академия на науките) за изчислването на обема на 
съдовете.
3  В изследването не е включен един специфичен съд, вече разгледан в ли-
тературата (Минков 2018, 35 – 46).
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Авторката коментира стратиграфската позиция на находките, 
относителната и абсолютната им хронология, както и разпрос-
транението на тази категория съдове в други части на днеш-
ните български земи. Въз основа на пропорциите, формата и 
размерите съдовете са разделени в две групи – аскоси чаши и 
аскоси кани (Мишина 2014, 33 – 37). В друго изследване е отбе-
лязано, че хронологически присъствието на аскосите прекъсва 
в края на първия етап на култура Езерово (Лещаков 1988, 8).

В специализираната литература съществуват немалко дефи-
ниции за значението на названието „аскос“. В по-ранните публи-
кации те са определени като предноазиатски тип глинени съдове, 
без да са посочени допълнително техни характеристики (Миков 
1940, 64; Детев 1954, 107). При следващото им споменаване в пуб-
ликацията на селищната могила Езеро, Сливенско, тази категория 
съдове е окачествена като част от особените форми; отбелязано е, 
че наподобяват птица, което показва тяхното културно предназ-
начение (Георгиев 1979, 363). В българската историография опре-
деленията са за съдове, които са с изявена елипсовидна асиметрия 
на тялото, вертикална или хоризонтална дръжка и могат да бъдат 
орнитоморфни или антропоморфни (Лещаков 1988, 10; Мишина 
2014, 33). Според част от изследванията ранноцикладската Кугел-
кане (Kugelkanne) еволюционно е предшественик на по-късните 
аскоси от ІV – ІІІ в. пр.Хр. и продължава плавно развитието си – 
Линзенгефеес (Linsengefäß) и Саккане (Sackkanne) (Misch 1992, 
7). В други проучвания произходът на раннохеладските аскоси се 
свързва с епизодичните миграции на население от Северозападна 
Анатолия към Северна и Южна Гърция (Misch 1992, 7). В след-
ствие на това произходът на хеладските аскоси е разгледан в кон-
текста на произхода на т.нар. „Балкански аскоси“ (Misch 1992, 7). 
Аскосите от по-късните периоди (късна бронзова епоха) са обосо-
бени в специализирани форми (Misch 1992, 8). Разграничени са ня-
колко различни типа съдове – зооморфни и териантропни (Misch 
1992, 9). Цитираното изследване обхваща обширен георграфски 
ареал, който включва минойските, цикладските и кипърските ас-
коси (Misch 1992, 9). Те са представени като прототипи на микен-
ските образци и позволяват по-ясното формулиране на въпроса за 
техния генезис и развитие (Misch 1992, 9). През по-късни хроноло-
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гически периоди (субмикенски и протогеометричен) разпростра-
нението на аскосите е засвидетелствано в контитентална Гърция, 
Егейските острови, Кипър и Крит (Misch 1992, 10). През геомет-
ричния период броят на аскосите на материка е редуциран, като 
по островите тяхното разпространение е непроменено, както през 
предходните хронологически етапи (Misch 1992, 10). В края на 
прегледа Петер Миш споделя, че според някои изследователи раз-
витието и инфилтрирането на категорията на аскосите в Егейския 
басейн е повлияно от аналогични процеси в Близкия Изток (Misch 
1992, 10). Според други появата на зооморфни съдове в Гърция е 
в зависимост от Егейските острови и Анатолия (Misch 1992, 10). 
Въпреки това между предноазиатските прототипи и гръцките и 
егейските образци се забелязват немалко морфологични и типоло-
гически различия (Misch 1992, 10). Последното е прието като по-
казател за самостоятелно и независимо развитие на материалната 
култура на територията на Кипър през бронзовата епоха (Misch 
1992, 10). Цитираните мнения са възприети от П. Миш, който из-
тъква, че е възможно зараждането на категорията на аскосите да 
е повлияна от процесите на развитие на кипърската материална 
култура през ранната и средната бронзова епоха.

Представените данни за развитието на аскосите през ранната 
бронзова епоха показват два подхода, възприети при изучаване-
то им – еволюционния и миграционния. Те могат да се обобщят 
по следния начин. Според миграционистите аскосите възникват 
в териториите на Близкия Изток и последователно идеята за тях-
ното изработване се придвижва на запад, към териториите на 
Анатолия. Оттам те са инфилтрирани постепенно в територии-
те на Кипър, Егейските острови, континентална Гърция и Крит. 
Според еволюционистите Кипър се отличава със самостоятелно 
развитие на материалната култура, което се забелязва чувстви-
телно в керамичното производство на острова. Това позволява 
самостоятелно генериране на оригинални керамични категории/
форми, които са пренесени и в репертоара на ареали с различни 
културни характеристики – Егейските острови, Крит, материко-
ва Гърция. И двата модела предлагат възможност за съпоставки 
и сравнения на характеристиките на групите аскоси, открити в 
различни зони на Югоизточна Европа и Балканския полуостров.
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Технологични характеристики
В изследването са представени 21 цели съда и 6 фрагмента, 

от които 17 аскоса и 6 фрагмента са от Езерово, 3 съда са от 
Арсенала и 1 е с неизвестно местонамиране. Съдовете (и фраг-
ментите) са направени на ръка, като всички са тънкостенни (до 
0,50 см) и принадлежат към групата на фината керамика.

Аскосите имат сив до сиво-черен, бежов или сиво-бежов цвят. 
По повърхността на всички съдове се наблюдават петна с различен 
цвят – черен, кафяв, сив и бежов. За момента трудно може да се оп-
редели дали тези петна са резултат от първичното изпичане на съ-
довете, или са в следствие на вторично горене/нагряване на огън. 

При съдовете от Езерово най-разпространен е сивият цвят и 
неговите нюанси, следван от сиво-бежовия, бежовия и кафявия. 
По повърхността на всички съдове се наблюдават петна с раз-
личен цвят: черен, кафяв, сив и бежов.

Основният цвят на повърхността при съдовете от Арсенала 
е сивият и комбинациите с други цветове (кафяв и черен). По 
повърхността на съдовете има петна със сиво-бежов, сиво-че-
рен и черен цвят.

Външната повърхност при всички съдове е огладена в раз-
лична степен. Характерни за аскосите с много добре огладена 
повърхност са следите от оглаждане (направено с твърд пред-
мет) във вид на вертикални и надлъжни линии по надлъжната 
част на съда. Много добре огладените съдове са били покрити с 
ангоба в цвят, идентичен на оригиналния.

Формално-типологически характеристики
Аскосите са специфична категория съдове със строга ин-

дивидуалност, породена от тяхната асиметрия и липса на стан-
дартизираност. Техните характерни елементи са конична или 
сферична шия, асиметрично конично, сферично или сферо-ко-
нично тяло. Те са устойчиво проявени в различните географски 
райони на съвременните български земи. Отделни публикации 
представят мерителни схеми и пропорции на аскосите, които в 
някои случаи са основание те да бъдат разграничени на големи 
и малки (Лещаков 1988, 9, обр. 8ж; Мишина 2014, 35, 37, рис. 4)
(Обр. 25). Въпреки посочените основни метрични белези на ас-
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косите не е възможно да се състави единна типология, която да 
обхваща всички примери. Това затруднява и обособяването на 
отделни типологически групи.4 

В подкрепа на изказаната по-горе теза е, че разпростране-
нието им се регистрира в ареали, доминирани в материалната 
си култура от различни културни формации. Това обуславя 
техния индивидуален облик според тенденциите и особено-
стите в развитието на керамичното производство, характерни 
за всяка отделна култура. Могат да се разграничат няколко 
големи зони, в които се откриват аскоси: Северозападна Бъл-
гария – Магура-Коцофени; Североизточна България – Черна 
вода; Югоизточна България – Езеро и Централна Южна Бъл-
гария – Юнаците. Находките от посочените територии, в това 
число и аскосите (включително и тук разглежданите), демон-
стрират едни и същи черти и специфики, характерни за ем-
пиричните елементи на изброените култури и не показват съ-
ществени отлики от тях.

За аскосите от Езерово и Арсенала могат да се разграничат 
следните стилови (типологически?) белези/особености (по кат. №): 

1. Форма на тялото/хоризонтален разрез (поглед отгоре):
кръгла форма на тялото – № 3, 5, 9, 10, 13, 14, 15 
елипсовидна форма на тялото – № 1, 2, 4, 6, 7, 8, 12, 16, 17, 
19, 20, 21, 22 

4  Иван Панайотов и Стефан Александров представят два типа аскоси от 
Северозападна България – тип І от Магурата (с хоризонтално тяло) и тип ІІ 
от Търнава, които се различават в орнаментално отношение (Панайотов, 
Александров 1988, 6). Връзката им с култура Коцофени е подчертана чрез 
приликите на цитираните съдове с типове ХІа и ХІв на същата култура 
(Панайотов, Александров 1988, 10). Авторите споменават за наличието 
на аскосовидни кани от врачанските села Крушовица, Галиче и Селановци; 
русенското с. Батин; Берекетската селищна могила, Старозагорско; Юна-
ците и Езеро. Отбелязано е, че равнината, в която лежат устието и дъното, 
е под наклон, като стените са асиметрично разположени спрямо нея (Пана-
йотов, Александров 1988, 6; Alexandrov 2002, 141 – 143). От Езерово също 
произхождат немалко количество аскосовидни кани с височина 10 – 15 см, с 
отрязано устие и дръжка, излизаща над устието. Датировките, предложени 
за тези съдове, са във фаза 1а – ранна бронзова епоха (Alexandrov 2002, 141 
– 143).
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правоъгълно-овално тяло – № 11
2. Устие, устиен ръб:
скосено устие – № 1, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 16, 17, 22
хоризонтално устие – № 6, 15, 21
заоблен устиен ръб – № 3, 4, 6, 7, 12, 14, 16, 17
стеснен устиен ръб – № 1, 9, 15, 21, 22
равно отрязан устиен ръб – № 5

3. Шия:
конична шия – № 1, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22
вертикална шия – № 6, 8, 20

4. Профил на тялото (вертикален разрез):
сферично тяло – № 2, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 21, 22
биконично тяло – № 1, 3, 12, 16, 17, 19
полусферично – № 10, 11, 20
сфероконично тяло – № 4

5. Дъно:
равно непрофилирано дъно – № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22
конкавно дъно – № 19

6. Дръжки:
Вертикални дръжки – всички екземпляри

7. Украса:
релефна украса – № 3, 13
насечки – № 7 

Според представените данни най-често срещаните елемен-
ти от категорията на аскосите са кръгла или елипсовидна форма 
на тялото (хоризонтален разрез); скосено устие и заоблен усти-
ен ръб; конична шия, сферичен профил на тялото (вертикален 
разрез); равно непрофилирано дъно.5 Всички съдове имат вер-

5  Част от тези констатации са вече отразени в литературата (Tončeva 1981, 49).
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тикални дръжки, излизащи високо над устието. В горната си 
част са захванати за устийния ръб, а в долната – за участъка на 
прехода между шията и тялото. Забелязва се многообразие при 
напречното сечение на дръжките (плоско, кръгло, неправилно 
овално, елипсовидно, неправилно многоъгълно, плоско-елип-
совидно), като преобладават тези с плоско, кръгло и неправил-
но овално сечение. Аскосите с украса са малко. Тя може да е 
релефна (апликации, ребра, ръбове), разположена върху шията 
и тялото на съдовете или представена от насечки, обикалящи 
шията на аскоса (Обр. 6).

Обем6

Получена е информация за 20 от изследваните образци.7 В 
таблицата по-долу са представени данните за тях:

Каталожен № Инв. № Обем (L)

І група

10. Инв. № I. 1044 (38) 0,02

19. Без инв. № 0,06

12. Инв. № I. 1212 0,07

16. Инв. № I. 1630 0,08

ІІ група

14. Инв. № І. 1243 0,43

22. Инв. № І. 807 0,47

20. Без инв. № 0,60

1. Инв. № І. 587 0,77

4. Инв. № І. 1036 0,84

6  Изследването на обема на съдовете е подчинено на програма за изчисля-
ване на вместимост на съдове, разработена от Жан-Франсоа Мефр (Jean-
François Meffre) и Ив Ригоа (Yves Rigoir) (Meffre, Rigoir 2005). Необходи-
мите критерии за изчисляване на обема се отнасят изключително за цели 
съдове (цели форми/профили) и задължително илюстриране на профила и 
фиксиране на линейния мащаб за всеки отделен образец.
7  В каталога са представени стойностите до последния (възможен) десети-
чен знак на вместимостта на съдовете. Извън каталога обемът е съкращаван 
до втория десетичен знак след запетаята, без да се закръгля.
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Каталожен № Инв. № Обем (L)

21. Инв. № І. 3480 (29) 0,88

5. Инв. № І. 1038 0,91

11. Инв. № І. 1046 0,97

17. Инв. № I. 2487 (24) 1,00

8. Инв. № І. 1042 1,15

3. Инв. № I. 1037 1,20

6. Инв. № І. 1040 1,27

ІІІ група

7. Инв. № I. 1041 2,19

15. Инв. № I. 1279 2,55

2. Инв. № І. 1032 3,05

9. Инв. № I. 1043 3,07

Данните за изследваните съдове могат да се обособят в три 
групи:

Първа група: до 0,10 L (0,02 – 0,08 L – 4 екземпляра); 
Втората група: 0,50 – 1,50 L (0,43 – 1,27 L – 12 екземпляра); 
Трета група: 2,00 – 3,00 L (2,19 – 3,07 L – 4 екземпляра).
Преобладават съдовете от втора група, покриващи диапазо-

на между 0,50 и 1,50 L.8 Аскосите с близка вместимост (между 
0,50 и 1,50 L)9 не принадлежат към един същ тип и не може да 
се каже, че се наблюдава категорично припокриване на повече 
или всички типологически характеристики (елементи) между 
тях. Наблюденията за липсата на връзка между обема и фор-
мално-типологическите характеристики се препотвърждават и 
при другите две групи.10

8 Тази вместимост и до днес е най-разпространена при съдовете за течно-
сти (напр. за вода, вино, бира и др.).
9  Аскоси от Късчиореле (Căscioarele), Румъния, са обособени в четири групи 
на база обема си – 140 мл; 250 мл; 1400 мл; 1800 мл (Marinescu-Bilcu 1990, 6), 
които частично се вписват във втора група на настоящето изследване.
10  Групи № 1 и 3 са представени с равен брой примери – 4 съда.
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Общи изводи. Заключение
На база на находките, известни от публикации, както и на 

тези, обработени в настоящото изследване, е съставена карта на 
разпространението на аскосите от ранната бронзова епоха (Кар-
та 1).11 Успоредно с това са представени и локализациите на об-
разци на аскосите от енеолита. От периода на ранната бронзова 
епоха са отбелязани аскоси от 26 обекта: 20 селища (могилни и 
открити) и 6 некропола – могилни и плоски. Местонамирания-
та на аскосите маркират две основни зони на тяхното разпрос-
транение.12 Първата, от запад на изток, обхваща териториите на 
Северозападна България по течението на Дунав и южно от нея. 
В тези територии са проявени и разпространени елементите на 
култура Коцофени и на нейния южен (български) вариант – Ма-
гура (Магура-Коцофени). Втората зона покрива земите на Гор-
нотракийската низина. Вътрешно тя може да се раздели на две 
части, които са съсредоточени в Пловдивско-Пазарджишкото 
поле (от запад) и Старозагорското поле (от изток). Те съвпадат 
и с физико-географското разделение на низината. Разположе-
нието на обектите, при които са открити находките, е по до-

11  Представената карта е базирана на споменатите в литературата место-
намирания на аскоси: Николов 1964, 74 – 75, обр. 10б; Николов 1976, 38 
– 51; Детев, Мацанова 1977; Tončeva 1981, 41 – 62; Панайотов, Алексан-
дров 1988, 6; Лещаков 1992, 25, обр. 11-а-б; 42, обр. 18-ж; 56, обр. 26-и; 66, 
обр. 31-г; Катинчаров, Мацанова 1993, 155 – 173; Колева 1993, 121 – 128; 
Alexandrov 1995, 253 – 270; Draganov 1995, 238, Fig. 10: 12; Alexandrov 
2002, 140 – 147; Лещаков 2006, 141 – 216; Alexandrov 2007, 225 – 248; Алек-
сандров 2010, 46; Димитрова, Марков, Сираков 2012, 112 – 114; Илиев 
2012, 106 – 109; Димитрова 2014, 69 – 83; Александров, Христова 2014, 
83, 88, обр. 3, 4; Мишина 2014, 33, 39 – 41, рис. 5; Chohadzhiev, Mihaylova 
2014, 14 – 18, 44, 70, Fig. 34; Димитрова 2018, 455 – 456; Александров 2018, 
19 – 35; Alexandrov 2019, 76, 84; Александров 2020, 465, обр. 5; 468, кат. № 
371; Димитров и кол. 2020, 374, обр. 5, № 157/19 и 161/19.
12  За сравнение през енеолита, когато е първоначалната поява на аскосите 
в съвременните български територии, тяхното разпространение е концен-
трирано предимно в ЗападнаБългария (Слатино, Кюстендилско; Гълъбовци, 
Софийско; Мездра, Заминец, Врачанско; Юнаците; Телиш, Плевенско; Капи-
тан Димитриево, Пазарджишко; Небет тепе и Мичкюр (дн. кв. „Прослав“) 
в Пловдив и Долнослав, Пловдивско). Примерите от Централна и Източна 
България са сведени до три местонамирания (Азмашката селищна могила, 
Старозагорско; Хотница, Великотърновско, и Русенската селищна могила).
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лините и притоците на пълноводните реки Тунджа и Марица. 
Това е ареал, в който преобладават елементи на материалната 
култура, характерна за влиянието на епонимните селища Юна-
ците и Езеро. В североизточните части на България (заедно с 
тук разглежданите материали) са известни отделни аскоси от 
некрополите при Батин (аскосовидни кани) и Смядово, Шумен-
ска област.

Поради липсата на данни за стратиграфията определянето 
на точната датировка на съдовете е затруднено. Отправна точка 
за тяхната относителна хронология са останалите материали, 
открити при проучванията на Езерово. Животът на селището е 
разделен на 4 фази (Езерово І – ІV), като масовото присъствие 
на аскоси е регистрирано в Езерово ІІ и епизодично в Тополите, 
Варненско (1 пример), и Езерово ІІІ (3 примера) (Tončeva 1981, 
44, fig. 7 – 8).

Аскосите от затворени контексти от различни обекти в 
българските земи датират от І фаза на ранната бронзова епоха. 
Техният брой преобладава над съдовете от ІІ фаза на епохата. 
Някои образци от Езерово – инв. № 1037 и 1212 (Обр. 4 и 12) – 
имат отделни аналогии със съдове от Габрова могила, с. Камен, 
Сливенско (Димитрова 2018, 455 – 456). Други – инв. № 1040 
(Обр. 6) – с украса и частично с формата на аскос от Фолтещ 
(Foltești), Румъния, чието културно определяне е свързано с 
култура Шнекенберг (Schneckenberg) (Petrescu-Dumbovita, 
Cassan, Mateescu 1951, 253, 256, fig. 3/3). Трети – инв. № 1041 
(Обр. 7) – с аскос от Смядово (Chohadzhiev, Mihaylova 2014, 70, 
Fig. 34), датирани в първия и частично във втория етап на ран-
ната бронзова епоха.

Анализът на материали от Езерово ІІ сочи, че попадат в пе-
риод, следващ Черна вода ІІ, и обхваща развитието на култура 
Глина (Roman et al. 1992, 69). Последният отбелязва, че докато 
Страшимирово І е сходен на Черна вода ІІ, то Езерово ІІ съдър-
жа елементи, аналогични на късната фаза на Коцофени и Шне-
кенберг В (Schneckenberg B), отнасящи се в началото на втората 
фаза на ранната бронзова епоха – EBA IIa (Roman et al. 1992, 
69; Alexandrov 2002, 140 с цит. лит.). Наблюденията за тези да-
тировки са отбелязани в по-късни изследвания, в които са под-
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чертани аналогиите между керамичните ансамбли на Езерово 
с Урдовиза (Leshtakov 1991, 27 – 28; Vasileva 2018, 140 – 141). 
Това допуска хипотеза за предполагаема датировка на аскосите 
от раннобронзовите селища в района на Варна в І – ІІ фаза на 
ранната бронзова епоха.13

За употребата на аскосите съществуват различни предполо-
жения и хипотези. Функцията на тази категория съдове може да 
се свърже с разливане на различни течности. Често аскосите са 
използвани като погребален дар или инвентар. Сред съществу-
ващите мнения са тези, че аскосите вероятно имитират кожени 
мехове за вино (Richter, Milne 1935, 18 – 19; Kanowski 1984, 31 
– 32; Misch 1992, 1, 6; Moore 1997, 55 – 56; Wiencke 2000, 529). 
„Аскос“ е название, равносилно на wineskin, от който ориги-
нално е възприета формата на тази категория съдове (Aharoni 
1979, 95; Wiencke 2000, 529). П. Миш отбелязва, че произхо-
дът на аскосите може да се изведе от кожените мехове за вино 
(Misch 1992, 1). В писмените извори не се съдържат сведения 
за етимологията на термина „аскос“. Названието е взаимствано 
от популярната за антична Гърция категория съдове със също-
то име (вж. цитираните по-горе автори; Misch 1992, 6). С този 
израз именно е назоваван коженият мях за вино, който е бил 
прототип за всички асиметрични съдове (Misch 1992, 6). Ви-
зуалните зооморфни черти, които те носят, позволяват на част 
от авторите да включат тези характеристики в типологическата 
им класификация (Misch 1992, 6).

По тази причина аскосите може да се разглеждат като кон-
тейнери за вино. Някои автори не изключват да са използвани 
за други течности, олио или мед (Richter, Milne 1935, 18 – 19; 
Moore 1997, 55 – 56).

Най-близка до аскосите е категорията на каните. Поради 
това може да се допусне сходна на каните употреба – за разли-
ване и съхраняване на течности. Може да се предположи, че са 

13  Обр. 19 има аналогии с отделни съдове от Румъния – Късчиореле, които 
се датират предимно в Гумелница (Gumelnița) A2 и един пример в Гумел-
ница В1 (Marinescu-Bilcu 1990, 6, fig. 3, 4-2, 4-4), което дава възможност 
да се предположи по-ранна дата от ранната бронзова епоха за цитирания 
образец.
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служили и за приготвяне на течни храни. За това свидетелстват 
петната от вторично горене по повърхностите на аскосите.

Аскосите от Регионалния историчеси музей – Варна са 
представителна извадка за тази категория съдове, като екзем-
плярите от Езерово са втората по многобройност колекция след 
тази от Юнаците.14 Представените примери илюстрират много-
образие на формата при отделните съдове, като се наблюдава 
известно припокриване при моделирането на отделни елементи 
на част от представените образци. Въпреки това е невъзможно 
да се направи типологически разбор и оформяне на отделни ти-
пове и варианти при разглежданите материали. Наблюдават се 
сходства при обемите на съдовете. Това навярно е свидетелство 
за идентичната функция, която са изпълнявали, независимо от 
различията си в типологическо отношение. 

Необясними засега остават въпросите за краткото им хроно-
логическо присъствие в рамките на ранната фаза на епохата, за 
неравномерното им разпределение в обектите от съвременните 
български земи и от какво тези тенденции са били повлияни.

Каталог
В каталога са включени съдове от селищата до Езерово и 

Арсенала, както и един съд с неизвестно местонамиране. Ос-
новните реквизити на каталога са: 1. Размери – Височина (Н); 
Диаметър на устието (Dr); Максимален диаметър (Dmax); Диа-
метър на дъното (Db)15; 2. Повърхност; 3. Цвят (след изпичане-
то на съда); 4. Лом; 5. Примеси; 6. Описание. 

Каталогът включва 21 цели съда и 6 (разпознаваеми) фрагмента.

І. Езерово

А. Цели съдове
1. Инв. № І. 587 (Обр. 1 и 1а)
Размери: Н = 14,9 см; Dr = 9 х 7,4 см; Dmax = 14,2 х 9,1 см; 

14  Това ревизира изказаното в литературата мнение за най-многобройна 
група аскоси от ранната бронзова епоха на територията на днешните бъл-
гарски земи (Минков 2018, 38).
15  За улеснение в каталога са използвани тези съкращения.
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Db = 8,8 х 6,00 см.
Повърхност: грубо огладена с множество пукнатини.
Цвят: кафяв с бежови петна.
Лом: едноделен, кафяв.
Примеси: варовикови камъчета и бели частици (висока кон-

центрация – 0,1 – 0,2 см; единични – 0,5 – 0,7 см).
Описание: направен на ръка; елипсовидна форма на тяло-

то (поглед отгоре); скосено устие, стеснен заоблен ръб; конич-
на шия, биконичен профил на тялото; равно и непрофилирано 
дъно; основи от вертикална дръжка.

Обем: 0,779429 L

2. Инв. № І. 1032 (Обр. 2 и 2а)
Размери: Н = 24,5 см; Dmax = 19 х 18,4 см; Db = 9,3 х 8,1 см.
Повърхност: много добре огладена; следи от ангоба.
Цвят: сив с черни петна.
Лом: едноделен, сив.
Примеси: средна концентрация на варовикови камъчета и 

бели частици (0,1 – 0,2/0,3 см).
Описание: направен на ръка; елипсовидна форма на тялото 

(поглед от горе); устието и повече от половината шия липсват; 
приплеснато сферично тяло с изнесена и заострена задна част; 
равно и непрофилирано дъно; вертикална дръжка с правоъгъл-
но-овално напречно сечение, горната основа е захваната за ус-
тието, долната – непосредствено след прехода между шията и 
тялото.

Обем: 3,05872 L

3. Инв. № І. 1036 (Обр. 3 и 3а)
Размери: Н = 16,5 см (15,5 см без дръжката); Dr = 7,00 х 6,1 

см; Dmax = 13,4 х 12,2 см; Db = 8,00 х 6,6 см.
Повърхност: много добре огладена; следи от ангоба.
Цвят: сив/сиво-черен с кафяви, сиви и черни петна.
Лом: едноделен, черен.
Примеси: висока концентрация на варовикови камъчета, 

шамот, слюда (0,1 – 0,3 см).
Описание: направен на ръка; елипсовидна форма на тяло-
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то (поглед отгоре); скосено устие с равно отрязан ръб; конична 
шия; сферично тяло; равно и непрофилирано дъно; вертикална 
дръжка с неправилно-овално напречно сечение, излизаща над 
устието, горната основа е захваната за устийния ръб, долната 
– на прехода между шията и тялото; наличие на две малки вер-
тикални дръжки – разположени симетрично срещуположно на 
прехода между шията и тялото, като едната е точно под долната 
основа на голямата дръжка; равно и непрофилирано дъно; ук-
раса от две релефни ребра с издължено-овална форма, разпо-
ложени върху най-широката част от тялото на съда, срещупо-
ложно едно на друго; върху повърхността им се забелязват коси 
насечки. 

Обем: 0,848828 L

4. Инв. № I. 1037 (Обр. 4 и 4а)
Размери: Н = 18 см; Dr = 9,8 х 9,6 см; Dmax = 16,7 х 17,4 см; 

Db = 8,9 х 8,3 см.
Повърхност: много добре огладена; следи от ангоба.
Цвят: сив с кафяви и бежови петна.
Лом: едноделен, сив.
Примеси: единични варовикови камъчета и бели частици 

(0,1 – 0,3 см).
Описание: направен на ръка; кръгла форма на тялото (по-

глед отгоре); скосено устие, заоблен и извит навън ръб; висока 
конична шия; приплеснато конично тяло; равно непрофилира-
но дъно, върху което липсва оригиналното покритие; следи от 
вертикална плоска дръжка, горната основа е захваната за ръба 
на устието, долната – при прехода между шията и тялото.

Обем: 1,20259 L

5. Инв. № І. 1038 (Обр. 5 и 5а)
Размери: Н = 16,9 см; Dr = 8,9 х 8 см; Dmax = 15,4 х 15,2 см; 

Db = 7 х 6,3 см.
Повърхност: Много добре огладена; следи от ангоба; нале-

пи по повърхността.
Цвят: сив с черни петна.
Лом: едноделен, сив.
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Примеси: без данни.
Описание: направен на ръка; кръгла форма на тялото (по-

глед отгоре); леко скосено устие, заоблен ръб; висока конична 
шия; тялото е със сферично-коничен профил; равно непрофи-
лирано дъно със следи от изтриване и износване на повърхност-
та; вертикална дръжка с правоъгълно-овално сечение, горна-
та основа е захваната за ръба на устието, долната – на прехода 
между шията и тялото; върху средната част на шията е пробит 
отвор с диаметър 1,3 см (външен) и 0,7 см (вътрешен).

Обем: 0,917188 L

6. Инв. № І. 1040 (Обр. 6 и 6а)
Размери: Н = 15,2 см; Dr = 8,6 х 8,7 см; Dmax = 11,9 х 14,9 см; 

Db = 8,9 х 5,5 см.
Повърхност: много добре огладена; следи от ангоба; ориги-

налната повърхност е запазена минимално.
Цвят: сив със сиви и бели петна.
Лом: едноделен, сив.
Примеси: висока концентрация от варовикови камъчета и 

бели частици (0,1 – 0,2 см).
Описание: направен на ръка; елипсовидна форма на тялото 

(поглед отгоре); хоризонтално устие, заоблен, леко извит навън 
ръб; вертикална шия, приплеснато сферично тяло; равно непро-
филирано дъно, леко хлътнало (поради остъргване на повърх-
ността му?); украса от вертикални резки, които се забелязват 
само от едната страна на съда; запазени основи на вертикална 
дръжка, която е излизала над устието, горната основа е била зах-
ваната за ръба на устието, долната – при прехода между шията и 
тялото.

Обем: 1,27742 L

7. Инв. № I. 1041 (Обр. 7 и 7а)
Размери: H = 18 см (16 см без дръжката); Dr = 9,4 х 8,8 см; 

Dmax = 17 х 15 см; Db = 9,5 х 9,8 см.
Повърхност: много добре огладена; следи от ангоба.
Цвят: сив със светло-сиви и черни петна.
Лом: без данни.
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Примеси: висока концентрация от тъмнокафяви частици 
(0,1 – 0,2 см) и единични варовикови камъчета и бели частици 
(0,1 – 0,3 см).

Описание: направен на ръка; елипсовидна форма на тялото 
(поглед отгоре); скосено устие, леко заоблен ръб; къса конична 
шия; сферично тяло; равно непрофилирано тяло; вертикална 
дръжка, излизаща над устието, с овално-елипсовидно напречно 
сечение, горната основа е захваната за устието, долната – след 
прехода шия-тяло. 

Обем: 2,1932 L

8. Инв. № I. 1042 (Обр. 8 и 8а)
Размери: Н = 17,1 см; Dr = 9,4 х 8,4 см; Dmax = 14,6 х 14,9 см.
Повърхност: много добре огладена; следи от ангоба.
Цвят: сив с черни и бежови петна.
Лом: едноделен, сив.
Примеси: варовикови камъчета и бели частици (висока кон-

ценрация – 0,1 см; средна концентрация – 0,2 см; единични – 
0,3 см).

Описание: направен на ръка; елипсовидна форма на тялото 
(поглед отгоре); скосено устие; много къса вертикална шия; без 
дръжка; сферично тяло; равно и непрофилиранодъно.

Обем: 1,15816 L

9. Инв. № I. 1043 (Обр. 9 и 9а)
Размери: Н = 20,3 см; Dr = 10 х 9,8 см; Dmax = 18 х 18,9 см. 
Повърхност: много добре огладена; следи от ангоба.
Цвят: сив/тъмносив със светлосиви и черна петна.
Лом: едноделен, сив.
Примеси: единични варовикови камъчета и бели частици 

(0,1 – 0,2 см).
Описание: направен на ръка; кръгла форма на тялото (по-

глед отгоре); стеснен и заострен ръб, къса конична шия, високо 
сферично тяло, равно и непрофилирано дъно; вертикална плоска 
дръжка, излизаща над устието, горната основа е захваната за ус-
тийния ръб, долната – непосредствено след прехода шия-тяло.

Обем: 3,07889 L
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10. Инв. № I. 1044 (38) (Обр. 10 и 10а)
Размери: Н = 3,9 см; Db = 3,8 х 3,4 см.
Повърхност: средно добре огладена. 
Цвят: сив с бежови петна.
Лом: едноделен, сив.
Примеси: висока концентрация от варовикови камъчета и 

бели частици (0,1 – 0,2 см).
Описание: направен на ръка; кръгла форма на тялото (по-

глед отгоре); полусферичен профил със страничен отвор/устие, 
без шия; равно и непрофилирано дъно; долна основа от верти-
кална дръжка с кръгло напречно сечение.

Обем: 0,0244395 L

11. Инв. № І. 1046 (Обр. 11 и 11а)
Размери: Н = 11,1 см; Dr = 17,9 х 14,5 см; Db = 17,3 х 15 см.
Повърхност: грубо огладена; наличие на пукнатини при дъ-

ното, получени при изпичането, вероятно поради недобро слеп-
ване на отделните глинени ленти/пояси.

Цвят: сив.
Лом: едноделен, сив.
Примеси: висока концентрация от варовикови камъчета и 

бели частици (0,1 – 0,2 см).
Описание: направен на ръка; правоъгълно-овално тяло (по-

глед отгоре); полусферичен профил със страничен отвор/устие 
с неравномерно заоблен ръб; равно и непрофилирано дъно; за-
пазени са основи на хоризонтална дръжка с кръгло напречно 
сечение.

Обем: 0,974531 L

12. Инв. № I. 1212 (Обр. 12 и 12а)
Размери: Н = 8,4 см (7,7 см без дръжката); Dr = 4,1 х 4,00 см; 

Dmax = 7,9 х 6,7 см; Db = 3,6 х 3,2 см.
Повърхност: средно добре огладена.
Цвят: бежов с черни петна.
Лом: без данни.
Примеси: висока концентрация от парченца глина/шамот (?) 

(0,1 – 0,2 см) и висока концентрация от варовикови камъчета и 
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бели частици (0,1 – 0,2 см).
Описание: направен на ръка; елипсовидна форма на тялото 

(поглед отгоре); скосено устие, извит навън заоблен ръб; конич-
на шия; биконично тяло, издута задна част; равно непрофили-
рано дъно; вертикална дръжка с неправилно овално напречно 
сечение, горната основа е захваната за устийния ръб, долната 
– в основата на шията.

Обем: 0,0790191 L

13. Инв. № I. 1241 (Обр. 13)
Размери: Н = 13,6 см; Dmax = 13,1 х 13,1; Db = 7,1 х 7,1 см.
Повърхност: грубо огладена, с множество пукнатини и не-

равности. 
Цвят: сив с черни петна. 
Лом: едноделен, сив.
Примеси: висока концентрация от варовикови камъчета и 

бели частици (0,1 – 0,2 см) и единични камъчета (0,5 см).
Описание: направен на ръка; кръгла форма на тялото (по-

глед отгоре); устието не е запазено; къса аморфна шия, сфе-
рично тяло, неравно непрофилирано дъно; запазена е долната 
основа на вертикална дръжка; украса от два релефни мотива с 
V-образна форма, между които един с форма на котва. 

14. Инв. № І. 1243 (Обр. 14 и 14а)
Размери: Н = 18 см; Dr = 7,8 х 7,7 см; Dmax = 14,4 х 13,5 см; 

Db = 6,9 х 6,6 см;
Повърхност: много добре огладена; следи от ангоба.
Цвят: сив с черни петна.
Лом: едноделен, сив.
Примеси: висока концентрация от варовикови камъчета и 

бели частици (0,1 – 0,2 см).
Описание: направен на ръка; кръгла форма на тялото (по-

глед отгоре); скосено устие с извит и стеснен, заоблен ръб; ко-
нична шия; сферично тяло; равно и непрофилирано дъно; следи 
от вертикална дръжка, излизаща над устието с овално-елипсо-
видно напречно сечение – горната основа е закрепена на устий-
ния ръб, долната основа – на прехода между шията и тялото.
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Обем: 0,434364 L

15. Инв. № I. 1279 (Обр. 15 и 15а)
Размери: Н = 22,5 см (19,8 см без дръжката); Dr = 11,2 х 10,9 

см; Dmax = 18,3 х 19,4 см; Db = 10,7 х 10,9 см.
Повърхност: много добре огладена; следи от ангоба. 
Цвят: бежов с черни петна. 
Лом: едноделен, черен.
Примеси: много висока концентрация от парченца глина/

шамот (0,1 – 0,2 см) и единични варовикови камъчета и бели 
частици (0,1 – 0,2 см).

Описание: направен на ръка; кръгла форма на тялото (по-
глед отгоре); хоризонтално устие, извит навън стеснен устиен 
ръб; конична (почти цилиндрична) шия; сферично тяло; равно 
непрофилирано дъно с огрубена повърхност (липсва оригинал-
ната); вертикална плоска дръжка, извита над устието, горната 
основа е захваната за ръба на устието, а долната – непосредстве-
но под прехода между шията и тялото.

Обем: 2,55555 L

16. Инв. № I. 1630 (Обр. 16 и 16а)
Размери: Н = 7,3 см (6,8 см без дръжката); Dr = 4,1 х 3,2 см; 

Dmax = 4,9 х 7 см; Db = 4,4 х 2,6 см.
Повърхност: средно огладена с неравности и пукнатини. 
Цвят: сив/сиво-бежов с черни и тъмносиви петна.
Лом: едноделен, сив.
Примеси: ниска до средна концентрация на варовикови ка-

мъчета и бели частици (0,1 – 0,3 см).
Описание: направен на ръка; елипсовидна форма на тялото 

(поглед отгоре); скосено устие с лошо моделиран улей за теч-
ности, заоблен ръб; много къса аморфна шия; овално-коничен 
профил; вертикална дръжка с неправилно напречно сечение, 
горната основа е захваната за устийния ръб, долната – за горна-
та част на тялото.

Обем: 0,0829858 L
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17. Инв. № I. 2487 (24) (Обр. 17 и 17а)
Размери: H = 19,8 см (19 см без дръжката); Dr = 9,1 х 8,7 см; 

Dmax = 14,3 х 14,5 см; Db = 7,9 х 7,9 см.
Повърхност: много добре огладена, следи от ангоба.
Цвят: сив цвят с бежови и черни петна.
Лом: едноделен, сив.
Примеси: единични варовикови камъчета и бели частици 

(0,1 – 0,2 см).
Описание: направен на ръка; елипсовидна форма на тялото 

(поглед отгоре); скосено устие (с отчупвания по ръба), заоблен 
леко отворен навън ръб; висока конична шия; заоблено-конично 
тяло; равно непрофилирано дъно; вертикална дръжка, излиза-
ща над устието, горната основа е закрепена за устието, долната 
– на прехода между шията и тялото.

Обем: 1,00551 L

Б. Фрагменти
18. А (Обр. 18: А)
Запазена част – шията и най-горната част от тялото.
Повърхност: много добре огладена, следи от ангоба.
Цвят: сив с тъмносиви петна.
Примеси: единични варовикови камъчета и бели частици 

(0,1 – 0,2 см).
Описание: скосено устие; конична шия; стеснен и заострен 

ръб; вертикална дръжка с елипсовидно-овално напречно сече-
ние, излизаща над устието, горната основа е закрепена за усти-
ето, долната – на прехода между шията и тялото.

18. Б (Обр. 18: Б)
Запазена част – шията и най-горната част от тялото.
Повърхност: добре огладена – неравномерно; следи от ангоба.
Цвят: сиво-кафяв; тъмнокафяви петна.
Примеси: висока концентрация от варовикови камъчета и 

бели частици (0,1 – 0,2 см).
Описание: скосено устие; конична шия; заоблен ръб; следи 

от вертикална дръжка с неправилно овално сечение, излизаща 
над устието, горната основа е закрепена за устието, долната – на 
прехода между шията и тялото.
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18. В (Обр. 18: В)
Запазена част – шията и най-горната част от тялото.
Повърхност: много добре огладена; следи от ангоба.
Цвят: сив.
Примеси: висока концентрация от варовикови камъчета и 

бели частици (0,1 – 0,2 см).
Описание: скосено устие; стеснен ръб; асиметрична конич-

на шия; вертикална дръжка с неправилно кръгло напречно се-
чение, излизаща над устието, горната основа е закрепена за ус-
тието, долната – на прехода между шията итялото.

18. Г (Обр. 18: Г)
Запазена част – шията.
Повърхност: много добре огладена; следи от ангоба.
Цвят: сив с тъмносиви до тъмнокафяви петна.
Примеси: висока концентрация от варовикови камъчета, 

бели частици и червени частици (шамот?) (0,1 – 0,2 см).
Описание: запазена е предната част на шията; скосено ус-

тие, заоблен ръб; коничен профил.

18. Д (Обр. 18: Д)
Запазена част – шията и най-горната част от тялото.
Повърхност: много добре огладена; следи от ангоба.
Цвят: сив с тъмносиви до черни петна.
Примеси: единични варовикови камъчета и бели частици 

(0,1 – 0,2 см).
Описание: скосено устие, стеснен и заострен ръб; верти-

кална шия; запазена е частично вертикална дръжка с плоско 
елипсовидно напречно сечение, като горната основа е захваната 
за най-ниската част на устийния ръб, а долната – при прехода 
между шията и тялото.

18. Е (Обр. 18: Е)
Запазена част – долната част на тялото.
Повърхност: много добре огладена, следи от ангоба.
Цвят: кафяв до сиво-кафяв.
Примеси: много висока концентрация от варовикови камъ-

чета и бели частици (0,1 – 0,2 см).
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Описание: от запазеното се вижда, че съдът е с елипсовидна 
форма на тялото в хоризонтален разрез (поглед отгоре) и със 
сферичен профил; равно и непрофилирано дъно.

ІІ. Арсенала

19. Без инв. № (Обр. 19 и 19а)
Размери: Н = 6,3 см; Dmax = 9,5 х 6,1 см; Db = 6,9 х 4,7 см. 
Повърхност: средно добре огладена. 
Цвят: сив/сиво-кафяв със сиво-бежови петна.
Лом: триделен, кафяв при повърхностите и сив в средата.
Примеси: кварцови и варовикови камъчета и бели частици 

(средна до ниска концентрация – 0,1 – 0,2 см и единични – 0,3 см).
Описание: направен на ръка; елипсовидна форма на тялото 

(поглед отгоре); устието е слабо запазено; къса конична шия, 
хоризонтално конично тяло, леко конкавно дъно; вертикална 
дръжка с неправилно овално сечение, горната основа е захвана-
та за ръба на устието, долната – по средата на тялото.

Обем: 0,0637062 L

20. Без инв. № (Обр. 20 и 20а)
Размери: Н = 12,8 см (запазена); Dmax = 12,4 х 8,1 см; Db = 

9,1 х 7,1 см.
Повърхност: средно добре огладена; неравности и пукнати-

ни (възможно е и заради примеси с големи размери); наличие на 
налепи със сив цвят по вътрешната повърхност.

Цвят: сиво-черен със сиво-черни петна.
Лом: едноделен, сив.
Примеси: ниска до средна концентрация на варовикови и 

кварцови камъчета (0,1 – 0,2 см) и висока концентрация на квар-
цови камъчета (0,5 – 0,7 см).

Описание: направен на ръка; елипсовидна форма на тя-
лото (поглед отгоре); устието не е запазено; вертикална шия; 
полусферично тяло; равно непрофилирано дъно; вертикална 
дръжка с плоско елипсовидно напречно сечение.

Обем: 0,607518 L
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21. Инв. № І. 3480 (29) (Обр. 21)
Размери: Н = 14,3 см (13,8 см без дръжката); Dr = 6,9 х 7,00 

см; Dmax = 12,6 х 10,9 см; Db = 7,9 х 6,5 см.
Повърхност: много добре огладена; следи от ангоба.
Цвят: сив с черни петна.
Лом: без данни.
Примеси: висока концентрация на кварцови и варовикови 

камъчета и слюда (0,1 – 0,3 см).
Описание: направен на ръка; елипсовидна форма на тялото 

(поглед отгоре); хоризонтално устие, стеснен заоблен ръб; къса 
фуниевидна (конична) шия, плавно преминаваща към тяло със 
сферична форма; равно и непрофилирано дъно с огрубена повърх-
ност; вертикална плоска дръжка с многоъгълно напречно сечение, 
като са оформени странични ръбове/кантове; горната основа е зах-
ваната за устието, долната – под прехода между шията и тялото.

Обем: 0,889732 L

ІІІ. Неизвестно местонамиране

22. Инв. № І. 807 (Обр. 22 и 22а)
Размери: Н = 10,2 см (9,9 см без дръжката); Dr = 5,2 х 4,7 см; 

Dmax = 10,7 х 8,6 см.
Повърхност: добре огладена; плътно покрита със сиво-бели 

налепи.
Цвят: бежов със сиви петна.
Лом: едноделен, бежов.
Примеси: висока концентрация от глинени частици (0,1 – 

0,2 см) и единични варовикови камъчета (0,5 см).
Описание: направен на ръка; елипсовидна форма на тялото 

(поглед отгоре); скосено устие със стеснен и заострен ръб; къса 
конична шия; сферично тяло; вертикална дръжка с неправилно 
овално сечение, горната основа е захваната за устието, долната 
– вертикално за тялото непосредствено след прехода между 
шията и тялото на съда.

Обем: 0,470633 L
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Обр. 6. Езерово. Аскос, инв. № I. 1040 (кат. № 6)

Обр. 6а. Езерово. Изчисляване на обем на инв. № I. 1040 (кат. № 6)
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Обр. 7. Езерово. Аскос, инв. № I. 1041 (кат. № 7)

Обр. 7а. Езерово. Изчисляване на обем на инв. № I. 1041 (кат. № 7)
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Обр. 8. Езерово. Аскос, инв. № I. 1042 (кат. № 8)

Обр. 8a. Езерово. Изчисляване на обем на инв. № I. 1042 (кат. № 8)
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Обр. 9. Езерово. Аскос, инв. № I. 1043 (кат. № 9)

Обр. 9a. Езерово. Изчисляване на обем на инв. № I. 1043 (кат. № 9)
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Обр. 10. Езерово. Аскос, инв. № I. 1044 (38) (кат. № 10)

Обр. 10a. Езерово. Изчисляване на обем на инв. № I. 1044 (38) (кат. № 10)
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Обр. 11. Езерово. Аскос, инв. № I. 1046 (кат. № 11)

Обр. 11a. Езерово. Изчисляване на обем на инв. № I. 1046 (кат. № 11)
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Обр. 12. Езерово. Аскос, инв. № I. 1212 (кат. № 12)

Обр. 12а. Езерово. Изчисляване на обем на инв. № I. 1212 (кат. № 12)
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Обр. 13. Езерово. Аскос, инв. № I. 1241 (кат. № 13)
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Обр. 14. Езерово. Аскос, инв. № I. 1243 (кат. № 14)

Обр. 14а. Езерово. Изчисляване на обем на инв. № I. 1243 (кат. № 14)
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Обр. 15. Езерово. Аскос, инв. № I. 1279 (кат. № 15)

Обр. 15а. Езерово. Изчисляване на обем на инв. № I. 1279 (кат. № 15)
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Обр. 16. Езерово. Аскос, инв. № I. 1630 (кат. № 16)

Обр. 16а. Езерово. Изчисляване на обем на инв. № I. 1630 (кат. № 16)
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Обр. 17. Езерово. Аскос, инв. № I. 2487 (24) (кат. № 17)

Обр. 17а. Езерово. Изчисляване на обем на инв. № I. 2487 (24) (кат. № 17)
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Обр. 18: А. Езерово. Фрагмент от аскос – А  

Обр. 18: Б. Езерово. Фрагмент от аскос – Б 
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Обр. 18: В. Езерово. Фрагмент от аскос – В 

Обр. 18: Г. Езерово. Фрагмент от аскос – Г 
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Обр. 18: Е. Езерово. Фрагмент от аскос – Е

Обр. 18: Д. Езерово. Фрагмент от аскос – Д 
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Обр. 19. Арсенала. Аскос (кат. № 19)

Обр. 19а. Арсенала. Изчисляване на обема (кат. № 19)
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Обр. 20 Арсенала. Аскос (кат. № 20)

Обр. 20а. Арсенала. Изчисляване на обема (кат. № 20)
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Обр. 21. Арсенала. Аскос, инв. № I. 3480 (29) (кат. № 21)

Обр. 21a. Арсена. Изчисляване на обем на инв. № I. 3480 (29) (кат. № 21)
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Обр. 22. Неизвестно местонамиране. Аскос, инв. № I. 807 (кат. № 22)

Обр. 22а. Неизвестно местонамиране. Изчисляване на обем на инв. № I. 807 
(кат. № 22)
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Обр. 23. Неидентифициран съд от Езерово (?) (по Roman et al. 1992, Taf. 32-2)
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Обр. 24. Езерово. Таблица на аскосите (по Tončeva 1981, fig. 8)
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Обр. 25. Метрични елементи и пропорции на аскосите от ранната бронзова 
епоха в съвременните български земи (Лещаков 1988, 9, обр. 8ж; Мишина 

2014, 35, 37, рис. 4)
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АТРИБУТЫ МАТЕРИ БОГОВ НА 
ТЕРРАКОТОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЯХ ИЗ 

ОЛЬВИИ
Тетяна М. Шевченко

АТРИБУТИ НА БОГИНЯТА МАЙКА В ТЕРАКОТЕНИ 
ИЗОБРАЖЕНИЯ ОТ ОЛБИЯ

Тетяна М. Шевченко

Резюме: В статията се установява връзката между три 
теракоти, изобразяващи Великата майка на боговете на трон. 
Две от тях, съдейки по фрагментите им, са направени в един 
и същ калъп в северозападната част на Мала Азия, а третата 
– в Олбия Понтика – по техен образец. Първите се датират в 
IV – началото на III в. пр.Хр., а последната – приблизително в 
средата на III в. пр.Хр. Отпечатъкът на вносната теракота е 
преработен в съответствие с местните вкусове и представи. 
Докато върху първичното изображение лъвчето е разположе-
но под краката на богинята, то при паметника от Олбия то е 
в нейния скут.

Установено е, че при всички статуетки в декора на под-
лакътниците на трона присъства изображение на сфинксове. 
Аналогии на такива теракоти са известни от Мала Азия и За-
падното Черноморие. Орнаменталният мотив в украсата на 
трона е широко използван при статуетките от Мирина (на 
западния бряг на Мала Азия). Оформянето на други детайли и 
особености в изобразяването на лъвчето също намират свои 
паралели в северозападната част на Мала Азия. Сфинксове, се-
дящи от двете страни на Богинята майка, са известни от фи-
гурка, направена в калъп от Пергам. Този тип от своя страна 
произхожда от изображенията на големи сфинксове до Боги-
нята майка от Лидия и Кипър.
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Намаляването на размерите и значението на сфинксове-
те в иконографията на Великата майка на боговете може да 
бъде проследено от юг на север, където, по-специално в Олбия 
и Калатис (на брега на Черно море), сфинксът се появява като 
орнаментален мотив още през IV в. пр.Хр. Този мотив са пре-
нася върху изображения на други култови мебели.

Вносните фигурки се различават от местните по наличи-
ето на символи с апотропейни функции: ръмжащ лъв с озъбе-
на паст и сфинкс. Това ги доближава до хтонични предста-
ви в култа към Великата богиня майка. Вносните статуетки 
са открити в съседни къщи в района на агората на Олбия, 
собственост на богати граждани, единият от които е бил 
важно лице в религиозния живот на полиса. Очевидно той или 
негови потомци са били запознати с коропластиката или ко-
ропласта, тъй като тяхната фигурка е послужила като мо-
дел за изработване на местна продукция.

Фигурката аналог от Олбия е била пренесена в дар на Бо-
гинята майка, тъй като е открита почти неизползвана в един 
от ботрюсите в западния теменос. Опростени изображения, 
моделирани по теракоти от този образец, са произвеждани 
също така и в други антични центрове на Мала Азия и Запад-
ното Черноморие през II – III в. пр.Хр.

Ключевые слова: Ольвия Понтийская, эллинистический пе-
риод, античные терракоты, культ Матери богов (Кибелы), 
сфинксы

Ключови думи: Олбия Понтика, Елинизъм, антични тера-
коти, култ към Богинята майка (Кибела), сфинкс

Наиболее многочисленными терракотами эллинистической 
Ольвии, как и многих других античных центров Причерно-
морья, являются изображения Матери богов на троне. На тро-
не, с фиалой и тимпаном в руках, чаще всего она представлена 
со львенком на коленях. Остальные варианты изображения ат-
рибутов этой богини крайне редки в Ольвии Понтийской, на-
пример, попирание львенка ногами. Взрослые львы в ее образе 
единичны. 
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Соответственно, интерес представляют фрагменты двух 
терракот, изготовленных в одной форме, являющиеся частью 
изображения интронизованной богини с тимпаном и фиалой в 
руках, и с ногами, стоящими на львенке. Обратив внимание на 
особенности изображения и технологию изготовления, можно 
более детально проанализировать малоазийские и западнопон-
тийские влияния в ольвийской коропластике, о которых неод-
нократно упоминалось в литературе. Предварительные итоги 
сравнения ольвийских изделий с аналогичными находками из 
других регионов публиковались в отдельной статье (Шевченко 
2014б). На данном этапе исследований появилась возможность 
на основе материалов коропластики проанализировать контак-
ты между античными центрами Северного и Западного При-
черноморья, а также малоазийскими центрами.

От первой статуэтки сохранилось три фрагмента с изобра-
жением головы и боковых частей трона. От второй уцелели 
два фрагмента, включающие украшение трона и голову львен-
ка под ногой богини. Лицевая сторона трона Матери богов на 
обеих фигурках украшена изображениями сидящих сфинксов 
(Рис. 1). Общая часть двух изображений и идентичная глина 
свидетельствуют о том, что эти терракоты были изготовлены 
в одной мастерской, а, возможно, и в одной форме. То есть, 
можно с большой вероятностью предположить, что обе терра-
коты включали одинаковое изображение такого важного атри-
бута богини, как corona muralis, уцелевшего на фрагментах с 
инв. № О-59/69-70, и не менее важного атрибута – львенка под 
ногой, сохранившегося на фрагментах с инв. № О-59/1930. Ре-
зультатом их объединения, а также сравнения с традицион-
ными изображениями Матери богов данного периода, стала 
реконструкция, представленная на Рис. 1 (подр. см.: Шевченко 
2014а). В ее основе – графическое изображение с чертами ана-
логичных фигурок, рассмотрение которых предлагается далее. 

Стилистические характеристики терракот позволяют пред-
полагать, что изображение было создано в одном из античных 
центров Малой Азии. Форма и четкость деталей, особенно при-
чески, круглых вогнутых серьг, фигурно выложенных складок 
края гиматия очень напоминает образцы из Мирины (на за-
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падном побережье Малой Азии) и Амиса (в Южном Причерно-
морье) 3 – 2 вв. до н.э. (Higgings 1967, Pl. 53.B, C, E; Besques 1971, 
pl. 103.a, c, e; 106.а, h). Однако, глина, использованная при изго-
товлении статуэток, указывает на другие центры. Крупные при-
меси кварца и незначительные слюды приближают терракоты к 
характеристикам материалов из Западного Причерноморья.

Эти фрагменты ценны тем, что принадлежат двум ред-
ким для эллинистического периода Северного Причерноморья 
терракотам, а также тем, что они импортированы в тот период, 
когда изображения Матери богов все более массово изготовля-
лись в местных мастерских. В 3 в. до н.э. в Ольвии выработался 
собственный тип Матери богов, сидящей на троне. Не вызы-
вает сомнений неоднократно повторяющееся в литературе ут-
верждение о том, что этот образ базировался на малоазийских 
образцах, о чем свидетельствуют стилистические и иконогра-
фические особенности изображения. Все же, следует указа-
ть, какие именно влияния малоазийских центров восприняли 
ольвийские коропласты и потребители их продукции. Среди 
стилистических черт близкими для Ольвии являются, во-пер-
вых, трактовка деталей одежды богини; во-вторых, наличие 
фигурных выступов спинки трона в виде двойных пальметт; 
в-третьих, изображение спинки трона почти сливающейся со 
спиной богини, а подлокотников массивными и т.д. Среди ико-
нографических черт важной является любовь к изображению 
львенка на коленях, при почти полном отсутствии изображе-
ний взрослых львов. Обычно последние в греческой скульптуре 
изображались по одному или по два, фронтально сидящими у 
трона. Такой тип изображений наиболее характерен для коро-
пластики Аттики, Беотии (Vermaseren 1982, 3 – 97, 123 – 135). 
Также львы возле богини изображались обращенными в раз-
ные стороны (Vermaseren 1987, Pl. LXV, № 302; Vermaseren 
1989, Pl. LXXXVI, № 340; Pl. LXXXIX, № 359) или головами к 
трону (Vermaseren 1977, Pl. CI, № 203, 340, 397), сидящими на 
подлокотнике, преимущественно на левом (Schwertheim 1978, 
Taf. CXCІ – СХСІІ, № 17, 21; Vermaseren 1982, Pl. LXXVII, 
№ 356; Vermaseren 1987, Pl. CLXXXVIII, № 871; Vermaseren 
1989, Pl. XLIV, № 199; Pl. XCIII, № 372), стоящими, с богиней 
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верхом на них (наиболее распространено в Египте (Vermaseren 
1986, 3 – 11; также Vermaseren 1982, Pl. XVIII, № 43), один эк-
земпляр происходит возможно из Ольвии (Кобылина 1978, 35, 
№ 9)) или лежащими в ногах богини. Примеры изображений, на 
которых под ногами богини расположен взрослый лев, можно 
считать исключениями (Vermaseren 1982, № 457; Vermaseren 
1989, Pl. XXXI, № 124). Чаще всего данный тип предусматри-
вал изображения маленького львенка, известные преимущест-
венно в Малой Азии (Vermaseren 1987, Pl. XXXIX, № 203; 
Pl. XCVII, № 442; Pl. CLIV, № 689; Pl. CLVII, № 700; Pl. CLXV, 
№ 749; Vermaseren 1989, № 328, 329). 

В Северном Причерноморье немного фигурок со львенком 
в ногах богини. Из привозных наиболее яркой является ста-
туэтка из Амиса 2 в. до н.э., найденная в Мирмекии на Боспоре 
Киммерийском (Денисова 1981, 53 с лит., табл. XVa ). В Ольвии 
известны фрагменты таких терракот местного изготовления. 
Однако, их очень мало: например, из сотен изображений Ма-
тери богов из ботроса, раскопанного Э.И. Леви, только на еди-
ницах львенок не на коленях, а под ногой богини (Леви 1985, 
82 – 83 с лит., рис. 74: 2).

Кроме общего заключения о том, что ольвийский тип пре-
дусматривал изображение тимпана в левой руке и фиалы в пра-
вой, можно указать на более детальные признаки влияния Ма-
лой Азии на коропластику Ольвии. К традициям этого региона 
ольвийские фигурки приближает также изображение тимпана 
в одну линию со спинкой трона, реже – с незначительным ук-
лоном. В противовес этому, аттическая малая и большая ску-
льптура склоняется к изображению тимпана строго перпенди-
кулярно спинке трона. В Ольвии Мать богов так изображалась 
в мраморе. 

Также наиболее распространенным именно в Мизии и Троа-
де в указанный период было изображение фиалы с круглым 
выступом в центре и исходящими от него к краям линиями. В 
литературе такое оформление называют «в виде колеса», «ом-
фала», «лучей» и т.д. Очевидно, терракотовые изображения 
имитировали металлические фиалы с канелюрами и круглым 
выступом посередине, которые привозились с востока в период 
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архаики и известны в Причерноморье в 5 – 4 вв. до н.э. (Picón et 
al. 2007, № 172; Культура 1983, № 80, 477). В римский пе риод 
подобные сосуды называли патерами. Данная форма фиалы 
была удобна для удерживания ее во время ритуала возлияния. 
Боги, совершающие возлияние, в частности и Мать богов, не-
редко изображались с такими же канелированными фиалами 
в вазописи и в бронзе (Van Straten 1995, № 8; ThesCRA 2004, 
Pl. 58 – 60, № 2b-33, 2b-39; Bowden 2010, Fig. 62). Они держат 
сосуд в правой руке и нередко при этом также сидят на троне 
(Vermaseren 1989, Pl. LXXXIV, № 213; ThesCRA 2004, № 2b-
26, 2b-29).

Сцены возлияния известны и на каменных рельефах с изо-
бражениями Матери богов из античных центров Малой Азии. 
Например, на многих образцах из Мизии возле правой руки бо-
гини размещен алтарь. Фиала в ее руке оказывается почти над 
алтарем, будто бы богиня показана во время свершения ритуа ла 
(Schwertheim 1978, Taf. CXCV, № 28 – 31; Taf. CXCVIII, № 38, 
41; Vermaseren 1987, Pl. LXII, № 285). На некоторых рельефах 
из Лидии по правую руку богини изображены почитатели, про-
водящие возлияние над алтарем, держа при этом фиалу обыч-
ной для изображений Матери богов формы (Schwertheim 1978, 
Taf. CXCVІІІ, № 39; Vermaseren 1987, Pl. CVII, № 485). Указан-
ные черты сосуда не двузначно свидетельствуют о ее использо-
вании для возлияний при отправлении культа богини. Таким 
образом, фиала в ее руках могла символизировать не приноше-
ния плодов на ней (Русяева 1979, 104), а возлияния. 

Ольвийские терракоты с изображением Матери богов без-
условно имели и собственные особенности. Что касается ат-
рибутов, то в изображении львенка тут была четкая опреде-
ленность. В отличие от более южных античных центров, где 
в терракоте использовались изображения больших стоящих у 
трона львов, в нашем случае преобладали изображения в виде 
маленького львенка. Причем размещен он преимущественно на 
коленях богини. Не исключено, что это было данью архаичес-
кой традиции, а возможно, и имело определенные религиозные 
пред посыл ки, требующие отдельного рассмотрения. Следует 
отметить, что в Ольвии в данный период Мать богов иногда 
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именовали Фригийской матерью (Русяева 1979, 104). В самой 
же Фригии эта богиня изображалась почти всегда с большими 
львами, стоящими по обеим сторонам. В ольвийской же иконо-
графии такая традиция малоизвестна. Исключением является 
разве что два изображения: фрагмент мраморного рельефа и 
светильник, оба поздние, 2 в. н.э., и оба не являются террако-
товыми фигурками (IOSPE 1916, № 170; Kobylina 1976, № 12, 
pl. ІХ; Кобылина 1978, 72, № 17; Vermaseren 1989, 152, 154, 
№ 516, 526). Еще одной местной традицией было преобладание 
изображений двойных выступов на обеих сторонах спинки тро-
на, в то время как в Малой Азии справа этот выступ чаще заме-
нял поднятый тимпан. Конечно же, допускались отступления 
от этих правил, так что интересно проследить, когда и по каким 
причинам они появлялись. Рассматриваемый в рамках данной 
статьи тип изображений может стать примером такого анализа.

На наших импортированных статуэтках близким ольвий-
ской традиции является изображение некоторых особенностей 
одежды богини и вылепленных вручную фиалы и большого 
пальца правой руки. Необычным для традиционных местных 
фигурок является размещение львенка под ногой богини, его 
изображение с оскаленной мордой, а также характерное укра-
шение боковых частей трона. Что касается особенностей изо-
бражения животного, то практически на всех образцах из Оль-
вии, независимо от размещения льва на коленах или в ногах, 
его морда больше напоминает домашнего питомца. Оскален-
ный лев с высунутым языком носил апотропеическое значение. 
Рассматриваемое в данной статье изображение находит свои 
аналоги в Трое, а особенно в Смирне (Burr Thompson 1963, 78; 
Besques 1971, pl. 255, № D1311). И наконец, относительно укра-
шения фронтонов, следует отметить, что изображение сфинк-
сов в их декоре является просто уникальным для иконографии 
Матери богов в Ольвии (Рис. 1). Можно считать, что именно эти 
черты привлекли ольвийских почитателей богини, решивших 
приобрести такие привозные фигурки. 

Данный тип изображения был создан в Малой Азии во вто-
рой половине 4 – в начале 3 вв. до н.э., что удалось определить 
вследствие анализа стилистических и технологических осо-
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бенностей в статье, посвященной публикации этих фрагментов 
(Шевченко 2014а). А чтобы ответить на вопрос, когда интере-
сующие нас терракоты оказались в Ольвии, следует более дета-
льно рассмотреть контекст находки. Во-первых, интересно, что 
потребители данной продукции, а значит – почитатели богини, 
были соседями. Фрагменты обеих фигурок найдены на участке 
Е6-7 жилых помещений агоры, в домах Е-1 и Е-10, размещен-
ных вдоль Главной улицы (Рис. 2). Их разделял только дом Е-3 
(Славін 1963, 76 – 78, рис. 1; Славин 1964, 197 – 214, рис. 1; 
Славин 1975, 34; Крыжицкий 1971, 62 – 69, рис. 30, 51). В 
доме Е-1 найдена терракота, дошедшая до нас в трех фрагмен-
тах (голова и две боковых части трона). Это сооружение было 
возведено в конце 4 в. до н.э. Основное количество материала 
датируется 3 в. до н.э. К сожалению, в отчетной документации 
сведения о контексте находки очень ограничены. Указывает-
ся, что терракота была найдена в квадрате 455С или 456С, то 
есть она происходит из помещения 7 или 8.1 Размещались они в 
юго-восточном углу дома, первый строительный период кото-
рого датируют концом 4 – серединой 3 вв. до н.э. Предназначе-
ние данных помещений неизвестно. Вход в дом Е-1 был из За-
падного переулка, в то время как в дом Е-10 – с Главной улицы 
(Славин 1963, 77; Крыжицкий 1971, 118). 

О доме Е-10, известном в литературе как «дом Агроты», 
сказано уже много (Славін 1963, 86 – 88; Славин 1964, 213 – 
214; Славин 1975, 6 – 11; Белецкий 1975, 92 – 97; Леви 1985, 
31 – 32; Русяева 2001, 45 – 46; Русяева 2005, 185 с лит.). Та-
кое внимание вызвали надпись и комплекс культовых изобра-
жений, найденные там. Пять из них, в частности и два фраг-
мента анализированной в статье терракоты (фрагмент колена 
и стопы богини, стоящей на голове льва), связаны с культом 
Матери богов. Эта терракота обнаружена на квадрате 558з на 
глубине 2,5 – 3 м, что позволяет связывать ее с подвальным по-
мещением α. Сам дом датирован 4 – 1 вв. до н.э., конструкция 
подвала – 5 – 4 вв. до н.э. (Славін 1963, 86 – 87). Несмотря на 

1  Инвентарная опись Ольвийской экспедиции. Научный архив Института 
археологии Национальной академии наук Украины, № 1959/11. Київ, 1959.
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то, что святилища в этом доме неоднократно анализировались в 
литературе, сами находки из него рассматривались выборочно. 
Больше всего внимания получило мраморное изображение Ма-
тери богов. Кроме того, домашнему святилищу принадлежали 
алтари и терракоты. На сегодняшний день опубликованы фото 
и прорисовки лишь некоторых из них (Славин 1967, 123; Русяе-
ва 1972, 39 – 41; Славин 1975, 7 – 9; Русяева 1979, 56 – 58, 110; 
Яковенко 1996, 198 – 199; Русяева 2005, 185 – 187). Но даже 
настолько фрагментированные изображения, как рассматрива-
емые в данной статье, вместе с другими находками, могут дать 
определенную информацию, касающуюся не только отдельно-
го святилища, но, возможно, и самого культа Матери богов в 
Ольвии данного периода. 

Терракота, найденная в этом доме, была изготовлена в фор-
ме первой, по сравнению с фигуркой из дома Е-1, о чем сви-
детельствуют технологические особенности: незначительные 
отличия в размерах, четкости изображения и т.д. Но в Ольвию, 
как и в общем на продажу, они однозначно попали одновремен-
но, очевидно, в конце 4 – первой половине 3 вв. до н.э. Дом Е-10 
принадлежал Агроте, жрецу полисного культа и нескольких 
домашних святилищ в честь разных богов, представителю из-
вестного в полисе рода (Русяева 2005, 187). Вероятно, в свое 
время он имел влияние на религиозные предпочтения граждан-
ской общины Ольвии. И если влияние личности в этом случае 
археологически подтвердить трудно, то влияние найденной в 
его доме терракоты на изготовленное в Ольвии аналогичное из-
ображение очевидно. 

Речь идет о местной фигурке Матери богов, изготовленной 
по типу терракот, найденных в домах района агоры (Рис. 3). Оно 
происходит из ботроса у святилища Гермеса и Афродиты на За-
падном теменосе (инв. № О-75/АГД/112). Благодаря тому, что 
находка уцелела почти полностью и ее подробно проанализи-
ровала и опубликовала автор раскопок А.С. Русяева, терракота 
стала одной из наиболее известных ольвийских находок. Изо-
бражение очень часто упоминалось в литературе и его рассмо-
трению посвящена не одна страница (Русяева 1979, 106, рис. 51; 
Русяева 1982, 83, рис. 33; Культура 1983, кат. № 176; Русяева 
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М.В. 2006, 154 с лит., рис. 158). Тем не менее, вернуться к иссле-
дованию фигурки принуждают и найденные аналогии, и новая 
интерпретация изображений атрибутов богини на нем.

Схожесть состоит в ряде признаков. Тут также декорирова-
на фронтальная часть боковин трона, скамеечка для ног анало-
гична по своему устройству и также покоится на ножках, сти-
лизованных под львиные лапы. Тут так же, как на подобных 
малоазийских статуэтках, приведенных далее, переданы склад-
ки одежды (край гиматия спускается ниже колен, хитона – по-
казан густыми вертикальными складками), выставлена правая 
нога на высокой подошве сандалии. Однако стилистически из-
ображение довольно отдалено от рассмотренных фрагментов 
двух терракот. Оно более позднее, хотя и наследует ранний 
тип. Фигурка датирована первой половиной 3 в. до н.э. (Русяе-
ва 1982, 83), при чем указывалось, что мастер был знаком с об-
разцами искусства второй половины 4 в. до н.э. (Русяева М.В. 
2006, 154). Анализ стилистических особенностей и следов тех-
нологии изготовления фигурки позволил придти к мнению, что 
есть основания склоняться к верхней границе предложенной 
датировки (Русяева 1982, 83), а именно, к середине 3 в. до н.э. 

Импортированная фигурка была немного больше, чем мест-
ная. Это видно по уцелевшей высоте подлокотников. Высота 
правого больше на 1 см, левого – на 0,2 см. Технические мо-
менты тиражирования терракот не раз подробно рассматрива-
лись (Винницкая 1959; Higgings 1967, 2 – 5; Ильина Т.А. 2008, 
гл. 3). Каждая следующая статуэтка, изготовленная в новой 
форме, снятой с готовой патрицы, размерами была несколько 
меньше оригинала. Причем, изготовленная матрица не всегда 
точно соответствовала оригиналу, ведь ее дорабатывали, учи-
тывая местные вкусы. В нашем случае мы сталкиваемся с такой 
ситуацией. 

Заметно отличие в технике передачи складок гиматия в 
нижней и верхней частях ольвийской фигурки. Складывает-
ся впечатление, что в виде патрицы использовали именно ни-
жнюю часть привозной терракоты. На верхней мастер прояв-
лял собственное творчество, конечно же в духе его времени. То 
есть привезенный из Малой Азии тип через несколько десяти-
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летий, а возможно, и полвека переделывался в соответствии со 
вкусами и потребностями местных почитателей Матери богов. 
Самым значительным изменением стало изображение львенка 
не в ногах, а на коленях богини. 

Наиболее близкой кажется фигурка из Чобручи (Нижнее 
Приднестровье), где Мать богов также попирает ногами львенка, 
а избражения на подлокотниках на фото напоминают сфинксов 
(Фидельский 2016, 219, рис. 1: 1, 6). В литературе их заведено 
называть львенками, и, не имея в данный момент возможности 
детального осмотра самой терракоты, правильнее всего было 
бы верить такой трактовке. Однако, подобранные аналогии из-
ображений сфинксов как части трона Матери богов, возможно, 
в дальнейшем внесут некоторые изменения в привычную трак-
товку этих атрибутов.

Явно сфинксы изображены на поздней фигурке, найден-
ной в Гордионе, Фригия (Рис. 4). Она привозная, изготовлена 
из красной глины с множеством слюды и небольшим количе-
ством белых и черных примесей. Из-за такого состава автор 
публикации определяет место происхождения фигурки ши-
роко: побережье Черного моря, указав возможность ее изгото-
вления в Западном Причерноморье, а учитывая доступное ему 
описание глин терракот Каллатиса (Canarache 1969), допускает 
производство терракоты в этом античном центре (Bald Romano 
1995, 27, 80, № 60, Pl. 60). Глина рассмотренных импортирован-
ных статуэток из Ольвии отличается по цвету, однако ее состав 
тоже напоминает западнопричерноморские образцы. То есть их 
могли изготовить в другом центре, но того же региона Эллады. 
Недавняя публикация материалов из святилища в Аполлонии 
дает образцы близких по цвету и составу глин терракотовых 
фигурок (Панайотова 2013). 

Можно с уверенностью говорить о том, что коропласт, из-
готовляющий статуэтку из Гордиона в одном из причерномор-
ских центров, был знаком с тем самым изображением, которое 
попало в Ольвию. Во-первых, в обоих случаях львенок распо-
ложен под ногами богини (хотя обращен в разные стороны). 
Также видны некоторые параллели в изображении одежды, 
хотя вырез у шеи, рукава и система драпировок на статуэтке из 
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Фригии выглядят немного упрощенно. Впрочем, под левой ру-
кой богини видим так же фигурно выложенные складки. Самое 
интересное то, что гиматий тут, как и на ольвийской местной 
терракоте, покрывает спинку трона: раньше аналоги этой дета-
ли не были известны (Русяева М.В. 2006, 154; Bilde 2010, 448). 
Не исключено, что точно так же гиматий был расстелен и на 
рассматриваемых привозных статуэтках, найденных в Ольвии, 
и оба мастера в причерноморских полисах изображали его оди-
наково, принимая как образец более ранние терракоты. Фраг-
менты двух из них найдены в Ольвии. К сожалению, спинка 
трона не сохранилась ни на одном из них.

На статуэтке, привезенной в Гордион, не уцелели голова бо-
гини и атрибуты в руках (Рис. 4), поэтому трудно догадаться, 
покрывал ли гиматий также головной убор, как это показано на 
ольвийских фигурках (Рис. 1 и 3). Еще одной важной для нас 
деталью является изображение сфинксов в декоре фронтона 
трона. Автор публикации ставил его под вопрос, но, учитывая 
наши аналоги, можно уверенно атрибутировать этот мотив ук-
рашения. Других элементов декора подлокотников, подобных 
ольвийским, тут практически нет, за исключением одного го-
ризонтального выступа под изображениями сфинсков на обоих 
подлокотниках. Судя по стилистическим особенностям, мож-
но прийти к заключению, что фигурка более поздняя. Но, как 
известно, от времени создания определенного типа до изгото-
вления конкретной терракоты могло проходить даже столетие 
(Burr Thompson 1963, 23).

Близка по времени к малоазийским терракотам, найден-
ным в Ольвии, фигурка из Каллатиса 4 – 3 вв. до н.э. (Рис. 5) 
(Vermaseren 1989, 125, № 422, Pl. СІ). Существует ряд общих 
для данных изображений стилистических признаков: черты 
лица богини, оформление прически неглубокими короткими 
линиями – горизонтальными надо лбом и вертикальными на 
локонах, ниспадающих на плечи, а также резкость в передаче 
складок гиматия внизу. На ольвийских находках незначитель-
ная уцелевшая часть с изображением одежды вокруг ноги, упи-
рающейся на голову львенка, также показывает сложную систе-
му весьма разнообразных, иногда противоречивых драпировок. 
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На статуэтке из Каллатиса складки, свисающие под левой ру-
кой, не столь вычурны, как на ольвийских образцах. Отличает-
ся и изображение трона: он отделен от плеч богини, фигурные 
выступы почти круглые, а на фронтоне отсутствует декор: и на 
участке подлокотников, и на скамеечке под ногами. Исключе-
нием является неразборчивое на фото изображение в низком 
рельефе, размещенное на боковых частях трона непосредствен-
но под руками богини. Оно близко схематичному изображению 
сфинксов на ольвийских терракотах. В отличие от статуэток, 
импортированных из Малой Азии, на каллатийской фигурке 
львенок изображен на коленях богини, однако стилистически 
он очень близок. Лев тут оскален и с высунутым языком. Таким 
образом, тип импортированный из западного района Малой 
Азии получил свое развитие в тот же период и в нескольких 
центрах Западного Причерноморья, и в Ольвии.

Показательной для реконструкции данного изображения 
является еще одна фигурка из Гордиона (Рис. 6) (Vermaseren 
1987, № 52, Pl. VIII, IX; Bald Romano 1995, 24 – 25, № 52). От-
личается она стилистическими особенностями, благодаря ко-
торым ее датируют концом 3 – началом 2 вв. до н.э., изобра-
жением спинки трона, отделенной от спины богини, как и на 
статуэтке из Каллатиса, и имеющей округлые выступы, а также 
отсутствием львенка. Однако общие черты тут играют свою 
роль: сфинксы на подлокотниках, скамеечка у трона, образо-
ванная толстым поперечным брусом, профилированным в слу-
чае нашей терракоты или простым в случае гордионской, по-
ложенным на львиные лапы с четко показанными фалангами. 

Одинаково также изображение левой руки положенной на 
тимпан. Данная деталь фигурки из Гордиона уже называлась 
редкой, ведь обычно тимпан богиня поддерживает рукой внизу 
(Burr Thompson 1963, 78; Nankov 2007, 50). Исключения слу-
чаются и в скульптуре римского периода (Ny Carlsberg 1907, 
Pl. ХІІІ, № 333). Можно сказать, что для Ольвии такой способ 
изображений не был редкостью (Леви 1970, 44, № 18, рис. 17.2; 
Русяєва 1972, 38, рис. 1.4). Возможно, причиной тому стало ран-
нее появление в городе привозных фигурок данного образца, 
давших импульс для развития собственных образов на основе 
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композиционной схемы, включающей соответственное положе-
ние рук богини. Подобные терракоты изготовлялись в Ольвии; 
на одной из них, как и на статуэтке из Гордиона, тимпан изо-
бражен перпендикулярно спинке трона (Опубликована в про-
рисовке: Русяєва 1972, 38, рис. 1.4; с описью и фото, включая 
еще один фрагмент: Шевченко 2012, 76, рис. 2). Такое располо-
жение было более привычно для Аттики, на что уже указыва-
лось в данной статье. Ввиду фрагментарности неизвестно, как 
изображался тимпан на рассмотренных фрагментах двух при-
возных терракот из Ольвии, возможно, также перпендикуляр-
но, а может, и наискось, как это скопировал местный коропласт, 
автор полностью уцелевшей терракоты (Рис. 3).

Фигурка из Гордиона более поздняя, по сравнению с при-
везенными в Ольвию. То есть некий тип изображения Матери 
богов, существующий в Малой Азии, изменялся в зависимости 
от времени и места его усовершенствования. Сначала было 
создано малоазийское изображение, два экземпляра которого 
изготовили в Западном Причерноморье и привезли в Ольвию. 
На нем богиня упирается ногой на львенка. Приблизительно 
в то же время другой вариант этого изображения со львенком 
на коленях попадает в Каллатис. Позже львенок может про-
должать изображаться в ногах, как на фигурке из Западного 
Причерноморья, оказавшейся в малоазийском Гордионе (Bald 
Romano 1995, Pl. 19, № 60), или вообще отсутствовать, как на 
терракоте из пергамской формы, найденной в Горидоне, а мо-
жет изображаться на коленях богини, как на местной ольвий-
ской фигурке. 

Следует согласиться с мнением о том, что уменьшение вни-
мания к изображению льва было связано с концентрацией вни-
мания на других атрибутах богини. Но вряд ли приемлемым 
является трактовка львенка под ногами богини как упадок его 
значения в культе Матери богов (Burr Thompson 1963, 77). На-
оборот, попирание ногами льва, а на некоторых образцах даже 
не львенка, а взрослого животного (Vermaseren 1987, Pl. XL, 
№ 204), обладало свей специфической символикой. 

Богиня, стоящая ногами на льве – давний сюжет для рели-
гий населения Малой Азии. У нее были разные имена и атри-
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буты во многих городах до-греческих государств этого региона. 
Ее неизменными характеристиками была связь с плодородием 
природы, в частности дикой природы (Денисова 1981, 52 – 53; 
Фармаковский 1914, 21 – 22, табл. VІІ-3), и браки с богами 
или героями. Именно из-за последней черты традиционно про-
водятся параллели между ней и древнегреческой Афродитой. 
Больше всего внимания получил сюжет мифа о связи Иштар и 
Адона («адон» по-семитски «бог»), известный в Месопотамии. 
Ведь тут усматриваются корни мифа об Афродите и «умираю-
щем Адонисе» (Mackenzie 1915, 84). Горе тому, кто станет воз-
любленным Иштар, ведь он утратит свою силу. Даже животные, 
которым она покровительствует, становятся ручными, как, в 
частности, ее символ лев. Тут напрашиваются явные параллели 
с культом Матери богов. Наиболее очевидной, но не единствен-
ной, является символика льва. На изображениях богини он по-
немногу превращается из оскаленного дикого зверя в мирное 
домашнее животное. Даже в рамках ольвийской коропластики 
последнюю фазу таких изменений можно проследить на протя-
жении 4 – 2 вв. до н.э. Кроме того, божеством, теряющим силу 
из-за связи с богиней, стал Аттис, который оскопил себя ради 
нее. То есть распространенное в литературе заключение о чер-
тах Афродиты в культе Матери богов должно восприниматься 
критически, ведь корни этого влияния идут намного дальше. 
Более точным будет высказывание о том, что оба эти культа 
пребывали под влиянием более древних до-эллинских религи-
озных традиций.

Очевидно, на ольвийской почве прижились представления 
о богине-владычице зверей и природы вообще, величественной 
и желанной, но опасной, какой была до-греческая богиня в Ма-
лой Азии. В Ольвии данный культ был воспринят уже в гото-
вом, эллинизованном виде. В богине природы видели владычи-
цу внешнего мира, хаоса, окружающего космос внутри ойкоса 
или внутри полиса. Хаос, мир за пределами ограды, ассоцииро-
вался также с миром за пределами жизни. Поэтому хтоническая 
сторона культа Матери богов была неотъемлемой, и потому 
освоение, упорядочивание потустороннего мира и определе-
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ние своего будущего места в нем происходило через мистери-
альный культ в честь богини. 

Символами ритуальной практики в рамках, в частности, мис-
териального культа, являлись тимпан и фиала, а мифологическими 
символами были лев и в редких случаях сфинксы. Львы и сфинксы 
часто фигурировали в культовых изображениях до-греческих го-
сударств Малой Азии. Изображение сфинкса с поднятыми вверх 
изогнутыми крыльями типично для дворцового стиля империи 
Ахеменидов (Rehm 2010, 167, Fig. 3), в состав которой до элли-
нистического периода входили античные города этого региона. В 
Древней Греции сфинксы и другие крылатые существа изобража-
лись с такими «неприродными» крыльями в архаический период. 
В таком виде это мифологическое существо показано на найден-
ных в Ольвии терракотах. Кстати, особенности изображения льва 
с оскаленной мордой также близки архаичным образцам и персид-
ским традициям (Rehm 2010). Сфинксы на подлокотниках трона 
напоминают известные со времен архаики типы изображений в 
вазописи (Шауб 1979; Simon 1981, 46, № VI; Ильина Ю.И. 2008), 
аттической скульптуре, украшениях, позже на монетах целого ряда 
полисов (Скржинская 2010, 215 – 217). 

В Кизике, где культ Матери богов увидел Анахарсис (Herod. 
Hist., IV, 76), сфинкс на монете также изображался по-разному. 
С поднятыми изогнутыми крыльями он представлен стоящим 
на четырех лапах или сидящим (Абрамзон и др. 2006, табл. І; ІІ 
№ 9, 10, 52, 53), хотя использовался и тип сфинкса с опущенными 
крыльями (Абрамзон и др. 2006, табл. VI, № 98). Кизик счита-
ется одним из самых важных центров мистериального культа 
Матери богов (Bowden 2010, 87). Так что изображение сфинкса 
на его монете могло быть связано не только с заимствованием из 
хиосской чеканки, и не обязательно с Дионисом (Абрамзон и др. 
2006, 16), а с почитанием именно этой богини. 

Разнообразными являются изображения сфинксов как отде-
льных фигурок или фигурных сосудов в терракоте архаическо-
го и классического периодов, известные в частности в Северном 
Причерноморье (Winter 1903, 229 – 230; Фармаковский 1921, 
37 с лит.; Simon 1981, 125, № ХХХVІІI ). Находки большинства 
из них связаны с некрополем. Впрочем, в нашем случае сле-
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дует сосредоточиться на изображениях этих мифологических 
существ исключительно в контексте культа Матери богов.

Сфинксы присутствуют в украшении трона Матери бо-
гов на нескольких аттических каменных рельефах (Collignon 
1883, 231, pl. 88; Vermaseren 1982, Pl. CXXIV, № 409). Однако 
тут трон представлен в профиль и украшен совсем другим ор-
наментом. Подлокотник в виде тонкой перекладины опирается 
на миниатюрную фигурку сфинкса. Традиционно для Аттики 
лев изображен взрослым, сидящим у трона, тимпан – перпен-
дикулярным спинке трона. В рост богини показаны Кора-Пер-
сефона и Гермес в одном случае и группа почитателей – в дру-
гом. Стиль изображения сфинкса тоже отличается, у существа 
длинные крылья, опущенные книзу, хотя место его размещения 
идентично: на фронтоне трона под подлокотником. 

Сфинкс с крыльями, изогнутыми в архаической манере, 
сидит под перекладиной подлокотника монументального изо-
бражения Матери богов, хранящегося в Эрмитаже (Саверкина 
1986, 128 – 130, № 53) (Рис. 7). Скульптура найдена в Пантика-
пее, на Боспоре Киммерийском. Изображение позднее, римско-
го времени, однако изготовлено по образцу статуи последней 
четверти 5 в. до н.э. О том, что она происходила из Аттики, кро-
ме стилистических признаков, свидетельствует изображение 
основного атрибута, льва, в виде взрослого животного, стояще-
го у трона богини, а тимпана – перпендикулярно спинке трона. 
Хотя размещение последнего прислоненным к нижней части 
трона необычно, что указывается и в публикации (Саверкина 
1986, 130). Однако до сих пор в описях не обговаривались изо-
бражения сфинксов на подлокотниках трона. Их было два: от 
миниатюрного сфинкса возле правой руки уцелели его перед-
ние лапы и часть торса. Сфинкса возле левой руки богини в 
публикациях ни на прорисовке, ни на фото вообще не видно 
(Ашик 1849, рис. ХСІХ; Саверкина 1986, № 53). Исключением 
является лишь недавно опубликованное фото в реконструкции 
данной скульптуры (Толстиков, Муратова 2017, рис. 1). При 
тщательном осмотре этой скульптуры в Государственном Эр-
митаже удалось выяснить, что фигурки сфинксов соединяли 
перекладину подлокотника и сам подлокотник трона, а также 
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другие детали. А именно, лишь один сфинкс (под левой рукой 
богини) был изображен сидящим, другой (почти полностью 
оббит вместе с перекладиной подлокотника) лежал, подняв го-
лову. Фрагментарно сохранились его торс и передние лапы. То 
есть лишь первый является аналогичным сфинксам на террако-
товой фигурке Матери богов из Ольвии. 

В лапидарии Национального историко-археологическо-
го заповедника «Ольвия» хранится небольшой фрагмент ка-
менной статуи с сохранившимися лапами животного (Рис. 8). 
Учитывая размеры и характер изображения, можно предполо-
жить, что он является частью подлокотника трона, сидящей на 
котором могла быть изображена Мать богов. Подлокотник был 
украшен изображением сидящего сфинкса. Интересен в этом 
смысле каменный рельеф из Мизии с орнаментированными бо-
ковыми частями трона (Schwertheim 1978, Taf. CXVIII, № 40). 
Тут, как и на аттических изображениях в рельефе и в монумен-
тальной скульптуре, сфинксы являются подпорками для верх-
ней перекладины подлокотника. 

В скульптуре малых форм близки по стилю изображения 
сфинксов на подлокотниках трона рассмотренной выше ста-
туэтки Матери богов конца 3 – начала 2 вв. до н.э. из Гордиона 
(Рис. 6) и полуобнаженной богини классического периода из 
Фив (Winter 1903, 88, № 5; Vermaseren 1987, Pl. VIII, IX, № 52; 
Bald Romano 1995, 24 – 25, № 52, Pl. 15, 16). На обеих террако-
тах они изготовлены как отдельно стоящие фигурки, а не яв-
ляются частью декора ее трона. Крылья этих существ на фри-
гийском образце опущены, в то время как на фиванском они 
подняты вверх и округлены, что соответствует типу изображе-
ний, найденных в Ольвии. На обеих статуэтках боковые части 
трона вообще не декорированы, в отличии от ольвийских, где 
сфинксы – лишь часть роскошной резьбы на фронтонах. Однако 
терракота из Фив вряд ли может служить аналогом, поскольку 
богиня, изображенная без атрибутов, с подвижными руками, 
скорее всего, не является Матерью богов. Тут можно говорить 
о значении сфинксов как страж города Фивы, непосредственно 
связанного с мифом о них. 
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Большими, расположенными по обеим сторонам трона бо-
гини без атрибутов, фактически на месте львов Матери богов, 
сфинксы известны в кипрской терракоте (Winter 1903, 90, № 4). 
Такими же, но развернутыми в профиль, головами к богине, они 
изображены на каменном рельефе 4 в. до н.э. из Магнезии ад 
Сипилум (Лидия) (Vermaseren 1987, Pl. XCVIII, № 450). Кры-
лья их подняты так же, как на декоре трона интересующих нас 
терракот. Тут богиня представлена стоя между ними, с атрибу-
тами в руках, рядом – фигура Гермеса. Логично было бы допус-
тить, что последний тип изображений со временем изменялся 
в сторону декоративного значения сфинксов. То есть первично 
почти реальные, большие сфинксы, стоящие возле богини, уме-
ньшились до размеров птенцов, сидящих на подлокотниках, и 
наконец, стали частью декора подлокотников трона. Террито-
риально такая эволюция могла проходить с юга на север: Кипр, 
Лидия, западная часть Малой Азии, где были изготовлены об-
разцы терракотовых изображений, получивших свое развитие в 
Западном Причерноморье и в Ольвии (Рис. 9). 

Из такой схемы выпадает фигурка из Гордиона (Рис. 6), ведь 
она, находясь южнее, датируется временем более поздним, чем 
ольвийские. В последней публикации данной терракоты опре-
делено, что она изготовлена в пергамской форме (Bald Romano 
1995, 24 – 25, № 52). Автор связывает особенности данного изо-
бражения с близостью Пергама на западном побережье Малой 
Азии к важному центру почитания Матери богов – Песинунту 
и датирует ее концом 3 – началом 2 вв. до н.э. Одежда богини, 
особенно широкий вырез на шее, часто использовался в послед-
ней четверти 3 в. до н.э. (Burr Thompson 1963, 36). Даже если 
склоняться к нижнему рубежу даты статуэтки, ольвийские при-
возные образцы будут изготовлены почти на столетие раньше. 
Очевидно, автор пергамского изображения ориентировался на 
статуэтки, подобные киприотскому и фиванскому образцам. Не 
только наличие сфинксов, но и форма фигурных выступов на 
спинке трона, и упомянутая отделенность фигуры богини от 
трона повторены в данном изображении. Таким образом, разме-
щение сфинксов отдельно стоящими на терракоте, найденной в 
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Гордионе, могло быть результатом наследования более древних 
прототипов. 

То есть сфинксы в культе Матери богов имели свои кор-
ни и свою символику. Несмотря на то, что сфинксов на терра-
котовых изображениях Матери богов в Ольвии до сих пор не 
распознавали и не обсуждали в литературе, ольвийские короп-
ласты были знакомы с этими атрибутами богини. На примере 
рассмотренных терракот очевидно, что мастера ориентирова-
лись на малоазийскую эллинистическую традицию. Впрочем, в 
Ольвии в архаический период уже известны были изображения 
сфинксов рядом с богиней. Речь идет о крышках алебастровых 
ваз, найденных на некрополе. На них богиня, сидящая на троне, 
сопровождается изображениями коней, львов, обезьян, а так-
же сфинксов. В этих находках тоже усматривается схожесть 
с малоазийскими памятниками (Фармаковский 1914, 18 – 23; 
Русяева 1979, 101 – 102). Крылья сфинксов так же изогнуты 
вверх. Основа еще одной вазы стоит на ножках в виде сфинксов, 
хотя они изображены в другой манере (Фармаковский 1914, 
табл. ІІІ, VІІІ-8). 

Свои аналогии находит и роскошное украшение трона с 
фигурками сфинксов. Так же, как и на терракотах из Ольвии, 
декорирована мебель на известной фигурке из Мирины второй 
половины 2 в. до н.э. с изображением полуобнаженного юно-
ши и укутанной в покрывало девушки (Higgings 1967, Pl. 54.A; 
Besques 1994, № 90). В данном случае это ложе, его ножки тоже 
украшены округлыми горизонтальными выступами, между ко-
торыми расположены рельефные изображения сфинксов с по-
днятыми крыльями (Рис. 10). У ложа стоит низкая скамеечка, 
образованная, как и на ольвийской фигурке Матери богов, попе-
речным профилированным брусом, лежащим на стилизованных 
львиных лапах с четко показанными фалангами. Изображение 
на этой терракоте женщины и юноши кажется далеким от куль-
та Матери богов, хотя близким представлениям о жизни после 
смерти. Не только сфинксы, но и сам сюжет приближения обна-
женного, а значит связанного с миром богов и героев, юноши к 
полностью задрапированной женщине (образ, чаще всего встре-
чающийся на надгробиях и других изображениях, связанных с 
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погребальным культом), можно назвать обычным для темы по-
гребения и героизации умерших и в терракоте, и в вазописи. 

Украшение боковых частей мебели характерными горизон-
тальными выступами было известно и на позднеэллинистиче-
ских терракотах из Мирины (Winter 1903, 197, № 3, 4; Schneider-
Lengyel 1936, № 84; Besques 1986, pl. 49, № D/E 3608). Хотя тут 
декор значительно проще и на нем уже нет мифологических обра-
зов. Он украшает ложа, на которых представлены симпозиасты. 
Немного раньше изготовлены терракоты из Пергама, от которых 
уцелели лишь декоративные элементы мебели с более вычур-
ными изображениями, возможно, тоже сфинксов (Töpperwein 
1976, № 593, 594, Taf. 85). Не исключено, что и они были частью 
изображения симпозиастов. Нечеткое изображение, хотя в об-
щих чертах похожее на сфинкса, есть на ножке ложа еще одного 
симпозиаста из Малой Азии (Winter 1903, 195, № 4). 

Следует отметить, что в таком виде, полулежа во время 
банкета, чаще изображали богов и героев. В частности, в виде 
симпозиаста изображен Благосклонно Внемлющий Герой на 
ольвийском мраморном рельефе 3 в. до н.э., посвященном кол-
легией ситонов (Von Straten 1995, № 108; Русяева 2005, 202 – 
203). Эта известная стела приводится как пример, потому что 
тут тоже ложе декорировано на подобие рассмотренных терра-
кот. Ножка ложа фактически идентична фигурке из Мирины. В 
ее оформлении использовано лишь одно изображение сфинкса, 
а низ сильно сужен. Это отличается от декора трона Матери 
богов, где на привозной терракоте по два сфинкса на каждой 
стороне, а на ольвийской – по три. 

Сфинксами украшен трон героизированной умершей, изо-
браженной на надгробии, условно датированном 1 в. н.э. и про-
исходящем предположительно из Византия (Koch, Wight 1988, 
92 – 94, № 33). На ножке ее трона – три сфинкса: два между 
поперечными выступами, как на ольвийских фигурках Матери 
богов, и один – вверху под подлокотником, как на мраморной 
скульптуре. 

Возможно, таким образом изображалась деревянная мебе-
ль, украшенная резьбой, в которой иногда использовали об-
раз сфинкса. Вряд ли фигуры сфинксов на эллинистических 
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статуэтках с Матерью богов были просто модным декором 
интерьера. По словам М. Коллиньона, присутствие сфинкса в 
изображении сразу определяет смысл всей сцены (Collignon 
1883, 40). К тому же, речь идет о мебели, использовавшейся в 
культах, в нашем случае – о троне богини. И если трон Мате-
ри богов представляли себе именно таким, или повторяли по 
образцам монументальной скульптуры, то для того были свои 
предусловия. Очевидно, они состояли в хтоническом аспекте 
представлений об этой богине. Тем более что сфинксы могут 
изображаться отдельно стоящими фигурками возле Матери бо-
гов, как это иллюстрируют упомянутые изображения из Малой 
Азии. Присутствие проводника душ умерших, Гермеса, на од-
ном из них, найденном в Лидии, напрямую указывает на связь 
сюжета с представлениями о загробном мире. 

Значение этих мифологических фигур почти не изме-
нялось со времени, когда греки заимствовали их (Dessene 
1957, 175 – 177). Сфинксы, наиболее известные для эллинов 
как стражи фиванских ворот, убивающие юношей, в культе 
Матери богов очевидно тоже были апотропеическими сим-
волами. Однако отдельные литературные и эпиграфические 
свидетельства иллюстрируют представления о сфинксах как 
спутниках Аида или как воплощении душ умерших (Hesiod. 
Theog., 326; Eur. Phoen., 810, 1019 – 1020; Aesch. Sept., 539, 
776; см.: Фармаковский 1921, 38 с лит.; Шауб 1979, 65; Скр-
жинская 2010, 215). То есть с изображениями сфинксов воз-
ле Матери богов были связаны представления о смерти и за-
гробном мире. 

Не исключено, что были и формальные причины того, по-
чему образ сфинкса начал использоваться в культе Матери бо-
гов. Как известно, у данного существа были голова женщины, 
крылья орла, хвост быка, а лапы и тело – льва. Последний 
персонаж – неотъемлемый спутник владычицы зверей. Возле 
Матери богов сфинкс ни в коем случае не вытесняет льва и 
даже не становится атрибутом богини. К тому же, в религиях 
предыдущих эпох, от которых этот образ был унаследован гре-
ками, сфинкс и лев сосуществовали, а не заменяли друг друга 
(Dessene 1957, 178). То есть, скорее всего, в присутствии этого 
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чудовища возле богини сыграли роль не формальные, а сущ-
ностные пред посылки. В конкретных сюжетах, в частности в 
вазописи, оно будто иллюстрирует события или образы, напо-
минающие о или происходящие в загробном мире. Очевидно, 
сфинксы возле Матери богов маркируют проявление ее связи 
с загробным миром. Не опровергая мнение об апотропеиче-
ском значении изображений этих существ (Фармаковский 
1921, 39; Скржинская 2009, 15), следует подчеркнуть, что их 
защита более всего касалась охраны от зла, идущего от за-
гробного мира (Шауб 1979, 65). Эти чудовища, называемые 
греческими поэтами «душегубками», «собаками Аида» и т.д., 
сидя по обеих сторонах трона Матери богов создают ее образ 
владычицы загробного мира.

Есть все основания полагать, что хтоническая сторона ку-
льта богини напрямую была связана с мистериальным куль-
том. Мистерии в честь Матери богов ведут свое начало именно 
из Малой Азии и во многих полисах существуют параллельно 
с полисным культом (Collignon 1883, 228; Gasparro 1985, 20 
– 26; Bowden 2010, 83 – 88). Об их отправлении в Ольвии из-
вестно из литературных источников (Herod. Hist., IV, 76. Ана-
харсис, о котором пишет Геродот, совершал соответствующий 
культ в Гилее. Локализация этого святилища проблематична, 
однако известно наверняка, что до первой половины 4 в. до н.э. 
оно принадлежало полису (Русяева 1979, 112; Русяева 1992, 
145; Русяева 2005, 154 – 155). Впрочем, мистерии в честь Ма-
тери богов не были привязаны к месту, их могли продолжать 
на другой территории. В то же время в Ольвии существовало 
полисное святилище богини, скромно устроенное, по сравне-
нию с другими, зато наибольшее по своей территории (Русяе-
ва А.С. 2006, 21 – 22). 

Таким образом, изображение Матери богов на рассмотрен-
ных терракотах отличается наличием выразительных апотро-
пеических символов возле богини: льва с оскаленной мордой 
и сфинксов в декоре трона. Эта охрана касается представле-
ний о загробном мире. Богиня же, сохраняя спокойствие на 
лице, держит привычные тимпан и фиалу, продолжая таким 
образом показывать своим адорантам, как следует ее почита-
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ть. Громкие звуки тимпана и безудержные танцы, с которыми 
ассоциировалась такая музыка, также напоминают о мисте-
риальных культах. Фиала, учитывая особенности ее формы, 
использовалась для возлияний в честь богини. Две статуэтки 
с такими изображениями были изготовлены в одной форме 
в Западном Причерноморье по образцу, созданному в Малой 
Азии во второй половине 4 – начале 3 вв. до н.э. На основании 
этих фигурок в Ольвии в середине 3 в. до н.э. была изготовле-
на новая форма, а в ней терракота, найденная в ботросе по-
лисного святилища. Причем были внесены некоторые коррек-
тивы, а именно, по местным предпочтениям изменены черты 
лица, а также размещение изображения львенка. Теперь лев 
с оскаленной мордой под ногами богини превратился в мир-
ное домашнее животное, сидящее на ее коленях. Автор ново-
го образа разделял необходи мость участия сфинксов в дан-
ном сюжете, посему их изображения на троне, хоть и почти 
стертые после изготовления формы, он выделил, прочертив 
линиями по сырой глине. Эти технические моменты дают по-
нять, что для почитателей Матери богов в Ольвии особеннос-
ти культа малоазийских и западнопонтийских античных цен-
тров были близки. Речь идет о представлениях о связи богини 
с погребальным культом и загробным миром. Впрочем, эти 
представления корректировались в соответствии с ситуацией 
в культовой жизни полиса, а также отдельных религиозных 
объединений и семей. В эллинистический период продолжа-
ло действовать полисное святилище в честь Матери богов, 
отправлялись мистерии в рамках определенного круга участ-
ников, а также богиня почиталась во многих домашних святи-
лищах. Более гуманный образ богини со львенком на коленях 
наиболее массово тиражировался в это время. Такой является 
рассмотренная фигурка местного производства, найденная в 
ботросе. Перед тем она очевидно была принесена в святили-
ще в дар богине, скорее всего простым жителем полиса. Более 
дорогие импортные терракоты хранились в домашних святи-
лищах зажиточных жителей района агоры. Можно допусти-
ть, что богиня именно в таком образе, со львенком в ногах и 
сфинксами на троне, заинтересовала этих почитателей из-за 
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соответствующих религиозных представлений, которые они 
разделяли. Не исключено, что эти жильцы соседних домов 
были участниками мистериальных культов. Также можно до-
пустить, что кто-то из них занимался изготовлением терракот 
или был знаком с коропластом, который по образцу их при-
возных вотивов, очевидно через несколько десятилетий, раз-
работал собственное изображение Матери богов.
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Рис. 1. Реконструкция изображения Матери богов, воспроизведенного в 
двух привозных терракотах
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Рис. 2. План кварталов в районе агоры (по Славин 1975, 7, рис. 1)
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Рис. 7. Мраморная статуя Матери богов из Пантикапея  
(по Толстиков, Муратова 2017, 146, рис. 1)

Рис. 8. Фрагмент подлокотника трона 
с изображением сфинкса из Ольвии, 

Национальный историко-археологический 
заповедник «Ольвия» (фото автора) 

Рис. 10. Фрагмент декора 
мебели на статуэтке из 

Мирины (по Besques 1994, 
Pl. 90, № 90) 
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Рис. 9. Схематическая карта находок изображений Матери богов со 
сфинксами
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НЕКРОПОЛЪТ НА ЦЪРКВА № 2 В 
НАЦИОНАЛНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ 

ПАРК-РЕЗЕРВАТ „КАЛИАКРА“1

Филип Петрунов

THE NECROPOLIS OF CHURCH № 2 IN THE NATIONAL 
ARCHAEOLOGICAL PARK AND RESERVE “KALIAKRA”

Filip Petrunov

Abstract: In this article the data of B. Petrunova’s research on 
the upper city of the Kaliakra fortress from the year 2010 to 2013 are 
summarized. At the beginning of her research, at a distance of 22 m 
northwest from Church № 1, Church № 2 was discovered,  dedicated 
to the Holy Mother of God (Theotokos). 

The excavations of Church № 2 (“Holy Mother of God”) was 
conducted successively in four seasons from 2010 to 2013. During 
that time 191 graves were recorded and the number of human 
remains did not correspond to the number of graves, with the remains 
comprising at least twice the number of individuals as the number 
of graves. The original field documentation includes a catalogue of 
over 100 graves with quite-well preserved skeletons.

The necropolis of Church № 2 consists mainly of graves 
belonging to the Christian population who inhabited the town during 
that period. This claim is supported by both the historical data from 
the capital Kaliakra of the Despotate of Dobrudzha, and the artefacts 
that were found inside the graves and around them. They are very 
characteristic for the Bulgarian Middle Ages, especially in the big 
city centres of the Second Bulgarian Kingdom such as Tarnovgrad, 
Cherven, and Preslav, amongst others.
1  Предварително съобщение на същата тема е публикувано от автора в Acta 
Musei Varnaensis ХІІІ: История и култура на България и българите (IX – 
XIX в.). Исторически изследвания и археологически приноси в памет на 
проф. д-р Валентин Плетньов. Варна: Онгъл, 2019, 303 – 309.



ФИЛИП ПЕТРУНОВ

188

Ключови думи: Калиакра, некропол, крепост, св. Богороди-
ца, гробове, Добруджанско деспотство, Второ българско 
царство, християнско население
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Натрупването на археологически данни за Калиакра дъл-
жим на специалисти като Георги Джингов, Мария Йосифова, 
Ана Балканска, Любка Бобчева, Георги Кузманов, Георги Ки-
тов, Георги Радичков, Асен Салкин и Бони Петрунова. Именно 
Б. Петрунова подновява през 2004 г. прекъснатите за десети-
летие археологически проучвания. Първоначално те са концен-
трирани в т.нар. „Предградие“, а през 2010 г. започват разкопки 
и във Вътрешния град на крепостта.2

Най-големият гробищен комплекс на Калиакра е проучен 
от Л. Бобчева (Бобчева 1978, 152 – 180) в периода 1966 – 1969 г., 
когато са регистрирани 354 гроба от средновековен некропол 
в Предградието, разположен върху т.нар. „Османова могила“. 
През 2010 г. е локализирано мястото, където би трябвало да се 
намира църква № 2 („Св. Богородица“), проучвана от Г. Джин-
гов през 1980 г. и публикувана в „Известия на Народния музей 
– Варна“ (Джингов 1985, 107 – 114). В тази своя публикация ав-
торът отбелязва, че проучванията на църквата не са завършени. 
Разположението ѝ е на 22 м северозападно от църква № 1.

Разкопките на църква № 2 се провеждат последователно в 
четири сезона между 2010 и 2013 г. Регистрирани са 191 гроба 
(Обр. 1), като броят на човешките останки в тях е по-голям. 

При първоначалния оглед се установява, че обектът е проуч-
ван сондажно южно и северно от апсидата. Стените са съхранени 
до около 0,20 – 0,30 м над терена. Последвалите разкопки обхва-
щат пространството източно от църквата и вътрешните помеще-
ния на дълбочина до 0,60 м от съвременната повърхност. Самата 
църква е еднокорабна, с размери 17,60 х 5,45 м (Петрунова 2014, 

2  Благодаря на доц. д-р Б. Петрунова за предоставените материали от про-
учването на църква № 2.



НЕКРОПОЛЪТ НА ЦЪРКВА № 2 В НАЦИОНАЛНИЯ... ИНМВ 47 (62) 

189

501 – 517). На място е запазена основата на олтарната преграда. От 
юг на храма личи външен отстъп над основата му, който се издава 
от зида на 0,15 – 0,20 м. В апсидата е запазен част от цокъла на ви-
сочина 0,70 м над терена.

През 2010 г. са разкрити 19 гроба, част от които са силно 
разрушени поради различни интервенции в некропола (Петру-
нова, Василева, Димитрова 2011, 474 – 476).

През 2011 г. проучванията са концентрирани основно око-
ло църква № 2. Документирани са нови 69 гроба и общият им 
брой става 88. Голямото количество накити и монети, открити 
тук, както и стратиграфията на паметника показват датировка 
в рамките на XIII – XIV в. (Петрунова, Василева, Димитрова 
2012, 455 – 457). Част от гробовете попадат в пространството 
на нартекса и под западната му стена (Обр. 1). Това са гробове 
№ 38, 39, 65, 70 и 76. Вероятно на това място е функционирал 
некрополът на църква № 2, а разширяването ѝ би трябвало да 
се отнесе след 50-те години на XIV в. Въпросът за хронология-
та на изграждане на църквата е подробно разгледан в статия за 
храма в сборника, посветен на 70-годишнината на проф. д.и.н. 
Казимир Попконстантинов (Петрунова 2014, 501 – 517).

През 2012 г. са проучени нови 65 гроба и така общият им 
брой нараства на 154. Всички погребения са извършени по 
християнски обичай – краката са на изток и изпънати, а ръцете 
са върху таза, коремната област и/или под мандибулата, при-
брани към съответната раменна става (Обр. 2). И тук са открити 
прецизно изработени накити от сребро и злато с датировка XIII 
– XIV в. (Петрунова, Василева, Димитрова 2013, 421 – 423).

През 2012 г. е направен анализ от доц. д-р Виктория Русева3, 
който дава представителна извадка за състоянието на погреба-
ните около църква № 2 хора. Предварителният анализ на мате-
риала от 15 гробни комплекса позволява разграничаването на 
костни останки от 34 индивида. Два от тях са определени като 
мъже, представени с цели или фрагментирани единични кости. 
Това обстоятелство не позволи получаването на по-конкретно 
3  Благодаря на доц. д-р В. Русева от Института по експериментална мор-
фология, патология и антропология с музей към Българската академия на 
науките за предоставените антропологични данни.
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възрастово определяне, освен че са били на възраст над 18 – 20 
години, при приключил скелетен растеж.

Общо всички индивиди на възраст до една година са пред-
ставени с единични кости и може да се предположи, че матери-
алът от тях произхожда от гробове, разрушени при полагането 
на израсналите индивиди, представени с основния материал от 
гробните комплекси. Единствено за гроб № 94 може да се пред-
положи, че материалът, произхождащ от него, е останки на жена 
в последен стадий на развитие на бременността. Тук прави впе-
чатление относително по-напредналата за периода на Среднове-
ковието възраст на погребаната жена – около 40 години (35 – 40 
– 45 г.), което може да е било причина за смъртта ѝ при раждане 
или непосредствено след това. Размерите на костните останки 
от новородени показват етап на феталното им развитие от IX – 
X лунарен месец (при сравнение с таблиците на Фазекаш-Коша 
(Fazekas-Kósa) според доклада на доц. В. Русева, т.е. погребаните 
новородени са били в последен стадий на гестационно развитие 
или родени около термина на бременността.

Общо мъжете и жените са относително по равно предста-
вени в изследвания костен материал. Изявен превес на мъжкия 
пол би се получил при добавяне на индивидите с определен пол 
и неопределена възраст, представени с единични фрагменти. 
Възрастовото разпределение на погребаните от двата пола по-
казва характерната особеност за периода на повишена смърт-
ност при жените в по-млада възраст в сравнение с мъжете. 
Единственият скелет на юноша в изследвания костен материал 
носи ясни следи от насилствена смърт (гроб южно от църква-
та, сондаж № 2) – черепен дефект вследствие от посечна рана, 
която е довела до смъртта на индивида. Травмата може да се 
свърже с бойни действия, в които той е взел участие.

Общо погледнато мъжкият пол е по-силно засегнат от трав-
матични поражения, като останалите четири случая на травми 
отново се установяват на скелетни останки от мъже: една на 
горен крайник (предмишница) от гроб № 100 (Обр. 2); две на 
крака (под колянната става) на индивидите от гроб № 93 (вто-
рично погребани кости) и гроб № 123; и една на кръстцова кост 
от гроб № 95. Въпреки че тези травми показват повишен риск за 
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мъжкото население, те могат да се обяснят и с ежедневна трудо-
ва дейност на индивидите.

Скелетните останки на един индивид свидетелстват за 
по-категорични белези за хронифицирано инфекциозно заболя-
ване с бактериален причинител. При друг индивид може да се 
предположи неопластично образувание, което не е било причи-
на за смъртта. Серията показва характерното завишаване с въз-
растта на нивата на разпространение на зъбен кариес, водещо 
до обеззъбяване в по-напреднала възраст и завишена честота на 
артрозни и спондилозни изменения с възрастта, наблюдавани в 
повечето скелетни серии от периода.

Разгледаната серия показва, че в 15 гробни съоръжения са 
разкрити два пъти повече човешки останки. Ситуацията в це-
лия некропол е сходна. В голяма част от регистрираните 191 
съоръжения има останки от повече от един индивид. Това е и 
една от причините да се установи една широка хронологиче-
ска датировка от около двеста години за употребата на некро-
пола. Най-раните монети, открити около църквата, които биха 
могли да се отнасят към нейното функциониране, са перпера 
на византийските императори от династията на Палеолозите 
Андроник II (1282 – 1328) и Андроник III (1325 – 1341) и моне-
та на българския владетел Михаил III Шишман (1323 – 1330), 
която е от 20-те години на XIV в. Тези монети трудно могат да 
дадат долна хронологическа граница на некропола, но е факт, 
че силно орязаните латински и български имитации от края на 
XIII в. не се откриват в него.

За изясняване на горната хронологическа граница може да 
послужи жилищна сграда № 1. Предполага се, че некрополът 
около църква № 2 престава да се използва към 80-те години на 
XIV в., когато възниква жилищната постройка.

През 2013 г. са документирани нови 37 гроба, с което общи-
ят брой достига 191. Това вероятно не са всички гробове, тъй 
като проучванията са прекратени поради провеждането на спа-
сителни разкопки на некропол в сектор 83 на Калиакра (Петру-
нова, Петрунов, Василева 2015, 684 – 686).

Некрополът към църква № 2 е християнски и в него са по-
гребани основно жители на града от столичния му период. Това 
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се доказва не само с историческите данни за столицата на До-
бруджанското деспотство Калиакра, но и с находките, които 
се откриват в гробовете и около тях (Обр. 3). Те са характерни 
за българското Средновековие и особено за големите градски 
центрове на Второто българско царство: Търновград, Червен, 
Велики Преслав и др. Изключение правят два кенотафа, които 
могат да се отнесат към по-ранен период (гробове № 105 и 117). 
Кенотафите представляват ограждания без човешки останки, а 
в единия има фрагментирана керамична лампа от VІ – първата 
половина на VІІ в., отнасяща се към тип XLV по Георги Кузма-
нов и Александър Минчев (Кузманов, Минчев 2018, 146).

От проучените 191 гроба в процеса на документиране са ус-
тановени 84 детски, 47 женски и 30 мъжки гроба; 2 кенотафа, 
отново с ориентация изток – запад, но без наличие на човеш-
ки останки; както и 28 струпвания на препогребани кости без 
установен пол при документирането им. Сред част от препогре-
баните кости се откриват поставени предмети – основно медни 
обеци от единична тел. Видно е, че преобладават детските гро-
бове, някои от които съдържат останки от две или повече деца. 
Регистрирани са и случаи на погребване на възрастен индивид 
с дете. Обикновено става въпрос за новородени или починали 
при раждането майки с деца, но при гроб № 100 е установен 
мъж с дете (Обр. 2).

При детските гробове ограждане се наблюдава в 44 от тях, 
в това число и само от изток и запад или само от запад. Често, 
особено при гробовете от север на църквата, попадащи на ниво-
то на деструкциите от късноантичните съоръжения, е използ-
ван зид като естествено ограждане на гробната яма. Един от 
другите гробове от запад е оформен в останките на късноанти-
чен долиум, като го пресича по посока изток – запад. Огражда-
не на ямата или подложка от камък има при 101 от проучените и 
получили номера гробове в некропола. Тяхното разпределение 
повтаря картината при детските. Над 50% са оградените ями и 
също, както при Османовата могила, може да се говори за пла-
ниране на гробищната среда и деление на семейни участъци. 
Пет гроба са оформени в наоса на църквата, а девет – в нартекса 
(Обр. 1). Пет гроба са затиснати от западната стена на нартекса 
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и от сградата между църкви № 1 и 2, спомената като сграда 
№ 1. Застъпените гробове от екзонартекса вероятно се разкри-
ват в тази ситуация вследствие на преустройство на храма през 
60-те или 70-те години на XIV в., когато е и най-цветущият пе-
риод за столицата на Добруджанското деспотство. 

Полагането на всички погребани е по гръб – с изпънати 
долни крайници и с глава на запад (Обр. 2). Ръцете основно са 
върху гръдния кош и таза. Върху ребрата са документирани при 
50 гроба, а върху таза – при 45. В 57 от гробовете не са открити 
горни крайници. Само при един от оградените гробове са от-
крити следи от дървесина, но силно изтлели железни гвоздеи се 
намират при 60% от тях. Може с голяма вероятност да се прие-
ме, че киселинната почва, в която и желязото трудно се запазва, 
е причината за бързото разпадане на дървесината. Следовател-
но е логично да се предположи, че около църква № 2 е извърш-
вано поставяне на покойниците върху скари или в ковчези, но 
категоричните доказателства за това не са добре запазени. При 
61 от откритите човешки останки е регистриран гробен инвен-
тар, характерен за материалната култура на XIV в. и опреде-
лящ за хронологията на некропола (Обр. 3). Всички находки от 
проучванията на некропола около църква № 2 се съхраняват в 
Историческия музей – Каварна. Само в един случай (гроб № 
60) гвоздеите са вписани като гробен инвентар – 10 броя. Сред 
материалите от гробовете са: 13 монети; 78 копчета (от 1 до 5 в 
гроб); кремъци; каменни предмети и накити (Обр. 3).

Две от откритите монети (в гробове № 92 и № 147) са ан-
тични от IV – V в. пр.Хр. Те вероятно са били намерени при 
изкопаването на гробната яма и след това са използвани като 
гробен инвентар – разновидност на т.нар. „Харонов обол“. По-
следното е практика за поставяне на пари в гроба, позната и 
през Средновековието, независимо от различните хипотези за 
произхода и значението ѝ (Владимиров 2016, 725 – 739). Дру-
гите 11 монети са от XIV в. Вероятно те също са поставени „за 
из път“, но категорично показват времето, в което са отсечени и 
сложени при покойника Две от тях, сребърни монети на Мирчо 
I (1386 – 1418), са намерени в яма без човешки останки (пол. инв. 
№ 91 и 92 от 2012 г.). Други четири монети са открити върху ре-
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брата и до черепа на погребаните. Едната от тях е медна монета 
от втората половина на ХІV в. – в гроб № 165 (пол. инв. № 36 от 
2013 г.). Сребърна монета на Стефан Душан (1331 – 1355) е от-
крита върху гръдния кош на погребания в гроб № 145 (пол. инв. 
№ 123 от 2012 г.). Още една монета на Стефан Душан, отсечена 
между 1345 и 1346 г., а след това и с поставена контрамарка, е 
намерена под мандибулата на покойника в гроб № 78 (пол. инв. 
№ 69 от 2011 г.) (Обр. 3). Относно монетната циркулация и поя-
вата на тези монети в Добруджа – подробен анализ прави Алек-
сандър Кузев (Кузев 1988, 106 – 115). Въпросният нумизмати-
чен материал доста точно показва датировката на съответните 
гробове и би следвало да се публикува в пълния си обем. Това 
обаче е работа на една бъдеща публикация с нарочен нумизма-
тичен прочит на контекста. За нуждите на настоящата разра-
ботка става ясно, че най-ранната монета е от средата на XIV в., 
а най-късната – от края на XIV до 20-те години на XV в. С оглед 
на драматичните събития в края на XIV в. и построената сграда 
между църкви № 1 и 2 90-те години на XIV в. би трябвало да 
се приемат за край на експлоатацията на некропола и вероятно 
за времето, когато храмът спира да функционира (Петрунова, 
Василева, Димитрова 2013, 421 – 423). 

Освен монетите като гробен инвентар са открити и 78 коп-
чета. Всичките те са сферични, от бронз или мед, като само 
едно е с позлата и релефна повърхност. Последното е от препог-
ребване на кости до източната стена на екзонартекса. Открити-
те копчета са от 48 гроба, като често в същите гробове те не са 
единствен инвентар. Откриват се с накити за глава, пръстени, 
обеци и монети. Сферичните медни копчета са характерен еле-
мент на средновековното облекло, като масово се намират при 
проучване на обекти от втората половина на XIV в.

Характерни за XIV в. предмети, открити при разкопките 
на некропола на църква № 2, са накитите. Публикация за тях, 
включваща и намерените извън гробните съоръжения украше-
ния, е направена от Габриела Райкова (Raikova 2019, 315 – 332). 
Едни от най-разпространените накити в некропола са обеците. 
Те представляват халки от тел с напречно сечение до 1 мм. От-
криват се равномерно при възрастни и деца. Повечето от тези 
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обеци са отворени или са с навито в единия край ухо – общо 43 
броя. От тях две са златни (в гробове № 29 и 70). При находката 
от гроб № 29 върху отворената и заострена в единия край тел 
са нанизани две перли. Шестнадесет от обеците са сребърни. В 
гроб № 21 обецата е от обикновена тел. Друга подобна е от пре-
погребан череп без номерация. Една обеца, която в двата края 
на халката е с насукана по-тънка нишка за оформяне на украса, 
е от гроб № 28 (Обр. 3). В гробове № 68 (Обр. 3) и № 99 обеците 
са от двойна усукана тел и с оформено ухо в единия край. В 
гроб № 100 има 3 обеци, открити до черепа на дете (Обр. 3). Ос-
таналите сребърни обеци са от обикновена тел, с отворени или 
разминаващи се краища на халките. По две такива са поставени 
в гробове № 103, 120, 124, 138, 175 и 180 и при препогребани 
кости, а една е в гроб № 188. Една желязна халка е открита в 
гроб № 96. Останалите 24 броя са от мед, като по-интересна е 
ситуацията при гроб № 142, където обецата е отдясно на черепа 
и има четири насукани спираловидно тънки медни нишки, кои-
то висят свободно (Обр. 3). При всички останали гробове мед-
ните, златните и сребърни обеци се откриват вляво от черепа. 
Обеци от медна тел във форма на отворена халка, с и без ухо, 
са намерени при гробове № 5, 10, 16, 21, 31, 51, 68, 85, 87, 110, 
125, 143, 145, 147, 163, 175 и 183, а по три броя са поставени при 
препогребан череп и в гроб № 160.

Обикновените халки са незатворени, изработени от тел, 
с кръгло сечение. Този тип е широко разпространен не само 
в България, но и по Северното Черноморие, Средна Европа и 
Сърбия (Dumitriu 2001, 200). Това е масов тип украшение, про-
следяващ се от VII до ХVIII в. във всички територии на конти-
нента. На нос Калиакра от 2004 г. до сега са открити 50 обеци от 
този тип. От тях 2 са златни, 17 сребърни, 19 от медна сплав, 11 
са бронзови и 1 е от електрон. Всичките са в сигурен контекст и 
се отнасят към втората половина на XIV в. Подобен чифт халки 
без украса са част от находка, публикувана от Л. Бобчева (Боб-
чева 1978, 152 – 180).

Обеци халки от Преслав са описани от Тонка Михайлова, 
която изброява приблизително 47 бр., но ги датира доста широ-
ко между X – XIV в., като отбелязва, че повечето са от Второто 
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българско царство (Михайлова 1993, 180 – 205). Малко по-къс-
но Стойчо Бонев пише за още една обеца от площада с фиалата 
в Преслав. Тя е от горното ниво на некропола и най-общо е да-
тирана в XIII в. (Бонев 1998, 56 – 129).

Обеци от този тип са открити при проучванията на Пер-
ник. Там са намерени общо 3 броя. Като се вземе предвид, че 
крепостта е била обитавана най-интензивно през XIII – XIV в. 
и е била изоставена най-вероятно при нашествието на Стефан 
Неманя (1168 – 1196), следва да се предположи, че и находките 
са от същия период (Чангова 1983, 182).

Разпространението на този тип обеци, всичките датирани 
в периода X – XIV в., е регистрирано в некрополите Плиска I, 
Плиска II, Плевен, Враца, Кирилово, Старозагорски бани и Дол-
но Сахране, Старозагорско, Копринка, Казанлъшко, София, 
Ковачево, Пазарджишко, Триводици, Пловдивско, Нановица, 
Кърджалийско, Любеново, Старозагорско (Гатев 1977, 33 – 45), 
Ловеч (Георгиева, Пешева 1955, 511 – 557), Луковит (Станев, 
Начева 1960, 71 – 98) и др. 

Такива обеци са открити и при разкопки в Република Се-
верна Македония (РСМ). Някои примери от там са: 1) Прилеп, 
Варош, Маркови кули – некрополът на средновековния Прилеп 
е датиран в X – XIII в. и в него са открити 4 обеци (две сре-
бърни, една медна и една бронзова); 2) Прилеп, Варош, район 
„Подкули“ – един от некрополите на средновековния Прилеп, 
датиран XII – XIII в., откъдето произхождат три бронзови обе-
ци; 3) Прилеп, Варош, църква „Св. Димитър“ – селище и църква 
с некропол, датирани XII – XIV в. Открита е една бронзова обе-
ца. Общата дата, която поставя Елица Манева на находките от 
РСМ, е X – XIV в. (Манева 1992, 187 – 197).

Същият тип обеци се открива и в Сърбия – в Банатски дес-
потат, Банатско арабелово, Бочар, Каравуково и Панчево. Там 
те са датирани в рамките на XI – XV в. (Станоjев, 1989, 13, 32, 
52, 89).

В разглеждания некропол на нос Калиакра се намират и 
обеци с полуесовидна форма. В литературата този тип се среща 
под името „S-образни“ обеци. Бобчева ги нарича полуесобразни 
(Бобчева 1978, 153 – 154), тъй като образците, открити на Ка-
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лиакра, имат своите разлики от типичните S-образни примери. 
Те са с отворена халка, която в единия край образува петлик, 
а в другия няма специфично оформяне, както при повечето 
S-овидни обеци. Освен това образувалият се петлик е с проста 
кръгла форма, а не с характерното S-образно извиване.

Полуесовидните обеци от Калиакра нямат някакъв строго 
определен размер. Прави впечатление обаче, че по-голямата част 
от откритите през последните десет години са сребърни. По-ва-
жното е, че често се намират по една и вероятно са свързани с ня-
какъв специален смисъл. Възможно е да са поставяни на ухото на 
момчета от семейства, в които има честа смъртност. Тази практи-
ка е унаследена от античния период. В некропола на църква № 2 
се откриват до три броя при един погребан индивид.

Датирането и на този тип обеци в литературата е в широ-
ките рамки от XI до XIV в. По това време те са използвани в 
Полша; южно от Дунав – в България; и източно от Карпатите – 
в Молдова (Dumitriu 2001, 31). Л. Бобчева открива 13 обеци от 
този тип при разкопките си на Османовата могила. Основната 
разлика между откритите от нея и тези от разкопките на Кали-
акра, проведени през последните десет години, е, че описаните 
от нея са само медни обеци. Въпреки това формата е идентична 
и Л. Бобчева без съмнение ги датира в XIII – XIV в. (Бобчева 
1978, 153 – 154). 

Такива обеци се откриват във Велико Търново (Долмо-
ва-Лукановска 2007, табл. ХХІІІ/7); в Румъния – Пъкуюллуй 
Соаре, Кокош, Дробета-Турну Северин и могилите Сучава и 
Худум; в Молдова – Трифещ; и в Украйна – Воловец. В реди-
ца паметници този тип обеци се явява преобладаващ (Рябцева 
2003 – 2004, 253 – 272).

Следващият често срещан тип обеци в некропола предста-
вляват обикновена незатворена халка с намотка от тънка тел. 
Интересното в случая с Калиакра е, че и четирите известни от 
там обеци се различават една от друга. Три от тях са сребър-
ни, а една е от медна сплав. Две са с по една намотка, една е с 
две намотки и една – с намотка, преминаваща в спираловидно 
висящи тънки телчета. Въпреки леките различия в моделите, 
от местонамирането им е сигурно, че са от едно и също вре-
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ме. И четирите обеци са открити в близост до църква № 2 във 
Вът решния град. Храмът, както и прилежащият му некропол 
са датирани в XIII – XIV в. Не липсват и аналогии от България 
и съседни страни, които да потвърдят това. Една такава обеца 
е открита във Велики Преслав. Датировката ѝ е от X – XIV в. 
(Михайлова 1993, 180 – 205). Друг пример от България е обе-
цата, открита в могила № 1 от некропола край с. Скравена, Бо-
тевградско (Агре 1990, 23). Тя също е датирана в периода X – 
XIV в.

Като примери извън България могат да се посочат накити-
те, открити в: Молдова – Трифещ; Румъния – Сучава (Рябцева 
2003 – 2004, рис. 6/12, 23, 26, 41), култура Дриду (Oţa 2012, 138); 
в РСМ –  Кочани (с. Оризари), Куманово (с. Пчиньа) и Неготино 
(Демир Капиja). Интересно е да се отбележи, че от некропола 
в Неготино има и една обеца с висящи тънки телчета и докато 
всички други са датирани в интервала X – XIV в., тя е отнесена 
към XII в. (Манева 1992, Табл. 14 – 24/6, 29/1, 31/104, Табл. 18 – 
57/30).

В некрополите на Калиакра се откриват и обеци, предста-
вляващи незатворена халка, изработена от една или две усука-
ни нишки тел. В някои от случаите единият край завършва с 
халка. Находките от Калиакра са изработени от сребро и медна 
сплав. По-известните примери на този тип обеци у нас са от 
Велики Преслав. Датировката им там варира между X – XIV в. 
(Михайлова 1993, 180 – 205), като С. Бонев ги поставя в XIII в. 
на базата на данните от проучвания от него некропол (Бонев 
1998, 150).

Повече примери откриваме в страните около България. В 
Молдова има един екземпляр от Трифещ, датиран XIII – XVI в. 
(Рябцева 2003 – 2004, рис. 6/22). В РСМ са известни три от Не-
готино и една от некропола на средновековния Прилеп, които 
са с най-обща хронология в периода IX – XVI в. (Манева 1992, 
187 – 197, табл. 13).

Обеците със сферично топче от Калиакра са само две – една 
от бронз и една от сребро. Те са открити в гробове № 137 и 183.

От Средновековието са известни и обеци, при които на 
отворената халка са нанизани сравнително малки мъниста от 
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разнообразен материал. На Калиакра през последните десет го-
дини е открита само една такава в гроб (№ 29). Тя е изработена 
от злато и е декорирана с две перлени мъниста. Откриването ѝ 
в некропола, разположен до църква № 2 във Вътрешния град, 
поставя долната граница на датирането ѝ имено в XIII в. 

При разкопките на Османовата могила Л. Бобчева също от-
крива такава обеца. Тя я датира в периода XIII – XIV в. Дру-
га идентична и синхронна на тази е документирана в Мадар-
ския некропол (Бобчева 1978, 154). Такава обеца е намерена и 
във Велики Преслав, поставена най-общо в хронологическите 
граници X – XIV в. (Михайлова 1993, 180 – 205). Интересно 
е описанието на цяла група обеци от некропола в местността 
Кайлъка до Плевен: Намериха се обеци с железни кръжила с 
нанизани сферични тела от стъклена паста, а също и с висул-
ки от нанизани под кръжилото метални тръбички, мъниста и 
полублагородни камъни или стъклена паста и различни по фор-
ма метални гнезда, свободно падащи под кръжилото (Стан-
чев, Чангова, Петков 1961, 33 – 41). За нещастие, в публикаци-
ята няма изображения и не може да се каже със сигурност дали 
става въпрос имено за този тип „кръжила с нанизани сферични 
тела“. Ако все пак приемем, че типът е същият, трябва да вземем 
предвид датировката на некропола в XII – XIII в. Следователно 
този тип накити ни дават една по-широка хронологическа ска-
ла, в която свободно да се интерпретира, но депонирането им в 
гробните съоръжения трябва да се търси в XIV в.

Разновидност на описаните по-горе са обеците с биконич-
но кухо мънисто. В този случай мънистото е съставено от две 
полусфери, припоени в широката част. Въпреки че типът е ши-
роко разпространен, на Калиакра през последните десет години 
са открити само две такива обеци. Едната е сребърна с позлата, 
а другата е бронзова. И двете са без украса.

През XI – XIV в. (главно през първата половина на ХІV в.) 
обеците с биконично кухо мънисто са широко разпространени 
в района на Долен Дунав. Познаваме ги от цяла поредица некро-
поли и съкровища от XI – XIV в. както от България, така и от 
Сърбия и РСМ. От България такива обеци са публикувани от Ве-
лики Преслав (Михайлова 1993, 180 – 205), с. Беден, Смолянско 
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(Георгиева 1965, 129 – 165), Мадара, Плевен, с. Долно Сахране, 
Старозагорско, Кърджали, с. Нановица, Кърджалийско (Гатев 
1977, 33 – 45), Луковит (Станев, Начева 1960, 71 – 98) и от Пер-
ник (Чангова 1983, 182, обр. 8). На всички посочени места този 
тип обеци се датира най-общо в XI – XIV в.

Освен в България аналогии от същия период откриваме в 
Дробета-Турну Северин, Румъния, откъдето са известни една 
обеца с незатворена халка и една – с форма на въпросителен 
знак. От Груя, Румъния, произхождат две със същата форма 
(Dumitriu 2001, Taf. 37/4, 26, 34).

Много интересен тип са обеците с вертикален щифт, които 
наподобяват по форма въпросителен знак. Те се срещат сравни-
телно рядко. Представляват незатворена халка от тел с кръгло 
напречно сечение с вертикално извит надолу долен край, който 
може да завършва с метално топче или мънисто. Вертикална-
та ос е украсена и с намотка от тел над топчето. В долната си 
част, под топчето, е подгъната, така че да не позволява неговото 
падане. При по-луксозни образци долната извивка е заменена с 
гранулация. Разпространени са както у нас, така и в по-отда-
лечени райони – във Волжка България и градовете на Златната 
орда (Джингов 2010, 55). Откритите подобни на тези от Кали-
акра обеци са изработени от сребро с позлата и от мед. Украса-
та им е съвсем обикновена, състояща се от намотка, топче без 
украса и подгъване на телта в долната част.

В България една такава обеца е намерена във Велики Пре-
слав и е датирана с монета от XIII в. (Михайлова 1993, 180 – 205). 
Други са известни от Луковит, Мадара и Шуменската крепост. Те 
са датирани в XIV в. и са определени като кумански (Владими-
ров 2014, 224 – 233). Една е открита и при разкопките на Османо-
вата могила на Калиакра, отново попадаща в същата хронологич-
на рамка (Бобчева 1978, 156). От този тип въпросовидна обеца 
е открита само една в некропола на църква № 2 – в гроб № 100 
(Обр. 3). Подробен преглед на тези паметници с датировка XIII – 
XIV в. излезе от печат през 2019 г. (Владимиров 2019). Тезата на 
автора е ясно изразена в самото заглавие, като „въпросовидните“ 
обеци са обявени за материални следи от куманите и Златната 
орда в културата на Второто българско царство.
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Друг тип накит за глава, които се открива в гробовете около 
църква № 2, са наушниците. Открити са общо 12 броя, от кои-
то 4 златни, 4 сребърни и 4 от мед и бронз. Два от сребърните 
са биконични (гроб № 23) (Обр. 3). Биконични са и два медни 
наушника с посребряване (гроб № 58), както и един златен, от-
крит в детски гроб (№ 25). Един от сребърните е с позлата. Из-
работен е от дебела халка с филигран и четириъгълна касета в 
долната част (гроб № 93). Пет наушника са с кухо топче. Два от 
тях са златни (гробове № 30 и 53), един е сребърен (гроб № 70) и 
два – от бронз (единият е от гроб № 53, а другият е открит извън 
гробните съоръжения) (Обр. 3).

Наушниците със сферично мънисто са тип, който повтаря 
формата на обеците със сферично мънисто. Двата примера, от-
крити в Калиакра, значително се различават един от друг. Пър-
вият е изработен от медна сплав и е с кухо сферично топче без 
украса – гроб № 137 (Обр. 3). Вторият е сребърен наушник с 
позлата. Представлява отворена халка с една куха сфера, укра-
сена с осем кръгчета от филигран с по една гранула в центъра. 
Средата на сферата е обточена с филигранна нишка. От двете 
страни на мънистото халката е намотана с тънка тел. Изработ-
ката е качествена – гроб № 30 (Обр. 3). От българските земи са 
известни поне още четири подобни накита. Единият е от Ве-
лики Преслав и е датиран в XI – XIII в. (Михайлова 1993, 180 
– 205). Други три са публикувани от Виолета Нешева и се нами-
рат в Регионалния исторически музей – Варна, отдел „Археоло-
гия“. Един от тях е с неизвестен произход, сребърен с позлата и 
датиран в XII – XIII в. Другите два са чифт златни наушници, 
открит в с. Доброглед, Варненско, с датировка XIV в. (Нешева 
1985, 117). Скъпите материали и качествената изработка пред-
полагат, че този тип накит се е носел от по-високопоставени 
членове на обществото. Третият наушник е открит в много 
лошо състояние. Той е с кухо сферично топче с украса – гроб 
№ 53 (Обр. 3). От сферата е запазена около ⅓, но въпреки това 
може да се каже, че е бил оформен с флорален мотив. Вероятно 
всяка полусфера е била съставена от четири кръга, украсени с 
гранулация и филигран. Така образувалите се ажурни полусфе-
ри са били прикрепени една към друга с халка без украса или с 
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украса. Възможно е свързващата халка да е била с гранулация 
или с филигран, тъй като такива примери са известни. Този тип 
се среща както в некрополи, така и в съкровища и случайни 
находки от България и бивша Югославия. От този подчерта-
но стоящ под византийско влияние ареал типът накити се раз-
пространява както в румънски Банат, така и в Молдова и Русия 
(Dumitriu 2001, 39). Подобни образци, познати от България, са 
открити при с. Беден, Смолянско (Георгиева 1965, 132), и в съ-
кровищата от селата Крумово и Долище, Варненско (ССБ 2007, 
48, 55).

На Калиакра от наушниците с биконично кухо мънисто 
през последните десет години са открити два чифта, както и 
две отделни половини от биконични кухи мъниста, които ще 
причисля към същата група заради размерите им. Все пак ще 
дам някои по-точни примери на открити екземпляри в Бълга-
рия, РСМ и Румъния. Основната разлика между двата чифта 
наушници от този тип е в качеството на изработката им и ме-
тода на запояване на конусите. При първите линията на припо-
яване е обточена с обикновена тел – гроб № 114 (Обр. 3), а при 
вторите от двете страни на тази тел има още две по-тънки и 
усукани – гроб № 23 (Обр. 3). Най-точните аналогии на първите 
откриваме в средновековния град крепост Хоталич до Севли-
ево (Симеонов 2007, 50), гр. Стоби и с. Витошки, Прилепско, 
РСМ (Манева 1992, 187 – 197, табл. 20) и Слава Русъ, Румъния 

(Dumitriu 2001, Taf. 22/8). Идентични на втория тип наушници 
има от с. Ботево, Варненско (ССБ 2007, 74), 9 бр. златни с неиз-
вестен произход, публикувани от В. Нешева (Нешева 1985, 118) 
и 2 бр. от Калиакра (Бобчева 1978, 154). Всички те са датирани 
в периода XI – XIV в.

При типа наушници с кубично мънисто, то е изработено от 
гранули, припоени така, че да образуват ажурен куб. Той е по-
ставен върху незатворена халка и от двете му страни има намо-
тана тънка тел. Подобни мъниста се срещат и при обеци – както 
с халки, така и с форма на въпросителен знак. Върху халки ги 
откриваме в съкровищата от с. Изворско, Варненско (Павло-
ва 2005а, 283 – 305), Монтана, както и от некрополите край 
с. Крамолин, Севлиевско, с. Янтра, Горнооряховско, с. Скра-
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вена, Ботевградско, Луковит, м. Стражата край Плевен, Ловеч 
и Боженишки Урвич, Ботевградско (Агре 1990, 23). Основната 
разлика между досега изброените е, че в някои от случаите има 
наличие на повече от един куб или формата е леко изменена и 
е петстенна. Независимо от тези разлики типът е един и същ и 
авторите го датират най-общо в периода XI – XIV в. Наушници 
с разнообразни призматични мъниста са известни от среднове-
ковни некрополи най-вече в Североизточна България (Павлова 
2005а, 283 – 305).

Други накити, тип висулки, са открити при гробове № 49, 
114 и 124 (Обр. 3) и при едно препогребване. През последните 
десет години на Калиакра са открити общо 8 висулки. Те може 
да бъдат отнесени към периода XIII – XV в. и то не с абсолютна 
сигурност, тъй като всички са с различни форми, изработени от 
различен материал и поради това не могат да се разпределят в 
отделни типове. Основание за датирането им дава тяхното мес-
тонамиране – 5 са открити в Предградието или в близост до 
гробове, а три са от гробове в некропола на църква № 2 във Вът-
решния град. От всички находки само една висулка има сигу-
рен аналог от РСМ –  XII – XIV в. (Манева 1992, табл. 37, изобр. 
23/02). Хронологията на останалите остава спорна. 

От некропола на църква № 2 има само два гроба с пластини 
за пришиване. Те са правоъгълни и полукръгли, бронзови с поз-
лата и са открити до костните останки на един женски и един 
мъжки индивид. Правоъгълните пластини са от гроб № 23, по-
ставени върху черепа и до таза, а полукръглите са от гроб № 29 
и вероятно са били пришити на яката около врата на покойни-
ка (Обр. 3). От проучванията на Л. Бобчева са документирани 
40 броя пластини от некропола на Османовата могила. Според 
изследователката те са били пришити с бели памучни конци 
върху литотъкана памучна материя. Нареждани са плътно една 
до друга с по-дългите си страни и така са образували кръжило 
или диадема (Бобчева 1978, 156).

Плоукръглите пластини са с щампован флорален мотив. Те 
най-често се откриват в комбинация с друг тип пластини. На нос 
Калиакра за последните десет години проучвания са намерени 
два комплекта от този тип. Единият е сребърен с позлата, а дру-
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гият – бронзов с позлата. Сребърните са комбинирани с по-мал-
ки полусферични апликации, изработени от същия материал. 
От разкопките на Л. Бобчева са известни още 42 бр. идентични 
пластини. При нейните проучвания те винаги са в комплект с 
друг тип апликации (Бобчева 1978, 159). Същият тип пластини 
са открити и в с. Белене, Свищовско. Там техният брой е 17 и са 
открити заедно с три матрици за изработката им, която според 
Ваня Павлова е идентична по форма с тази на пластините от Ка-
лиакра. Според нейното изследване този тип пластини също се 
отнася към XIII – XIV в. (Павлова 2005б, 65 – 68).

От всички накити, които човек използва от най-ранни вре-
мена до наши дни, пръстенът е може би най-тясно свързан с 
личността. Проникването до първоначалната идея на пръстен 
от определен вид не винаги е лесно. Най-трайният му смисъл се 
е съхранил в своята основна същност и до днес. Това е идеята 
за свързване и обвързване, вложена в затворения кръг на една 
халка. Много други идеи и функции са заложени в пръстените 
с по-сложна форма и украса. В много случаи елементът, който 
сега определяме като украса, първоначално е бил носител на 
някаква символика, на апотропейно или заклинателно значе-
ние, на индивидуален знак на личността, доведен по-късно до 
изписването на име или монограм.

Ролята на пръстена като украса се развива успоредно с не-
говото символично съдържание. Няма съмнение, че при много 
пръстени и през Античността, и през Средновековието деко-
ративният елемент става толкова значителен, че се превръща в 
главно тяхно качество. Дори когато това качество доминира при 
изработката обаче, носенето на пръстена го натоварва с цялата 
многозначност на индивидуалния накит. Многобройни са слу-
чаите, засвидетелствани в историческите източници и фолкло-
ра, за правата и доверието, които се оказват на едно лице чрез 
предаването на пръстен, който е собственост на друго лице. По-
добна практика за останалите накити не съществува.

Сред археологическите находки пръстените се срещат 
сравнително рядко. В повечето случаи се откриват в гробове 
като част от погребалните накити. В пластовете на антични и 
средновековни селища, главно в градовете, те попадат по-скоро 
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случайно, обикновено изгубени от собствениците им. Рядкост 
са в инвентара на жилища и работилници. Твърде често е при-
съствието на пръстени обаче в укрити съкровища. Тогава те са 
или от благороден метал, или със скъп камък, или с особена 
художествена стойност (Станчева, Писарова 1989, 98).

На нос Калиакра за последните десет години проучвания 
са открити общо 21 пръстена, като тези от некропола са много 
опростени и разликите се открояват единствено във формата на 
плочката. Няма съмнение, че колкото по-опростен е един пръс-
тен, толкова по-малко данни за датиране предоставя той. В този 
смисъл класификацията на намерените на нос Калиакра пръс-
тени е трудна задача. Един сребърен пръстен на мъж е открит 
върху горен ляв крайник в гроб № 29 (Обр. 3). Общо пръстените 
от некропола на църква № 2 са пет, от които единият е бронзов (в 
гроб № 6), а останалите – сребърни (в гробове № 9, 29, 41 и 114).

По-голямата част от пръстените е открита в гробове, но не 
липсват и случайни находки. Изработени са от сребро и бронз. 
Преобладават пръстени без изображения или каквато и да било 
украса. Формите са стандартни за периода и поради тази при-
чина класифицирането им е по-трудно. В повечето гробове с 
пръстени от некропола на църква № 2 се откриват и други мате-
риали, които са с по-точна датировка. Пример за това е гроб № 
29, където са документирани полукръгли пластини (коментира-
ни по-горе), много точно датирани през XIV в.

В некропола на църква № 2 са документирани и няколко не-
характерни и трудни за обяснение гробни находки. От гроб № 
14 произхожда бронзова пластина – вероятно от фрагментиран 
съд, преизползвана като скоба. При препогребани кости е наме-
рен и каменен пул. В гроб № 174 е открита оловна тежест, костен 
прешлен с обла, плоска форма, с отвор в средата и с две вряза-
ни линии по периферията, както и полирана каменна пластина 
с отвор. В друг гроб, № 2, са намерени 18 кремъка при долни-
те крайници на скелета. Подобни инвентари са разгледани от Б. 
Пет рунова (Петрунова 2009, 354 – 363; Петрунова 1998, 67 – 76).

Интерес представлява и откритият в гроб № 75 кръст 
(Обр. 3). Той е равнораменен, с украса върху лицевата страна и 
добре огладена повърхност. Върху четирите рамена са врязани 
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букви ПТМК, а в средата – кръст или Х. Следи от украса има и 
от обратната страна – по три вдълбани точки върху всяко рамо 
(горното е отчупено). Вероятно това са инициалите на собстве-
ника на предмета. Кръстът е с височина 3,90 см, ширина на ра-
менате е 3,10 см, а дебелина – 0,70 см. Подобен кръст, но с доста 
по-богата орнаментация, е открит и при проучванията във Ве-
лико Търново, отново с датировка в XIV в. (Тотев 1980, 80 – 83).

При гроб № 25 е намерено сграфито блюдо, обърнато с дъ-
ното нагоре. Документирано е на 10 см над гробната яма с мал-
ко ограждане. Самото блюдо е било пълно с миди и вероятно е 
поставено като част от поменална практика. Подобни паници са 
откривани на нос Чиракман, в селището на Дженни баир в Бал-
чик и на нос Калиакра (Йосифова 1982, 65, обр. 8б). Датировка-
та е в широките граници от ХІІІ до началото на ХІV в. Този тип 
съдове е характерен за Черноморието и вероятно е произвеждан 
в същия район през ХІV в. Във вътрешността на Българското 
царство подобни съдове не се срещат.

Последните два паметника са фрагменти текстил от гробо-
ве № 3 и 23. При гроб № 23 върху черепа е открит литотъкан 
плат със златотъкана сърма (Обр. 3). От същия гроб произхож-
дат и споменатите по-горе два сребърни биконични наушника 
и правоъгълните пластини от диадема. Следи от другия тексти-
лен предмет са открити само като отпечатък в корозията на ме-
тални предмети от гроб № 3. Това са две монети, катарама и 
кремък, които вероятно са били поставени в текстилна торбич-
ка или кесия, обточена с кожен ширит. 

Видно е, че по-голямата част от археологическия материал 
е характерна за XIV в. Макар че повечето находки се откриват 
в литературата с широка датировка от 200 години, редно е да 
се вземе под внимание, от една страна, политическата обста-
новка в Добруджа по времето на деспот Добротица, а от друга – 
липсата на инфлационни парични паметници от XIII в. Църква 
№ 2 („Св. Богородица“) и нейният некропол са примери на град-
ската култура, характерни за столичния период на Калиакра. 
Връзките с културата на Второто българско царство са видими 
във всяка една от представените движими културни ценности. 
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Обр. 2. Основни типове гробове в некропола на църква № 2
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Обр. 3. Находки от гробове в некропола на църква № 2
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НЕ ПРОСТО ЗЪБИ: МЪНИСТА ОТ КАНИНИ 
НА БЛАГОРОДЕН ЕЛЕН И ТЕХНИ 

ИМИТАЦИИ ОТ КЪСНИЯ НЕОЛИТ 
ОТ ПРАИСТОРИЧЕСКОТО СЕЛИЩЕ В 

МЕСТНОСТТА КАЧИЦА (ВЕЛИКО ТЪРНОВО)
Христина Маркова

NOT JUST TEETH: BEADS MADE FROM RED DEER 
CANINES AND IMITATIONS THEREOF FROM THE LATE 

NEOLITHIC, FOUND IN THE PREHISTORIC SETTLEMENT 
IN THE KACHITSA AREA (VELIKO TARNOVO)

Hristina Markova

Abstract: The prehistoric settlement in the Kachitsa area of Veliko 
Tarnovo is located around 3 km south of the Belyakovsko Plateau, 
in the city’s west industrial zone. A group of objects was discovered 
during archaeological field survey of a Late Neolithic dwelling. A 
stone adze and fifteen perforated red deer canines and bone imitations 
thereof were found inside a ceramic vessel. Out of the intact artefacts, 
only four can be accepted as real canines, the other eleven being bone 
imitations of exceptionally fine and precise workmanship. Such items 
date to the end of the 6th – beginning of the 5th Millenniium BC and 
can be found in areas where red deer lived. Such beads are rare in 
Bulgaria, with isolated finds made in settlements and necropoleis. An 
exception is Bulgaria’s North Black Sea Coast, where strings of deer 
canines and bone imitations thereof have been found in necropoleis of 
the Hamandzhia and Varna cultures (Varna II, Durankulak, Devnya, 
Sava and Zavet). The Kachitsa find is most likely associated with 
Late Neolithic cultural infiltrations from the area inhabitted by the 
Hamandzhia culture, in the form of trade relationships and exchange 
of ideas and know-how. The beads must have been very valuable to 
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their owner. It is possible that they were collected for many years and 
passed on from generation to generation. This is why the find can 
be viewed as a type of treasure hidden inside the dwelling and kept 
for a special occasion. However, taking into the account the ubiquity 
of prehistoric spiritual beliefs, it can be proposed that the find is an 
element of a special ritual performed in the dwelling. The question 
of precisely interpreting the purpose and meaning of this group of 
objects remains open. Archaelogical information on beads made from 
red deer canines and imitations thereof is scant, and this applies to 
both the Neolithic site in Kachitsa and all of Bulgaria, which precludes 
the conduct of a proper study of the geographic, chronological and 
contextual distribution of this type of objects. 

Ключови думи: мъниста, канини от благороден елен, късен 
неолит, Качица

Keywords: beads, red deer canines, Late Neolithic, Kachitsa

Темата за декоративните предмети от праисторически-
те епохи в специализираната литература е сравнително добре 
развита, което не е учудващо. Тези артефакти винаги са пред-
извиквали интереса на изследователите, тъй като носят богата 
информация за материалната и духовната култура на различни 
общества. Декоративните предмети или украшенията са мул-
тифункционални и заредени с разнообразна символика, пора-
ди което терминът „декоративен“ не е много точен, тъй като 
предназначението им е разнообразно и специално. Обикновено 
те имат естетическа функция, но също така и ритуална, прак-
тична, апотропейна или магическа. Според етнографските из-
следвания с декоративни предмети са закичвани и животни 
– като например днес в Анатолия, където това се прави с цел 
предпазване или даване на сили (Özdoğan 2016, 136). Този вид 
предмети участват и в икономическите отношения като обект 
на обмен и поради това са доказателство за контакти с други 
общества и култури. Те са високо ценени изделия, които не все-
ки притежава, и затова представляват един вид белег за особен 
или по-висш социален статус. Част от тях надживяват времето 
си, като се предават от поколение на поколение и създават при-
емственост между тях (Özdoğan 2016, 139; Choyke 2001, 251). 
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Декоративните предмети са засвидетелствани още от ранния 
палеолит в Европа и Близкия Изток (Yelözer, Sönmez 2018, 170) 
и продължават своето развитие до наши дни. През праисторията 
те са най-разнообразни по форма, размери и суровина. Сред тях 
в определени археологически контексти се срещат перфорирани 
горни кучешки зъби от сем. Еленови (Carvidae), наричани в ан-
глоезичната литерататура red deer canines1 (по-нататък в текста 
– канини). Формата им е капковидна, като короната е сферична, а 
коренът е плосък и лесен за пробиване. Тези на мъжките индиви-
ди са по-развити и по-големи и именно те са използвани за изгот-
вянето на украшения (Oбр. 2) (Bains et al. 2013, 361; Choyke 2001, 
252; Russell 2016, 130; Todorova 2002, 187). В типологическо от-
ношение са причислявани към висулки (англ. pendants) (Vitezović 
2011, 17 – 18; Yelözer, Sönmez 2018, 169 – 206) или мъниста (англ. 
beads) (Bains et al. 2013, 361; Choyke 2001, 251 – 266) и се интер-
претират като предмети на престижа, свързвани основно с мъ-
жеството, лова и трофея (Choyke 2001, 257; Todorova 2002, 187). 
Често се срещат техни имитации от кост и различни минерали, 
а понякога и от черупки на мидите Спондилус (Spondylus). При 
това някои колективни находки съдържат единствено имитации 
на канини, но въпреки това се приема, че стойността им е същата 
(Николов 1974, 138, обр. 110; Beldiman, Sztancs 2008, 91, tab. 1; 
Todorova, Vajsov 2001, 139, Taf. 15: 200).

Предмет на настоящата публикация е колективна находка 
от еленски канини и техни имитации, открита в праисторичес-
кото селище в местността Качица във Велико Търново (Oбр. 1). 
То се намира на около 3 км южно от Беляковското плато, в 
западната индустриална част на града. Разположено е върху 
две средновисоки тераси, пресечени по линията северозапад – 
югоизток от поток. Непосредствено до южната му граница се 
събират водите на два потока и един извор, които се вливат в 
р. Янтра (Кънчев, Станев 1981, 9). 

Археологическите проучвания се провеждат по повод ус-
кореното застрояване на индустриалната зона на Велико Тър-
ново в периода 1972 – 1979 г. и са под ръководството на Петър 

1  От анг. red dear canines – кучешки зъби на благороден елен.
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Станев. Част от обекта е унищожена от извършващите се върху 
територията му строителни дейности на няколко големи пред-
приятия преди започването на разкопките (Станев 1996, 41; 
Станев 2002, 22). Проучени са общо 10 сектора и е установено, 
че площта на праисторическото селище е 40 – 45 дка (Кънчев, 
Станев 1981, 9; Станев 1982, 3). Дебелината на културните на-
пластявания варира между 0,9 и 2,8 м. Те са датирани в средния 
и късния неолит и в ранния и късния халколит. Най-добре е 
проучен неолитният пласт в сектори № I – VIII. Само неолит-
ни останки са регистрирани в сектори № I, II, III, IV, V, VII, 
където селището е съществувало в края на средния и през къс-
ния неолит. В сектори № IX и X напластяванията са от късния 
халколит (Станев 1982, 7). На базата на керамичния материал 
разкопвачът разграничава три фази на развитие на неолитно-
то селище в местността Качица. Първите две са: Качица A-B1 
(преход от среден към късен неолит) и Качица В1 и В2 (късен 
неолит) (Кънчев, Станев 1981, 12; Станев 1996, 57). За третия 
строителен хоризонт в сектор № VIII са налични три радиовъг-
леродни дати: 5220 – 5000, 5220 – 5060 и 5220 – 5040 г. пр.Хр. 
(Görsdorf, Bojadžiev 1996, 142).

В жилище № 2 от късния неолит е открит керамичен съд 
(Обр. 3) с 16 перфорирани канини и една каменна тесличка, по-
ставени вътре. П. Станев определя суровината, от която са из-
готвени мънистата, като млечни зъби на елен. Според него те 
най-вероятно са част от огърлица, притежание на жена (Станев 
1988, 15 – 16). За съжаление, тази информация е единствената 
в научно обръщение, а е доста бегла относно контекста на на-
миране на находката. Това ме затруднява в интерпретацията на 
археологическата ситуация и ме принуждава да търся подобни 
чрез сравнителен анализ. 

В момента предметите са изложени в постоянната експози-
ция на Регионалния исторически музей – Велико Търново. Съд-
ът е с висока цилиндрична шия и леко извит навън устиен ръб. 
Търбухът му е с квадратно напречно сечение, дъното е равно, 
с четириъгълна форма. Цветът е бледочервеникав. Диаметърът 
на устието е 7,5 см, а височината на съда – 13,2 см. Съдейки по 
небрежната направа и грубо загладената повърхност, изглежда, 
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че гърнето е изготвено набързо. Каменната брадвичка е с дъл-
жина 5,9 см, широчина – 4,1 см и дебелина – 0,8 см. Напречното 
ѝ сечение е правоъгълно. Изработена е от вулканична скала с 
тъмносив цвят. 

От откритите 16 канини днес са запазени 15 бр. Размерите 
им варират от 1,6 см до 2,4 см в дължина и от 0,8 см до 1,2 см 
в широчина. Поради опожаряването на жилище № 2 зъбите са 
придобили сив цвят, като на места са се образували тъмносиви 
петна. Опалването им затруднява разграничаването на истин-
ските канини от техните костени имитации, още повече че пос-
ледните са направени с голямо старание и изделията са фино 
полирани. Въпреки това копията се различават по фасетките, 
получени в резултат на заглаждането, както и по остатъците 
от спонгиозата. От запазените екземпляри за истински канини 
могат да се приемат само четири (Обр. 4: 4, 9, 11 и 14), а остана-
лите единадесет са костени (Обр. 4: 1 – 3, 5 – 8, 10, 12, 13 и 15). 
Имитациите са изготвени от разломени фрагменти на дълги 
кости от едри тревопасни животни. Както бе споменато, върху 
тях се наблюдават остатъци от спонгиозата, а при някои екзем-
пляри личи също и костномозъчният канал на изходната суро-
вина. Само един екземпляр е направен от проксимална част на 
ребро на дребно животно, като при него е запазена епифизата 
(Обр. 4: 3). По повърхността на всички костени имитации, в ре-
зултат на изработката на крайната форма, личат заглаждания 
и фасетки. Този процес е извършен чрез триене с много фин 
мокър абразив. Допълнителният блясък е получен вероятно 
или по време на процеса на горене, поради което са заличени и 
стриациите по предметите, или в резултат на износване. Пло-
ската част, имитираща корена на зъба, при някои от мънистата 
е оформена чрез остъргване, вероятно с кремъчен инструмент. 
При автентичните канини липсват следи от каквато и да е до-
пълнителна обработка освен перфорацията в областта на ко-
рена (Bains et al. 2013, 361; Mărgărit, Vintilă 2015, 89; Yelözer, 
Sönmez 2018, 191). 

Перфораците при повечето екземпляри са направени чрез 
едностранно провъртане с цилиндричен свредел. По-малко са 
двустранно пробити (Обр. 4: 1, 2, 7 и 14), като това се устано-
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вява от различното сечение на перфорациите, получени чрез 
провъртане с коничен свредел (Beldiman, Sztancs 2007, 47). Из-
глежда, че няма определени закономерности в начина на пер-
фориране на различните образци. Поне за изследваната колек-
тивна находка не са установени зависимости между дебелината 
на „корена“, размерите на мънистото или дори материала и се-
чението на отворите (цилиндрично или биконично) и техните 
диаметри. Последните варират между 0,2 и 0,4 см с изключение 
на един пример с диаметър 0,5 см (Обр. 4: 1). Определено обаче 
пробиването е извършвано с голямо внимание и с фини инстру-
менти. Най-вероятно откритите мъниста са нанизвани на една 
връв, образувайки общ наниз. По стените на отворите се на-
блюдава хомогенно заглаждане, което най-вероятно е резултат 
както от опожаряването, така и от износването. Корнелиу Бел-
диман и Диана-Мария Станч определят два типа износване при 
канините: горно и странично, които зависят от начина на при-
крепване (Beldiman, Sztancs 2007, 48; Beldiman, Sztancs 2008, 
93). За съжаление, поради тафономичните промени е трудно да 
се определи износването на перфорациите при наличните мъ-
ниста. Само за едно от мъниста може с голяма доза сигурност 
да се потвърди наличието на износване в горния ляв ъгъл (Oбр. 
4: 1). Това показва вероятността то да е носено странично. Ако 
се съди по фрактурите в зоната на дупките, при повечето ек-
земпляри (Oбр. 4: 3, 4, 6, 9 – 14) може да се предположи горно 
износване, при максимума на което настъпва отчупването. 

Перфорираните еленски канини и техните имитации се по-
явяват в селищата на Натуфийската култура в Близкия Изток 
(Choyke 2001, 253; Belfer-Cohen, Bar-Yosef 2002, 27; Dosseur 
2008, 64, fig. 4: 11; Russell 2016, 130). В Анатолия, също от до-
керамичния неолит (ІХ хил. пр.Хр.) насетне, се използват укра-
шения, направени от черупки на различни миди и минерали, 
а по-рядко – и от кост, глина и зъби (включително канини на 
благороден елен). В повечето случаи контекстът на намирането 
им са жилищните пространства и запълнителите на ями между 
тях (Erdoğu 2014, 159; Özdoğan 2016, 137; Yelözer, Sönmez 2018, 
187). Срещат се както истински канини, така и техни имита-
ции от различни материали. Например в Ашъклъ Хьоюк (Aşιklι 
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Höyük) са изработвани имитации от различни животински 
кости, камъни, минерали (Yelözer, Sönmez 2018, 191) и дори от 
черупка на Спондилус, какъвто пример имаме от IV фаза на 
Гьокчеада Угурлу (Gökçeada Uğurlu) (5980 – 5750 г. пр.Хр. по 
радиовъглеродни данни) (Erdoğu 2014, 159, 170, Fig. 10; Baysal, 
Erdoğu 2014, 374).

В Европа подобни мъниста се срещат още през късния па-
леолит (Borić, Cristiani 2019, 227, 229; Choyke 2001, 252 – 253; 
Choyke 2010, 203; Cristiani, Farbstein, Miracle 2014, 21 – 31; 
Benito 1998, 135), но тяхната употреба започва постепенно да 
нараства от средата на неолита (Vitezović 2012, 219, 220; Siklósi 
2004, 34), като към края на епохата (края на VI – началото на V 
хил. пр.Хр.) се утвърждава като една от характерните черти на 
материалната и духовната култура (Choyke 2001, 254; Bánffy 
2008, 164; Borić 2013; Benito 1998, 5; Raczky, Anders 2010, 143, 
153). Като изключим палеолитните находки, най-ранните нео-
литни перфорирани канини на благороден елен от Балканския 
полуостров се появяват на Западните Балкани. Макар и публи-
куваните сведения за тях и техните имитации да са малко, засе-
га е ясно, че те се откриват спорадично в селищата на култура 
Старчево (6200 – 5500 г. пр.Хр.), като по-късно се срещат също 
и в обектите на култура Винча (Среjовиħ, Jовановиħ 1959, 187, 
сл. 17: 22; Russell 1990, 534, 699, Pl. 14.7a, b; Vitezović 2011, 17, 
18; Vitezović 2012, 219 – 220; Игњатовић 2008, 277). В Запад-
на Европа през неолита (култура на линейно-лентъчната кера-
мика) те са откривани и като гробен инвентар, но спорадично 
(Sidéra 1997, 500; Sidéra 2012, 28). Забележителни са находки-
те от раннохалколитните култура Тиса и група Чьосхалом в 
Унгария (около 4900 – 4500/4400 г. пр.Хр. по радиовъглеродни 
данни) (Bánffy, Bognár-Kutzian 2007, 212), където перфорира-
ните канини и техни имитации са нанизвани на една връв като 
огърлици. Традицията за поставянето им като погребален дар 
обикновено е свързана с гробове на мъже, докато при жените 
спорадично се откриват имитации (Choyke 2001, 255; Choyke 
2010, 203; Bánffy 2008, 165). Освен огърлици в мъжките гробо-
ве са поставяни охра, глиги, долна челюст на глиган, каменна 
брадвичка и др. (Choyke 2001, 254; Raczky, Anders 2010, 153). 
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На изток канини се откриват единично в селищата (Ţurcanu 
2013, 66) и по-често в гробовете на култури Хаманджия в Доб-
руджа и Боян и Гумелница в Мунтения, Румъния (Beldiman, 
Sztancs, Ilie 2013, 17, Fig. 12; Borić 2013; Enea 2011, 114 – 115; 
Larina 1994, 63, fig. 5: 3, 4, 6, 7; Mărgărit, Vintilă 2015, 83, 89). 
В някои селища на халколитната култура Триполие-Кукуте-
ни2, разпространена на територията на горско-степната зона на 
Източна Европа (Източна Румъния, Молдова и Западна Украй-
на), също се откриват перфорирани канини (Sztáncsuj 2005, 97; 
Ţurcanu 2013, 66). Тук се срещат депозити, съдържащи голям 
брой декоративни предмети на престижа и понякога оръжия и 
инструменти, изработени от разнообразни суровини – живо-
тински кости, зъби, миди, рог, мед, злато, мрамор и др. Такива 
са известните „съкровища“ от Ариушд, Брад, Хабашещ и Изво-
аре, Румъния; Карбуна и Четрошика, Молдова; и др. (Сергеев 
1963, 135 – 151; Sztáncsuj 2005, 85 – 105; Beldiman, Sztancs 2007, 
33 – 74; Beldiman, Sztancs 2008, 89 – 107; Ţurcanu 2013, 61 – 
78). Наред с другите вещи те съдържат и голям брой мъниста 
от еленски канини, а рядко – и техни копия от кост, глина и 
понякога мед (Sztáncsuj 2005, 98). Обикновено колективните 
находки са откривани в различни глинени съдове с изключение 
на депозита от Хабашещ, който вероятно е бил съхраняван в 
кожена кесия (Beldiman, Sztancs 2007, 42; Beldiman, Sztancs 
2008, 91 – 95). Всички те са намерени в жилища или в непо-
средствена близост до такива. Повечето се датират в края на на-
чалната фаза на култура Триполие А-Прекукутен, като най-къс-
ният депозит е този от Ариушд (Триполие В1-2-Кукутен А/В) 
(Beldiman, Sztancs 2008, 91). 

От територията на съвременна България е известен малък 
брой канини и техни имитации (Обр. 1). Най-ранните са откри-
ти в пещерите Козарника и Темната и се отнасят към късния 
палеолит (Гуадели 2011, 67, 69, 70, 84; Guadelli 2014, 45 – 46). 
В литературата няма данни за тяхното разпространение през 

2  В културните и времевите ѝ рамки се включва и традиционно отделяната 
от румънските колеги култура Прекукутени, която в Украйна и Молдова се 
разглежда като първи етап на общия културен комплекс под името Трипо-
лие А.
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ранните етапи на неолита. Със зараждането и развитието на 
култура Хаманджия през късния неолит и ранния и средния 
халколит по Западното Черноморие канините започват сравни-
телно регулярно да се полагат в гробове. Тази традиция час-
тично продължава и по време на къснохалколитната култура 
Варна, но тогава те все по-често са замествани с костени имита-
ции (Todorova 2002, 187). Практиката е засвидетелствана в хал-
колитните некрополи при Дуранкулак (вкл. от късния неолит), 
Варна II (среден халколит), Девня, Сава, Варненско, и Завет, Бур-
гаско (последните три – от късния халколит), в чиито гробове са 
открити нанизи от канини на благороден елен и техни имитации 
(Иванов 1978, 82, 85; Todorova, Vajsov 2001, 126, Taf. 2: 47 – 48; 
139, Taf. 15: 198 – 200; 140, Taf. 16: 201 – 202; 142, Taf. 18: 212). 
Освен в гробове единични подобни екземпляри се срещат и в 
селищата от черноморската зона.3 Във вътрешността на страна-
та такива мъниста се откриват спорадично и поединично през 
късния халколит (Zidarov 2005, 127; Кънчева-Русева 2004, 
468; Кънчева-Русева, Колева 2014, 160) с изключение на де-
сетте имитации, направени от минерали и намерени в ниво „С“ 
на Градешница, Врачанско (Николов 1974, 138, обр. 110), отна-
сящо се вероятно към ранния халколит (Данов 2018, 29 – 30). 
В статията си за халколитните накити от Азмашката селищна 
могила, Старозагорско, Татяна Кънчева-Русева констатира, че 
за обекта са характерни капковидните каменни мъниста, чие-
то производство, поради откритите заготовки, предполага, че е 
ставало на място (Кънчева-Русева, Колева 2014, 160). В същия 
регион е намерена една имитация, датирана в халколита4, която 
е направена от черупка на мида Спондилус.

Несъмнено дистрибуцията на перфорираните еленски ка-
нини в периода края на VI – началото на V хил. пр.Хр. е свър-
зана с ареала на разпространение на благородния елен на север 
–  от Южна Украйна до Средна Европа, и на юг – в Анатолия 

3  По устни сведения на Иван Вайсов (Национален археологически инсти-
тут с музей при Българската академия на науките) – ръководител на архео-
логическите проучвания на селищната могила Големия остров в Дуранку-
лашкото езеро.
4  Непубликувана находка от фонда на Историческия музей – Нова Загора.
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(Todorova, Vajsov 2001, 58) и Средиземноморието (Cristiani, 
Farbstein, Miracle 2014, 21 – 31; Benito 1998, 135). Имайки пред-
вид посоките на културните контакти (особено по линията из-
ток – запад) в североизточната част на Балканския полуостров в 
края на VI хил. пр.Хр. (Славчев 2008, 52), най-вероятно депози-
тът от Качица е свързан с къснонеолитни културни инфилтра-
ции от арела на култура Хаманджия по Западното Черноморие 
под формата на търговски връзки или обмяна на идеи и опит. 
Нанизът най-вероятно е принадлежал на мъж. Предполагам 
това компаративно поради откриването на еленски канини и 
техни имитации в мъжки гробове през късния неолит в Унга-
рия (Bánffy 2008, 165; Choyke 2001, 254 – 255) и през късния 
неолит и ранния и средния халколит в Североизточна България 
(Иванов 1978, 84 – 88; Todorova et al. 2002, 61 – 63, 76, 80). 
Обикновено заедно с тях в гробните комплекси се намират ка-
менни брадвички или други каменни сечива. 

Съдът с канините и каменната брадвичка от Качица, по ана-
лози с познатите ни вече археологически ситуации от други обек-
ти на Балканите и Анатолия, може да бъде интерпретиран по два 
начина. Според първата хипотеза, ако наистина перфорираните 
канини са имали висока стойност (дори и при преобладаване-
то в находката на костените им имитации), укриването им във 
вътрешността на жилището би могло да се приеме като един вид 
имàне за бъдещото поколение; или по-скоро като важни накити/
важен накит, които се пазят за специален ритуал. Подобно е обяс-
нението на депозитите от предмети на престижа в култура Ку-
кутен-Триполие, поставени в керамични съдове и също открива-
ни в жилищни пространства (Сергеев 1963, 135 – 151; Sztáncsuj 
2005, 85 – 105; Beldiman, Sztancs 2008, 89 – 107; Ţurcanu 2013, 61 
– 78). Според втората хипотеза, имайки предвид всеобхватността 
на праисторическите духовни вярвания, колективната находка 
от Качица може да се свърже с погребалните обреди. Възможно 
е тя да е елемент от специфичен обред, извършен в жилището 
– например гроб под формата на кенотаф. Също така не е изклю-
чено съдът и неговото съдържание да са подготвени като дар за 
погребален ритуал. Представените по-горе примери от Средна 
Европа намират близък аналог с откритата в жилище № 2 гру-
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па предмети: наниз от перфорирани канини, поставени заедно с 
каменен инструмент в керамичен съд. За настоящето изследване 
обаче наличните теренни данни не позволяват безусловното при-
емане на предложените хипотези. 

Макар и да е ясно, че колективните находки, в състава на кои-
то влизат перфорирани канини, представляват общо културно 
явление, появило се през късния неолит (най-вероятно свързано 
и с увеличаване ролята на дивите животни в живота на праис-
торическите общества), пълноценното му изследване засега все 
още не е възможно. Липсват достатъчно сведения, които да поз-
волят по-детайлни наблюдения и изводи относно географската и 
хронологическата дистрибуция на мънистата от канини от бла-
городен елен и техните имитации. Поради проблеми в теренните 
проучвания и публикуването на резултатите им, на дадения етап 
разглежданите материали от Европа и Близкия Изток, които са 
в научно обръщение, показват неравномерно разпространение 
по периоди и поява в разнообразен археологически контекст. 
Самата находка от Качица също страда от подобни непълноти 
в информационно отношение. Затова провеждането на бъдещи 
по-прецизни изследвания е задължително условие, за да се из-
яснят всички набелязани дотук въпроси относно разпростране-
нието на перфорирани канини на благороден елен. 
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Обр. 3. Колективната находка от жилище № 2 в праисторическото селище в 
местността Качица (В. Търново)
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ДВА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАМЕТНИКА НА 
СФРАГИСТИКАТА ОТ МАРЦИАНОПОЛ

Христо Кузов, Михаил Христов

TWO SPHRAGISTIC ARTEFACTS FROM MARCIANOPOLIS

Christo Kouzov, Mihail Hristov

Abstract: During excavations of an insula carried out in 
Marcianopolis in 2018, archaeologists discovered two lead items: 
a bulla (lead seal) and another type of seal, which the scientific 
community deserves to be made aware of as soon as possible. The 
artefacts were found close to each other. Evidence of buildings 
raised during Antiquity was discovered near to where the items were 
found, with each building erasing most traces of the previous one. A 
pit dating to Late antiquity (6th century) filled with waste and melts 
of various materials was detected in this place.

The bulla was found among the materials filling the pit. The core 
is well preserved, with no pieces broken off or any other damage 
(Oбр. 1 and 2). Its shape is closer to an oval than a sphere, which is 
why the entire print of the boulloterion does not fit on it. Therefore, 
part of the inscription that should have been on the left of the obverse 
has not been printed.

The iconography on the obverse and the inscription around it 
show the artefact is an image from a seal of Emperor Justinian I (527 
– 565) (Обр. 3). Scores of images of Justinian I have been published 
so far, with certain differences noticeable in the emperor’s face in 
most of them, including certain features and the face’s shape. Despite 
those differences in the depictions on the obverse and the existence of 
numerous known seals of this emperor, including today in Bulgaria, 
the matter of dating the respective objects is still a controversial issue.

Attempts to determine precisely the date of creation of the 
Justinian seals have mainly involved analysing individual elements of 



ХРИСТО КУЗОВ, МИХАИЛ ХРИСТОВ

240

the depictions on the actual seals. However, most researchers prefer 
to accept a wide timeframe for the seals, i.e. over the entire reign 
of Justinian between 527 and 565, given that none of the methods 
proposed ensures sufficient accuracy.

The lead seal was discovered while a profile was being made 
within the area under study, within a space that had existed before 
the waste pit was dug out. The seal is conical and has a small hole 
on the back used to run a thread through it (Обр. 4).

The frontal image is not fully intact – some of the periphery on 
the bottom is missing (Обр. 5). It is not clear whether this means 
that a piece broke off some time after the image was impressed or 
whether the blank itself had an irregular shape and the seal was not 
properly centred, as is often the case in such artefacts.

Two busts in profile facing each other are depicted on the obverse. 
The print’s quality does not allow for the definite identification of the 
faces and the recognition of some details. There are no other images 
or inscriptions.

Lead seals with two busts facing each other are not rare and 
usually feature ruling couples or co-rulers, but images of a private 
nature are also known. Taking into account the image of a helmet on 
the head of the person on the right and what is probably a diadem 
on the one on the left, the seal most likely shows a ruling couple or 
two co-rulers.

Lead seals with similar images from Praesidium/mansio Pompei 
and from the collection of the National Museum of Serbia in Belgrade 
have some things in common with the piece from Marcianopolis. 
Given the images’ sketchiness and the impressions’ low quality, the 
artefact can be assumed to date from some time in the 4th century.

Ключови думи: моливдовул, оловен отпечатък, пломба, 
ранновизантийски период, Юстиниан I, Марцианопол, Втора 
Мизия, Скития, Квестура екзерцитус

Keywords: lead bulla, lead print, seal, Early Byzantine period, 
Justinian I, Marcianopolis, Moesia Secunda, Scythia, Quaestura 
Exercitus

При археологически разкопки през 2018 г. в очертанията 
на инсула в Марцианопол бяха открити две оловни находки 
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– моливдовул (оловен отпечатък) и пломба, които заслужават 
да станат възможно по-бързо достояние на научната общност. 
Местонамирането на артефактите е сходно. В периметъра на 
тяхното откриване са констатирани много застроявания през 
Античността, като всяко следващо обезличава предходното. На 
това място е регистрирана късноантична яма от VI в., запълне-
на с отпадъци и стопилки от различни материали.

Моливдовулът е открит в пълнежа на късноантичната яма. 
Ядрото е добре запазено, по него няма отчупвания или други 
поражения. Формата му е по-близка до елипсовидна, отколкото 
до кръгла, поради което не е побрал целия отпечатък от було-
тириона и така част от надписа, който би трябвало да е отляво 
при аверса, не е отпечатан.

Размери на ядрото: широчина – 1,7 см, височина – 1,4 см, 
дебелина – 0,4 см, диаметър на отпечатъка от булотириона – 
1,5 см, широчина на улея за връвта – 0,6 см.

Лице (Обр. 1): Бюст на императора насреща, с нимб около 
главата, без брада и с хламида. Хламидата е закопчана на ля-
вото рамо с кръгла фибула, от която се спускат три висулки. 
На главата му – стема с два реда едри перли и пропендули (две 
двойки успоредни висулки, завършващи с по една перла). Око-
ло изображението кръгово е поместен надпис, който в резултат 
на недобро центриране на ядрото е отпечатан само отдясно – 
ANUS PPA

|DOMINUS NOSTER| (IUSTINI)ANUS P(ER)P(ETUUS) 
A(UGUSTUS)|

Изображението и надписът са рамкирани с релефен кръг.
Опако (Обр. 2): Крилата Виктория насреща (вероятно в 

ход наляво?). Облечена е в дълъг хитон, пристегнат в кръста. В 
двете си свити в лактите ръце носи по един триумфален венец 
с висулка. Под дясната ѝ ръка личи малък кръст. Рамената на 
кръста се разширяват в края.

Иконографията на аверсното изображение и надписът око-
ло него определят паметника като изображение от печат на им-
ператор Юстиниан I (527 – 565).

Значителното количество печати на Юстиниан I в двете 
дунавски провинции – Втора Мизия и Скития (Moesia Secunda 
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и Scythia) е в противоположност на ситуацията в другите час-
ти на империята, където находките на печати от този импе-
ратор са по-редки (Curta 2016, 312). Флорин Курта обръща 
внимание на този факт и директно го обвързва със създава-
нето и функционирането на Квестура екзерцитус (Quaestura 
Exercitus) (Curta 2002, 14 – 15). Тези разсъждения могат да 
бъдат от полза и по отношение на датирането на печатите на 
Юстиниан I в разглежданата зона или поне при определянето 
на тяхната долна хронологична граница, която би могла да се 
отнесе към периода на основаване на квестурата – 18 май 536 г. 
и по-късно.

Публикуваните до сега изображения на Юстиниан I са де-
сетки, като при повечето от тях се забелязват някои различия 
в лицевите характеристики на императора – отделните черти 
и овалът на лицето, както и при стемата. Въпреки споменатите 
иконографски различия по отношение на аверсното изображе-
ние и наличието на немалък брои известни печати на този вла-
детел, включително от днешните българските земи, въпросът 
за датировката на отделните варианти все още е дискусионен.

Опитите за прецизиране на датата на Юстиниановите печати 
се основават главно върху анализа на отделни елементи от ико-
нографията на самите печати (Nesbitt, Morrison 2009, 9). Пове-
чето изследователи обаче са склонни да приемат една по-широка 
хронология за печатите в рамките на цялото управление на им-
ператора между 527 и 565 г., отчитайки, че нито един от предла-
ганите подходи не предоставя достатъчна достоверност.

Тук няма да навлизаме в дискусията по тази тема, но ще отче-
тем факта, че представеното на печата от Марцианопол портретно 
изображение се отличава с висока прецизност в сравнение с това 
на повечето публикувани моливдовули (Nesbitt, Morrison 2009, 7 
– 14, № 4.1 – 4.15, 5.1, 6.1; Jordanov 2009a, 81; Jordanov 2009b, 1107 
– 1109; Соколова 2007, 22 – 24, № 7 – 14). Лицето на императора 
е третирано реалистично и портретът е детайлен въпреки малки-
те си размери. Разпознават се характерни черти, като например: 
добре оформената брадичка; веждите; бузите и разбира се, овалът 
на лицето, които напълно съвпадат с официалния портрет на им-
ператора от църквата „Сан Витале“ в Равена (Обр. 3). Същото важи 
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и за формата на стемата, която в равенския портрет притежава съ-
щите двойки дълги пропендули. И при двете изображения – на 
мозаечния портрет и на моливдовула – те са представени еднакво: 
дясната двойка е малко по-широка, а лявата – по-тясна. Значител-
но сходство може да се открие и по начина, по който е предадена 
фибулата – и при двете изображения тя завършва с по три висулки.

От казаното дотук може да се приеме, че на аверса на мо-
ливдовула от Марцианопол е представено официално портрет-
но изображение на император Юстиниан I, което много точно 
следва модела от църквата „Сан Витале“. При това положение 
бихме могли да обвържем хронологията на печата от Марци-
анопол с мозайките от „Сан Витале“, които се датират около и 
след 544 г. (Deliyannis 2010, 239).

Оловните отпечатъци (моливдовули) представляват безспо-
рен интерес за изучаването на някои сфери от живота в импе-
рията. Значението им нараства, когато има информация къде са 
намерени и могат да се свържат с живота в конкретно селище.

Моливдовулът на Юстиниан I потвърждава наличието на 
официална кореспонденция в лицето на императорската канце-
лария и някой държавен чиновник в градския център – столица 
на Втора Мизия.

Оловната пломба е открита при оформяне на профил в про-
учваемата площ, в пространството на съществувало помеще-
ние, в което по-късно е вкопана боклучната яма. Пломбата е с 
конична форма, като през задната ѝ страна е пробит тесен отвор 
за прокарване на връв (Обр. 4а, б).

Лицевото изображение не е цялостно – част от периферията 
в долната му част липсва (Обр. 5). Не е ясно дали това е в резул-
тат на отчупване, настъпило в някакъв период след отпечатване 
на изображението, или самата заготовка е била с неправилна 
форма и печатът не е бил добре центриран, както се е случвало 
често при подобни паметници.

Лице: Две профилни бюстови изображения едно срещу 
друго. Качествата на отпечатъка не позволяват сигурно опреде-
ляне на представените лица и разпознаването на някои детайли.
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Дясното изображение принадлежи на мъж с ясно оформен 
контур на лицето. Добре подчертаната извита ивица на челото 
му вероятно представлява част на шлем.

Образът вляво е с оформена прическа. На главата е предста-
вено украшение или инсигния. Вероятно става дума за привър-
зана лента, като на места с точки е предадена украсата от пер-
ли и скъпоценни камъни. Липсата на детайлност не позволява 
по-сигурна интерпретация. Липсват допълнителни изображе-
ния или надписи.

Размери: на лицевата част – 1,4/1,6 см, височина – 0,6 см, 
диаметър на отвора – 0,3 см.

Оловните пломби с две срещуположни бюстови изображе-
ния не са рядкост, като при тях често става дума за владетел-
ски двойки или съвладетели, но са известни и образци с частен 
характер. Предвид изображението на шлем върху главата на 
персонажа вдясно и вероятно на лента корона на човека вляво, 
по-вероятно е на пломбата да е изобразена владетелска двойка 
или двама съвладетели.

Изображенията на пломбата от Марцианопол откриват сход-
ство с някои екземпляри от долината на Южна Морава в днешна 
Сърбия (Рашковић 2015, 211 – 220). Значителна колекция произ-
хожда от Президиум/мансио Помпей (Praesidium/mansio Pompei) 
– пътна станция и селище, отбелязано в итинерарийте от III – IV в. 
Оттук произхождат няколко пломби с бюстови изображения на 
съвладетели, включително такова, при което вляво е изобразен 
женски персонаж. Предвид схематичността на изображенията и 
ниското качество на отпечатъците, подобно на нашия екземпляр, 
Душан Рашкович не се ангажира със свързването им с конкрет-
на съвладетелска двойка, но ги поставя в рамките на IV в. Той 
отбелязва, че могат да принадлежат на Константин I и Лициний 
(съупр. 312 – 314/316) или на Теодосий I и Валентиниан II (съупр. 
383/388 – 392) (Рашковић 2015, 213, 214, таб. 3, № 2, 3). Ако при-
емем датировката най-общо в рамките на IV в., то пломбата би 
могла да се отнесе и към още съвладетелски двойки от това сто-
летие, например други представители на Константиновата ди-
настия или Валентиниан I и Валент (съупр. 364 – 375).
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Известна несигурност поражда и разликата в атрибутите,  
изобразени при двете лица. Тя не изключва напълно възмож-
ността представеното вляво лице да не е на мъж, а на жена. В 
такъв случай пломбата би могла да показва и владетелска двой-
ка – император и императрица.

Оловни пломби с подобни изображения от Президиум/ман-
сио Помпей (Рашковић 2015, 214, 215, таб. 3, № 4) и от колек-
цията на Националния музей в Белград също показват известно 
сходство с екземпляра от Марцианопол. При една от пломбите 
в белградския музей, датирана най-общо в IV – V в., образът 
на императрицата е поместен вдясно (Stamenković, Ivanišević 
2013, 247, № 10).

Публикуваната пломба, която е удостоверявала, че е било 
платено дължимото износно мито, е пристигнала в Марциано-
пол с някаква стока – в запечатан вид – за продан. След разпе-
чатването на стоката пломбата е била изхвърлена и се е запази-
ла до наши дни като свидетелство за търговската дейност.
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Обр. 1. Портрет на император Юстиниан I от печата

Обр. 2. Виктория насреща, от печата

Обр. 3. Официален портрет на император Юстиниан I от църквата  
„Сан Витале“ в Равена и оловният отпечатък на неговия лик
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Обр. 5. Две профилни бюстови изображения едно срещу друго върху лицето 
на пломба

Обр. 4а – б. Задната страна на пломба с конична форма, през която е пробит 
отвор за прокарване на връв
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СЪРМЕНА ТЪКАН ОТ ГРОБ № 112А, 
НЕКРОПОЛ НА ЦЪРКВА № 2 В ДРЪСТЪР

Иван Чокоев

TEXTILE WITH METALLIC THREADS FROM GRAVE  
№ 112A, CHURCH № 2 CEMETERY IN DRASTAR 

Ivan Chokoev

Abstract: This article presents the results from the investigations 
of the textile found in grave № 112a from Church № 2 cemetery in 
Drastar (mediaeval Silistra, Bulgaria), discovered in 1995. The 
textile remains found on and around the skull are from a man’s hat. 
The lower half of the hat was decorated with a band from metal 
threads (gilded silver strip wound around silk core) textile. It is a 
striped fabric, consisting of wide gilded fields, separated by narrower 
coloured stripes with gilt chess (cruciform) design. Similar textiles 
have been spread in the Bulgarian lands in the 14th century. 

Ключови думи: средновековен сърмен текстил, мъжка 
шапка, Дръстър, Силистра

Keywords: mediaeval metal threads textile, man’s hat, Drastar, 
Silistra 

В продължение на повече от тридесет години доц. д-р 
Стефка Ангелова изследва средновековния Дръстър (Силистра) 
(Ангелова 1973, 83 – 93; Ангелова 1980, 5 – 10; Ангелова 1988, 
32 – 53; Ангелова, Колева, Пенчев 2006, 271 – 280). От 1993 г. 
в продължение на десетина археологически сезона тя ръково-
ди колектив специалисти, проучващ църква № 2 в града – една 
забележителна сграда от българското Средновековие. В самия 
храм и терена около него са разкрити стотици гробове. В ня-
колко десетки от тях освен скъпи накити са открити и останки 
от текстилни материали. Най-богатите от гробовете се свързват 
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с управлението на Дръстър от Йоан (Иванко?) Тертер, сина на 
деспот Добротица, във времето от 1370 до около 1385 г. (Анге-
лова и кол. 1996, 28 – 40; Ангелова 2002, 12 – 39). 

Една част от резултатите, получени при изследването на тъ-
каните от некропола на църква № 2, са представени в научния 
печат (Чокоев 2017а, 111 – 122; Чокоев  2019, 187 – 199; Чокоев 
[б.д.]а; Чокоев [б.д.]б). Тук ще разгледаме данните, придобити 
за текстилните материали от гроб № 112а.

Гроб № 112а е проучен през лятото на 1995 г. Поради разкри-
ването на текстилни фрагменти по време на археологическите 
разкопки е взето решение част от скелета – черепът, ключиците, 
шийните прешлени заедно с околната пръст – да бъде консерви-
рана на терена и пренесена за изследване в лабораторни условия.1 

Костните останки са в много тежко състояние – силно деми-
нерализирани, поради което са крехки. Черепът е смазан (раз-
рушен) и се откриват само отделни негови фрагменти (Обр. 1)2. 
Цяла и на място бе намерена единствено долната челюст (Обр. 2). 
Антропологичното изследване е установило, че в този гроб е 
погребан мъж на възраст 45 – 50 г.3 По време на проуч ването в 
лабораторията отляво на черепа беше разкрита сребърна обе-
ца, покрита със зелени корозионии продукти (Обр. 3).4 Нейното 
кръжило е украсено с малка сфера, изпълнена във филигранна 

1  Изказвам признателност пред паметта на доц. д-р Стефка Ангелова и бла-
годаря на д-р Румяна Колева (гл.ас. в Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“), д-р Елена Пенчева (гл.ас. в СУ „Св. Климент Охридски“) и г-жа 
Ралица Иванова, заместник-ръководители на разкопките, за предоставяне-
то на текстилните материали и документация от терена и възможността да 
публикувам резултатите от тяхното изследване.
2 Всички изображения без посочен произход са дело на автора на статията.
3  Всички зъби от долната челюст, с изключение на резците и кучешките, са 
опадали приживе. Антропологичното изследване на скелета от гроб № 112а 
e извършено от вече покойния д-р Славчо Чолаков. За издирването на това 
изследване сред архивите благодаря на доц. д-р Виктория Русева от секция 
„Антропология и анатомия“ на Института по експериментална морфология, 
патология и антропология с музей при Българската академия на науките.
4  Обецата е с елипсовидна форма – диаметри 20 х 25 мм. Диаметърът на 
филигранната сфера е 8 мм. 
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техника. Намирането на обеца при мъжки череп в средновековен 
гроб не е изолирано явление (Вълов 1974, 51).5

По време на отстраняване на опаковачните материали, още 
преди разчистването на пръстта, се откриха малки текстилни 
фрагменти.6 Тъканта е сърмена, в много тежко състояние – среб-
рото от металната лентичка на сърмените нишки е корозирало 
напълно. Основата е деструктирала, поради което при третира-
не на тъканта дори с вода тя се разпада на отделни нишки. 

Останките от сърмена тъкан са разположени върху и край 
фрагментите от черепа във формата на неправилна елипса с 
приблизителни размери 260 х 130 мм (Обр. 1 и 4). Най-големият 
текстилен фрагмент, лежащ върху лявата половина на мандибу-
лата, е с дължина около 120 мм (Обр. 2). Широчината му варира 
между 35 – 40 мм. Струпване на сърмени фрагменти има в тилна-
та част на черепа. Дължината на това струпване е около 120 мм, 
а широчината – 75 мм. Метализираната тъкан, лежала върху дяс-
ната страна на черепа, е била разбита при неговото разкриване. 

Изследваната сърмена тъкан е от тези текстили, изтъкани в 
сплитка лито, при които по-широки златни полета са разделени 
от цветни копринени ивици (Обр. 5). Последните са получени 
от смяната на сърмен с копринен вътък при натъкаването. Точно 
в тези копринени ивици тъканта е най-слаба, вследствие на кое-
то въпросните текстилни изделия се откриват много разкъсани. 
Големият метализиран фрагмент, разположен върху долната че-
люст на черепа от дръстърския гроб № 112а, показа, че копри-
нената ивица в случая е сравнително по-широка – около 8 мм. 
В такива копринени ивици, с по-голяма широчина, обикновено 
се е развивала сърмена геометрична украса – например в тъ-
кани от средновековни некрополи край с. Неговановци, Видин-
ско; крепостта „Крумово кале“, Търговишко; и в подножието на 
хълма Трапезица във Велико Търново (Митова-Джонова 1958, 
42, фиг. 3; Овчаров 1971, 16 – 20; Ангелов 1962, 28, обр. 7; Чо-
коев 2018, 328 – 348). При други подобни тъкани в по-широките 

5  По наблюдения на проучвателите и в други мъжки гробове на дръстър-
ския некропол са откривани обеци.
6  При проучването се забелязваха и хитинови обвивки от насекоми, което 
подсказва, че погребението е извършено в топъл сезон.
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копринени ивици се наблюдават шахматно разположени цвет-
ни копринени и сърмени квадратчета – например от среднове-
ковния некропол край с. Дриново, Поповско (Обр. 6); от гроб в 
църквата „Св. София“ в днешната ни столица; и от столичния 
през XIII – XIV в. град Търнов (Чокоев 2014, 243 – 251; Чокоев 
2017б, 406 – 414; Чокоев 2012, 27 – 34; Чокоев 2017в, 151 – 173). 
Въпреки че копринените ивици от сърмената тъкан, открита 
около черепа от дръстърския гроб № 112а, са в твърде тежко 
състояние, все пак в някои места са се запазили, макар и слаби, 
следи от сърмено-копринения шахматен орнамент (Обр. 7). 

За метализираната тъкан от дръстърския гроб № 112а може да 
се уточни, че широчината на сърмените полета е 37 – 38 мм, а на 
копринените ивици, в които се е развивала сърмената шахматна 
украса, – 8 мм.7 Текстилът е бил и надиплен (Обр. 2 и 5). Забеляз-
ват се до 12 – 13 дипли. Подобни сърмени тъкани, които също са 
надиплени, бяха открити и в други гробове от същия некропол 
(Чокоев [б.д]а). Надиплени се оказаха и метализираните текстили 
от средновековния некропол край с. Дриново, Поповско, както и 
от некрополи в столичния Търнов (Чокоев 2014, 243 – 251; Чокоев 
2017б, 406 – 414; Чокоев 1998, 282 – 296; Чокоев 2011а, 480 –486; 
Чокоев 2011б, 46 – 53; Чокоев 2017в, 151 – 173).

Сърменият вътък на разглежданата метализирана тъкан от 
дръстърския гроб № 112а е с дебелина 0,32 мм, но се срещат и 
значително по-тънки сърмени нишки – около 0,20 мм (Обр. 8). 
Метализацията е извършена с позлатена сребърна лентичка в 
посока S. Широчината на металната лентичка е обикновено 0,28 
– 0,32 мм, но в някои участъци тя е 0,20 мм. Сърмената нишка 
е с копринена сърцевина, чиято дебелина е до 0,24 мм, сукът е 
слаб S, а цветът – кафяв. 

Гъстотата на тъкане със сърмения вътък е 23 н./см. В раз-
глеждания сърмен текстил, както бе уточнено, са включени ме-
тализирани нишки с различна дебелина (Обр. 8).

Коприненият вътък на разглежданата тъкан е с дебелина 
0,12 – 0,16 мм, но в разстлано състояние. Липсва сук. Гъстотата 
на тъкане е 95 н./см.

7  Трябва да се има предвид, че тъканта се е свила.
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Нишките, вложени като основа на сърмения текстил, са 
копринени, с дебелина около 0,08 мм. Техният сук е Z. Поради 
състоянието на тъканта не може да се определи гъстотата на 
основните нишки.

Подобно на други сърмени тъкани, открити върху и около че-
репа на погребаните мъже (Инкова 1979, 9 – 36), и в този случай 
тъканта е украсявала представителна шапка. По-близки до тази 
от дръстърския гроб № 112а вероятно са шапките, чиято долна 
половина е била декорирана с подобен сърмен текстил (Чокоев 
1998, 285 – 2898). В процеса на изтляване на органичните мате-
риали обаче сърмената тъкан се е свлякла надолу, поради което 
откриваме голям фрагмент от нея върху долната челюст. 

Тук ще се спрем на още един елемент, вероятно свързан с шап-
ката. Под долната челюстна кост, в областта на шийните прешле-
ни, бе намерено малко сребърно копче, покрито със сиво-виоле-
тови на цвят корозионии продукти (Обр. 9). Копчетата от облекло 
обикновено се локализират по-долу. Намирането на малко копче 
толкова високо в областта на шията, всъщност под брадичката, и 
в други гробове от същия некропол (Чокоев [б.д]б), в които е ус-
тановено наличието на сърмена украса за глава (шапка), подсказ-
ва, че с такова копче вероятно са събирани (закопчавани) спуска-
щи се около ушите текстилни ивици, служещи за по-устойчивото 
закрепване на шапката към главата.

И накрая ще отбележим, че подобните сърмени тъкани с ге-
ометрична украса са датирани в XIV в. (Овчаров 1971, 16 – 20; 
Чокоев 2014, 243 – 251; Чокоев 2017б, 406 – 414).
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Обр. 1. Черепът с пръстта от гроб № 112а, Дръстър. Разкриване на 
сърмения текстил (макро изображение)

Обр. 2. Долната челюст с фрагмент от сърмената тъкан върху нея 
от гроб № 112а, Дръстър (макро изображение)
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Обр. 3. Обеца и малко копче, открити около черепа от гроб 
№ 112а, Дръстър (макро изображение)

Обр. 4. Схема на откритите материали върху и около черепа от 
гроб № 112а, Дръстър. От костите са показани само долната 

челюст и ключиците
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Обр. 5. Широки сърмени полета, редуващи се с по-тесни 
копринени ивици със сърмена украса, в сърмения текстил от 

гроб № 112а, Дръстър (макро изображение)

Обр. 6. Копринени ивици с шахматна украса от сърмена 
тъкан, открита в гроб № 65 на средновековния некропол край 

с. Дриново, Поповско (макро изображение: А. Конаклиев)
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Обр. 9. Местоположение на малко сребърно копче спрямо долната челюстна 
кост от гроб № 112а, Дръстър (макро изображение)
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ЗА ПРОИЗХОДА НА ИЗРАЗА „ДА ПОСТАВЯ 
РОГА НА МЪЖА СИ“. КРАТКИ БЕЛЕЖКИ1

Николай Марков

THE ORIGIN OF THE EXPRESSION “TO PUT HORNS ON 
ONE’S HUSBAND”. SHORT NOTES

Nikolay Markov

Abstract: This paper tries to explain the origin of the expression 
“to put horns on (cuckold) someone” and the derivative “to make 
my husband a horn-bearer (cuckold)”, which are familiar to most 
European people and mean “to cheat on my husband”. For this 
purpose, information on their usage from Antiquity to today was 
reviewed. This analysis led to the conclusion that their appearance 
could most likely be explained by impressions of free sexual 
relations in Ancient Greece, which are related to the idea of horns 
and horned animals, mostly goats and rams. With that in mind, 
conceiving of “putting horns” (most likely as a common noun) on 
the cheated husband was not a big step, which seems to have been 
made sometime in the last one or two centuries BC. This appears 
to have happened somewhere in Greece, and with Constantinople’s 
role as an intermediary, the expressions were gradually adopted by 
most European nations.

Ключови думи: рогоносец, изневяра, проституция
Keywords: cuckold, cornudo, cocu, adultery, prostitution

Преди известно време, при работата по една от многоброй-
ните експертизи на стари предмети, с които често съм анга-
жиран, попаднах на любопитен детайл от римски военен му-

1 Материалът е публикуван в по-популярен и съкратен вид на страниците 
на сп. „Будител“: Езикът – една жива история. I. Да поставя рога на мъжа си 
(брой юли – декември 2019, с. 128 – 139). (Бел.ред.)
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зикален инструмент cornu – тромпет. Необходимостта да се 
ориентирам за точното му предназначение и за рядкостта му ме 
принудиха да направя няколко необходими справки в литера-
турните източници, между които най-често прибягвам към Реч-
ника на гръцките и римските старини, излизал в продължение 
на десетилетия под редакцията на Шарл Дарамбер и Едмон Са-
лио. В него, на с. 1511 от том I, втора част (№ 14) (Pottier [s.d.], 
1511), се чете, че изразът „да сложиш рога някому“ (гр. κέρατα 
ποιεῖν) бил употребяван още в древността, по-точно през импе-
раторския период. Воден от любопитството си, потърсих мал-
ко повече информация за произхода на този израз. С изненада 
установих, че в езиковедската литература, в която по традиция 
се разглеждат проблемите на подобни словесни изрази, дори и 
в най-модерните съчинения, се повтарят едни и същи извори, 
достигнати от авторите през XVIII и XIX в., без да бъдат по-
търсени корените за възникването му. Това е причината, поради 
която реших да направя опит за разкриване на първопричината, 
породила този израз, а в следващите редове представям достиг-
натото от мен. 

Като начало, за по-добро осмисляне на проблема, смятам за 
необходимо да дам накратко някои необходими бележки. Чо-
вешката реч, т.е. употребата на думи символи, композирани 
от гласни и съгласни звукове, е точно толкова древна, колкото 
е старо и човешкото общество. Подреждането на тези думи в 
определен ред, условно приет от всички членове на общността, 
е в основата на езика (езиците). За възникването му днес има 
различни теории, но без изключение създателите им приемат, 
че корените на процеса за оформянето на езика са твърде древ-
ни, отпращащи ни към дълбините на праисторията, поне преди 
около 100 000 години. Не буди разногласия и виждането, че 
езикът е един от основните, ако не и основният фактор, допри-
несъл за окултуряването на човека. Това е причината, пора-
ди която в него са залегнали изключително древни елементи. 
Най-старите неща, наречени чрез думи символи, са несъмнено 
тези, които са били в най-близкото обкръжение на човека – 
вода, дърво, камък и пр. С развиването на човешката мисъл се 
повишавало и нивото на понятийната и езиковата абстракция. 
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Започнало развиването и изразяването на понятия за типове 
отношения, на нематериални идеи и др. подобни. Особено мяс-
то в езика започнали да заемат т.нар. „фразеологизми“, които 
са непроменливи съчетания от думи и изразяват конкретни 
понятия. Създадени при определени условия, в конкретна сре-
да, най-често по конкретен повод, фразеологизмите обичайно 
характеризират езиковото богатство на всеки конкретен език. 
Поради обстоятелството обаче, че езикът е основно средство за 
културни влияния и прониквания между различните човеш-
ки групи, чиито членове при своето общуването си служели 
с език, различен от ползвания от членовете на друга общност, 
по-големият дял от фразеологизмите оставали обичайно упот-
ребявани в някаква затворена езикова общност. Други обаче, 
които били продукт на мощно цивилизационно влияние, на-
мирали широк прием и сред членовете на други езикови общ-
ности. Ако все пак значенията на фразеологизмите са обичай-
но ясни, то обикновено историята на появата им, както и тази 
на разпространението им, поне за повечето от тях, остават и до 
днес неизяснени. Проучването им е сериозно предизвикател-
ство за езиковедите, а би следвало да е такова и за историците, 
и за културолозите, които по традиция не им обръщат и досе-
га достатъчно внимание. По принцип за по-стари се приемат 
широко разпространените фразеологизми, познати и ползвани 
от членовете на различни езикови общности. В тях несъмнено 
се отразяват твърде стари културни връзки, някои от които 
са познати чрез проявленията в други „интернационални“ чо-
вешки дейности, напр. техническите достижения и научните 
познания. Голямата част от фразеологизмите обаче, въпреки 
широката им употреба, все още остават непроучени свидетел-
ства за подобни човешки контакти. 

И така, за какви контакти свидетелства изразът „да сложа 
рога“ на някого или производният му „да направя мъжа си ро-
гоносец“? Този израз, по същество фразеологизъм2, със значе-
ние „изневерявам на мъжа си“, е познат в езиците на всички 
2    Във ФРБЕ 1975, с. 166, изразът е под рубриката ПОСТАВЯМ/ПОСТАВЯ 
РОГА НА НЯКОГО със значенията: 1. за омъжена жена – изневерявам на 
съпруга си и 2. за мъж – прелъстявам съпругата на някого.
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европейски народи, а поради несъмнената европеизация на све-
та в последните три столетия и половина – и на всички човеш-
ки общности. Това му изключително широко разпространение 
е добро указание за голямата му старинност, отразявано не-
изменно от проучвалите го езиковеди. Въпреки многобройните 
езиковедски и културоложки теории обаче3 произходът му и до 
днес не е обяснен.

За най-ранно сведение, свързано с представата за измаме-
ния съпруг като рогоносец, се сочи по традиция фрагмент от 
труда „Онирокритика“ (Съногадания) на Артемидор Далдиан-
ски/Ефески, създаден през втората половина на II в. сл.Хр.4 В 
този изключително богат на човешки суеверни представи труд, 
създаден на гръцки, се чете: Казали на едного, който се бил сго-
дил и се готвел да се ожени след няколко дни, и на когото се 
било присънило, че седи на овен и паднал от него, че жена му 
ще блудства, и както се казва, тя щяла да „му постави ро-
га“5. Ето какво станало. Поради тълкуването на съня мъжът 
развалил сватбата, но след известно време, убеден от прия-
телите си, той се оженил за жената, с която бил сгоден. По-
неже се страхувал от съня си, той пазел жена си и прекар-
вал живота си, като вземал всякакви предпазни мерки. Жена 
му обаче, след като живяла безупречно една година, умряла, 
а мъжът като смятал, че съновидението е вече невалидно, 
си взел друга жена, но изпаднал в нещастие, защото тази му 
жена била изключително голяма блудница (Artemidorus 2012, 
173 – 174).6 В цялата римска латиноезична литература, дори и 
при най-внимателно претърсване обаче, подобна представа за 
„поставяне на рога“ на измамения мъж не може да бъде наме-
рена. Изключение трябва да се направи единствено за Овидий, 
3  Събрани, основните от тях могат да бъдат прочетени у Bonaparte 1927, 
678 – 684.
4  За Артемидор и за този му труд е създадена значителна по обем научна 
литература. Тук ще препратя любопитния читател единствено към обобща-
ващата работа на Артър Оусли (Osley 1963, 65 –  70).
5  В оригинала ... τὸ λεγόμενον κέρατα αὐτᾡ ποιήσει...
6  Този фрагмент липсва в българското издание на „Съногадания“ (Арте-
мидор 1988), както и във френското (Artémidore 1975). В замяна на това го 
има в руското издание (Артемидор 1990, 239).
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който в „Метаморфози“ обаче разказва все пак гръцките мито-
ве.7 Опи тите на някои автори, основани на некоректни преводи 
или на пренапрегнати тълкувания, да ни убедят в противно-
то, остават и до днес примери за преднамереност в работата на 
езиковия историк. В замяна на това, макар и датирано векове 
по-късно – към втората половина на X в., в гръкоезично ано-
нимно описание на Константинопол намираме следния любо-
питен пасаж: После се стига до Неори[о]н до портик, наречен 
Кератоемболин [букв. „Пасажът на рогата“ – бел.авт.]. Порти-
кът е наречен така заради намиращата се там бронзова арка, 
на върха на която стои статуя с четири рога на главата. Там 
винаги се случва чудо, ако заподозрян, че е рогоносец (κερατᾱς), 
би отишъл там и се приближи до статуята. Ако той дейст-
вително е такъв, статуята незабавно се завърта около себе си 
три пъти. А ако не е такъв, за какъвто го подозират че е, тя 
остава спокойна и така рогоносците се познават (The Patria 
2013, 212 – 213). Прочитът на този пасаж не оставя съмнение, че 
по това време във Византия, т.е. поне в гръкоезична среда, изра-
зът е бил добре познат. Половин век по-късно забележителни-
ят византийски държавник и учен Михаил Псел в малък труд, 
озаглавен „За произхода на названието рогоносец“, изказва 
предположението, че изразът бил приет поради обстоятелство-
то, че рогатите животни нямат постоянен сексуален партньор 
и са глупави, подобно на мамения съпруг (по Κουκουλέϛ 1949, 
307). След по-малко от век, в схолия (коментарна бележка) към 
труд на древногръцкия поет Ликофрон, срещаме обяснението, 
че рогоносец (гр. κερατοϕόροϛ) бил наричан измаменият от жена 
си съпруг (Τζέτζης 1811, 977 – 978). Потвърждение за това нами-
раме и в отдавна познатия текст от хрониката на Никита Хони-

7  Имам предвид преди всичко разказа „Керасти и Пропетиди“ от кн. X. В 
него четем как Пропетидите, девойки от Кипър, всепризнатия култов цен-
тър на Афродита, били превърнати в скали, а Керастите, букв. „Рогоносци“, 
също киприоти, били превърнати от богинята в бикове. За Пропетидите 
у Овидий се чете: ... казват, че те били първите които проституирали с 
прелестите си, тъй като били лишени от всякакъв свян... (Ovide 1965, 130, 
v. 239 – 241). В българския превод този пасаж поради криво разбиран „со-
циалистически“ морал е порядъчно изопачен.
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ат от началото на ХIII в. При разказа за управлението на недо-
любвания от него император Андроник I Комнин (1183 – 1185) 
хронистът споделил с читателите си следното: ... той провесвал 
от арките на агората дори рогата на елените8, които бил уло-
вил и които будели удивление с височината си, привидно за да 
покаже размерите на дивите зверове, но в действителност, 
за да се подиграе на гражданите и да опозори съпругите им 
за тяхната разпуснатост (Choniatēs 1984, 178). Изглежда, че 
към началото на XIV в. започнало постепенното възприемане 
в Западна Европа на израза „да сложа някому рога“ в смисъл 
на „да изневеря на съпруга си“ и производния от него образ на 
рогоносеца. Започнало и включването им в езиковата лексика и 
съответно в местните карнавално-маскарадни обичаи, за които 
била създадена обилна съвременна им, а впоследствие и по-мо-
дерна научна литература.9 Най-ранните примери, с които раз-
полагаме за момента, са два. Първият е анонимно немско сти-
хотворно произведение от първата половина на XIV в., в което 
се разказва за изобретената в Рим от „магьосника“ Вергилий 
каменна глава („Устата на истината“), с която изпитвали „непо-
рочността“ на римските съпруги. Жените трябвало да идат при 
нея, да поставят пръста си в отворената ѝ уста и ако тя ги за-
хапвала, това било указание за изневерите им. Поради това, че 
императрицата имала незаконна връзка с един благородник, на 
челото на императора бил пораснал рог. Посъветвали го да под-
ложи честността на императрицата на изпитанието на „Устата 
на правдата“. Императрицата успяла да я надхитри, а фигурата 

8  Това е първото сведение, според което рогата на измамените съпрузи 
били еленови, с каквито впоследствие обикновено те били изобразявани 
в хумористичните рисунки. В действителност, макар и по-рядко, срещаме 
техни изображения и с овнешки, и с бичи рога. По този повод не е излишно 
да напомня също, че едно от названията на елена в българския език напри-
мер е рогач (вж. напр. Турноградска 1853, 18). 
9  Невъзможно е да събера и представя тук дори малка част от тези поня-
кога сериозни, друг път по-скоро иронично-хумористични трудове, затова 
ще препратя единствено към някои по-съвременни работи с обобщителен 
характер. Вж. напр. Musacchio 2016, 12 и сл. В същия сборник има и дру-
ги любопитни статии по въпроса. Вж. още и Turner 2002, за рогоносците 
по-специално с. 83 – 115.
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се пръснала на малки късове.10 Вторият пример е диалог от „Де-
камерон“ на Джовани Бокачо, създаден в средата на XIV в. във 
Флоренция. В него се чете следното: Наистина, ако всеки път, 
когато жените вършат ония работи, на челото им пониква-
ше рог, като доказателство за стореното от тях, мисля, че 
малко жени щяха да ги вършат; пък то, не само че не им по-
никва рог, ами у разумните жени не остава и никаква следа, 
никакво последствие; а нанесеният срам и опетнената чест 
проличават само когато излязат наяве; затова, могат ли да 
го вършат тайно, вършат го... (Бокачо 1980, 150). В новелата 
на Бокачо обаче рогът предполагаемо „трябвало“ да украси че-
лото на съгрешилата жена – представа, която се запазила поне 
още няколко столетия.11 От това време насетне представата за 
образа на измамения съпруг рогоносец в Западна Европа се раз-
вивала и непрестанно се дообогатявала. През вековете той се 
превърнал в любим пародиен карнавален персонаж, в литера-
турен герой, в обект на присмех за карикатуристите и така пос-
тепенно станал образ, трайно включен в митологията на хрис-
тиянските европейски общности. Изглежда, че тази промяна в 
отношението към съпружеската изневяра не била случайна. С 
постепенното омекотяване на нравите в европейските общества 
под влияние на християнството, свирепите разпоредби на оби-
чайното право на езическите общности12, разрешаващи дори 

10  Вж. текста на стихотворението у Bartsch 1859, 237 – 240.
11  Може би тук е уместно да напомня, че такива малформации действително 
се срещат и те до голяма степен поддържали тази вяра (вж. десетки такива 
случаи, описани в труда на Джордж Гулд и Уолтър Пайл (Gould, Pyle 1990), 
по-специално на с. 222 – 225, но и другаде).
12  Това съзнавали още в миналото. Ето какво се чете напр. в новела XXXII 
на император Лъв VI от края на IX или началото на X в.: Това престъпле-
ние [прелюбодеянието – бел.авт.] някога било наказвано със смърт; по-къс-
но решили да замевят това наказание с по-леко... (Léon 1811, 145). За тези 
отношения в Близкия Изток през древността вж. напр. Westbrook 1990, 542 
– 580; Kornfeld 1950, 92 – 109; за древна Гърция  – Apolito 2009; Carey 1995, 
407 – 417; Kapparis 1996, 63 – 77; Pomeroy 1994, 81 – 82, 86 – 87, 103 – 105 и 
сл.; за древен Рим вж. глава V от Юлиевия закон (Titulus V. Ad legem Juliam 
de adulteriis coercendis – „За Юлиевия закон за ликвидиране на прелюбодея-
нията“) в Дигестите на Юстиниан (в превод на английски вж. Justinian 1998, 
318 – 330), както и новела CXXXIV, гл. 10 на същия император. В последната 
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безнаказаното убийство на прегрешилата жена, се променили. 
Образът на рогоносеца, от своя страна, станал онзи хуморис-
тичен персонаж, който, намалявайки социалното напрежение, 
довел до освобождаването на жените от абсолютната им под-
чиненост на мъжете и така допринесъл за проправянето на пътя 
към съвременната еманципация на жените.

И все пак какво било началото на образа на рогоносеца? До-
сега като че ли установихме единствено, че то било свързано с 
някои древногръцки представи. Нима не може да се проникне 
по-дълбоко във времето за откриване на корените му? Тук не-
щата като че ли се размиват. Според някои автори13 най-ранната 
документирана улика за съществуването на такава представа у 
древните гърци (ок. 400 г. пр.Хр.) е логическият парадокс, при-
писван на Евбулид от Милет: Рогоносец: Имате това, което 
не сте загубил; не сте загубил рога, следоватално имате рога 
(Laerte 1847, 114). В този софистичен пример обаче няма дори 
бегъл намек за сексуална изневяра или за каквито и да е съпру-
жески отношения, а в древногръцката митология обилието от 
божествени и полубожествени рогати същества е значително 
и може би мисълта трябва да отпраща по-скоро към подобна 
представа.

По различно стоят нещата с фрагмент от недостигналата в 
цялост до нас комедия (запазени са малко под 50% от нея) на 
изключително популярния в древността атински комедиограф 
Менандър, позната под заглавието „Девойката с отрязаната 

се определя, че заловената в изневяра жена трябва да се бичува и да бъде 
затворена в манастир за две години, след изтичането на които мъжът ѝ може 
да си я прибере или да я остави там до края на дните ѝ (Justinien 1810, 267 – 
268). За Късната античност е интересна работата на Хагит Сиван (Sivan 1998, 
231 – 253); за Византия вж. напр. Beaucamp 1977, 145 – 176, по-специално с. 
156 и сл.; вж. също и Nast 1908, по-специално историческата част с. 13 – 61. 
Общо за гръцкия свят, от Омировия период до края на Византия, вж. дисер-
тационния труд на Йоани Рали-Кадала (Ραλλη-Καδαλα 2010, 118). Интересно 
четиво по темата е и защитата на Евфилет от Лизий от края на V в. пр.Хр. („За 
убийството на Ератостен“ – On the Murder of Eratosthenes, Lysias 1967, 2 – 27; 
в превод на български текстът е публикуван у Руменчев 2012).
13  Вж. напр. Graber, Richter 1987, 62.
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коса“, създадена около 300 г. пр.Хр.14 След една порядъчно обър-
кана история, в която мъжът на починалата жена е принуден 
да се раздели с децата си, момче и момиче, които впоследствие 
били отгледани в различни семейства, той се запознава със за-
вещаните на момичето предмети от майка ѝ. Става въпрос за 
съхранени в кошница фигурки на рогати животни – козел или 
вол, елен и крилат кон. Бащата разпознава вещите като принад-
лежали на покойната му жена, но присъстващите са удивени, че 
майката е оставила тъкмо такива вещи на дъщеря си. Тъй като 
историята се развива в Коринт – най-забележителния гръцки 
град, в който съществувал храм на Афродита, където се прак-
тикувала ритуална проституция – за древните връзката е била 
ясна. Неслучайно дъщерята е била с отрязана коса от ревнивия 
си любовник, който така я приравнил с храмовите проститутки. 
Неслучайно в завещанието на майката се появили рогатите жи-
вотни, към които имало специфичен култ в този храм. Не била 
случайна и фигурката на крилатия кон Пегас, тъй като изво-
рът, до който според митовете той бил заловен от Белерофонт, 
се намирал в близост до храма на Афродита. Цялата комедия, 
завършваща впрочем с щастлив край, е изградена на объркани-
те любовно-сексуални отношения между героите, в центъра на 
които е изглежда, макар и само като фон, идеята за култовата 
проституция. Върху нея е създадена значителна по обем научна 
литература, поради което тук ще препратя читателя единствено 
към някои по-модерни работи, напр. към тази на г-жа Винсиан 
Пирен-Делфорж „Гръцката Афродита“ (Pirenne-Delforge 1994; 
по-специално за Коринт с. 93 – 127), към дисертационния труд 
на Ребека Стронг „Най-срамната практика. Храмовата прос-
титуция в древногръцкия свят“ (Strong 1997, по-специално 
за Коринт с. 70 – 106) и към статията на Мери Биърд и Джон 
Хендерсън „С това тяло аз се прекланям: свещената проститу-
ция в древността“ (Beard, Henderson 1997, 480 – 503). За В. Пи-
рен-Делфорж свещената проституция на коринтянки би могла 

14  Ползвам публикацията на тази комедия по Puech 1912. Пасажът с рогати-
те животни е на с. 694 – 695. Това издание има предимството, че е обогатено 
с много коментари. Впоследствие комедията е публикувана неизменно във 
всички сборници с творби на Менандър. 
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да се подели на два типа: предбрачна и редовна. Според някои 
стари автори първата служела на момичетата или за създаване 
на зестра, или за изкупление на някои стари грехове; вторият 
тип проституция било истинско свещенослужение и обичайно 
практикуващите го били храмови робини (Pirenne-Delforge 
1994, 118 – 119). Броят им бил забележителен – над 1000 жени. 
Както добре се знае, козлите и козите, воловете или биковете 
били свързани по традиция с култа към Афродита. Освен това 
според някои автори дори названието на Коринт (гр. Κόρινθος) е 
във връзка с корена *ker-, който е основен в лексемата κέρας (гр.) 
–  рог и с вероятна връзка с латинското ceruos – елен (Chantraine 
1999, 569; още у Hester 1965, 357 – 358) (направена е и връзка с 
лексемите „корона“, „крава“ и др. под.). Изглежда, че представа-
та за по-свободните сексуални отношения още в древна Гърция 
са били свързани с идеята за рогата, за рогатите животни, по 
разбираеми причини, предимно кози и козли. Оттам до идея-
та за „поставянето на рога“ на измамения съпруг (най-вероятно 
като нарицателно) крачката не била голяма и тя изглежда била 
направена някъде през последните едно – две столетия пр.Хр. 
Със сигурност това станало в гръцка среда (където впрочем се 
зародили и пародийните, опозоряващи шествия (Марков 2016, 
137 – 178), а по-късно, чрез посредническата роля на Констан-
тинопол – този забележителен късноантичен и средновековен 
град – тя постепенно била възприета и от всички европейски 
народи. Макар че те имали в езиците си и други названия за 
измамен мъж (напр. в Италия becco – овен; във Франция cocu 
– извеждано традиционно от кукувица; в Англия cuckold – ку-
кувица, но и глупак; в Германия hahnrei – скопен петел и т.н.), 
без изключение употребявали израза „да имаш рога“ (в итал. 
avere le corna; в исп. cornudo; във фр. avoir des cornes; в анг. wear 
horns и т.н.) – а тези традиционни названия били възприемани 
единствено със смисъла „рогоносец“.15

15  Вж. по-подробно изключително интересните бележки по това у de la 
Saussay 1835, 72.
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Обр. 2. Наказание на търпеливия рогоносец в околностите на Севиля. 
Мъжът е представен на гърба на магаре с привързани ръце и с рога, 

направени от разлистени клонки и с окачени на тях звънчета и знаменца. 
Пред него, качена също на гърба на магаре, е вероятно съпругата 

измамница, полугола, изглежда намазана с мед, заради което е нападната 
от рояк пчели. Не ми е ясна ролята на другите персонажи, които са зад 
рогоносеца. Хората от малката тълпа, през която групата преминава, са 
направили с ръцете си жеста на рогоносеца – mano cornudo. Гравюра 

по рисунка на Георг Хьофнагел (Joris Hoefnaghel) от 1565 г., включена в 
сборника с изображения на градове, издаден около 1597 г. от  Георг Браун в 

Кьолн (Braun [n.d.], №7)
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Обр. 4. В тази немска хумористична листовка, озаглавена „Наречен съм 
рогоносец”, отпечатана между 1640 и 1650 г., е възпроизведена представата 

за произхода на немското название за рогоносец – hanrey – със скопения 
петел. За отбелязване са жестът на ездача с дясната му ръка, кацналият 

между рогата му петел, надписът пред лицето му becco cornuto (рогат козел) 
и армията от мъже рогоносци, която той предвожда. На знамената, които те 
носят, са представени очила, рога и магарешки уши – символи на измамата 

и глупостта (Pietrzak, Schilling 2018, 108 – 109)
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Обр. 5. Измамените мъже плащат, за да се запишат в братството на 
рогоносците. Френска хумористична листовка, отпечатана около 1666 – 1667 г.



НИКОЛАЙ МАРКОВ

280

Обр. 6. Карнавално шествие, в което наказваният рогоносец е основен 
персонаж. Той е седнал на гърба на коня, зад жена си и с лице към 

опашката му. Участниците в карнавала носят рога – еленови, над главата на 
измамения мъж, и бичи, вдигнати на върлина (илюстрация към английската 

поема „Худибрас“ по изданието Butler 1757, 165)



ЗА ПРОИЗХОДА НА ИЗРАЗА... ИНМВ 47 (62) 

281

О
бр

. 7
. К

ар
на

ва
лн

о 
на

ка
за

ни
е 

на
 р

ог
он

ос
ци

те
 в

ъв
 В

ен
ец

ия
. Н

а 
пр

ед
ен

 п
ла

н 
е 

пр
ед

ст
ав

ен
 и

зм
ам

ен
ия

т 
мъ

ж
 с

 р
ог

а 
от

 к
ло

ни
, 

ме
ж

ду
 к

ои
то

 с
а 

пр
ов

ес
ен

и 
зв

ън
че

та
. З

ад
 н

ег
о 

ж
ен

а 
му

 го
 н

ал
аг

а 
с 

ме
тл

а.
 Т

ак
а 

и 
дв

ам
ат

а,
 я

зд
ещ

и 
ма

га
ре

та
, п

ре
ми

на
ва

т 
пр

ез
 

ос
ми

ва
щ

ит
е 

ги
 т

ъл
пи

. Г
ра

вю
ра

, о
тп

еч
ат

ан
а 

в 
П

ар
иж

 о
ко

ло
 1

80
0 

г.





ИЗВЕСТИЯ НА НАРОДНИЯ МУЗЕЙ – ВАРНА, 47 (62), 2020
BULLETIN DU MUSÉE NATIONAL DE VARNA, 47 (62), 2020

283

«ЗА ОТЛИЧИЕ ПРИ ОСАДЕ И ВЗЯТИИ 
АНАПЫ И ВАРНЫ»

(ИЗ ИСТОРИИ ОДНОГО ЗНАМЕНИ)

Андрей М. Новичихин

„ЗА ОТЛИЧИЕ ПРИ ОБСАДАТА И ПРЕВЗЕМАНЕТО НА 
AНАПА И ВАРНА“ (ИЗ ИСТОРИЯТА НА ЕДНО ЗНАМЕ)

Андрей М. Новичихин

Резюме: Статията е посветена на участието на 13-ти и 
14-ти егерски полк на Руската императорска армия в обсада-
та и превземането на османските крепости Анапа и Варна по 
време на войната между двете империи през 1828 и 1829 г. За 
успешното водене на бойните действия тези двата полка са 
наградени с Георгиевски знамена с надпис „За отличие от при 
обсадата и превземането на Aнапа и Варна през 1828 г.“. Днес 
копие на едно такова знаме, връчено на 13-ти егерски полк, се 
съхранява и показва в градския археологически музей на Анапа, 
в експозицията „Анапа – град на воинската слава“. Копието 
е направено през 1968 г. в комбината на Ленинградския отдел 
на Художествения фонд заедно с репликите на знамената на 
други полкове, участвали в кампаниите при Анапа от периода 
на руско-турските войни в края на XVIII – началото на XIX в. 

Ключевые слова: Анапа, Варна, русско-турецкие войны, 
егерский полк, знамя, Анапский археологический музей

Ключови думи: Aнапа, Варна, руско-турски войни, егерски 
полк, знаме, Анапски археологически музей

В истории российской Анапы и болгарской Варны имеется 
событие, неразрывно связавшее эти два причерноморских 
города. В период русско-турецкой войны 1828 – 1829 гг. в осаде 
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и взятии турецких крепостей Анапа и Варна решающую роль 
сыграли 13-й и 14-й егерские полки Российской Императорской 
армии. За успешное ведение боевых действий оба полка были 
награждены Георгиевскими знаменами с надписью: «За отличие 
при осаде и взятии Анапы и Варны 1828 года». Копия одного 
из этих знамен хранится в Анапском археологическом музее и, 
как и многие другие, сохраняемые музеем реликвии прошлого, 
имеет свою судьбу.

Участие 13-го и 14-го полков в осаде османских крепостей 
Анапа и Варна было подробно освещено Н.А. Лукьяновичем в 
1-м и 2-м томах «Описания турецкой войны 1828 и 1829 годов» 
(1844а, 161 – 188, 294 – 321; 1844б, 109 – 147): нижеприведенные 
описания боевых действий и цитаты даны по этому изданию. Об 
участии егерских полков в осаде Анапы сообщается также в 4-м 
томе «Кавказской войны…» В.А. Потто (1889, 77 – 96) и «Военно-
историческом очерке города Анапы» Н.И. Веселовского (1914а, 
74 – 82, 98; 1914б, 50 – 58, 74). 

Егерские полки Русской Императорской армии – подразде-
ления легкой пехоты, предназначенные для решения тактиче-
ских задач. Егерская пехота участвовала в вылазках, засадах, 
штурмовых атаках. Егерские полки формировались из наибо-
лее сноровистых воинов и, при облегченном снаряжении, во-
оружались лучшим стрелковым оружием. «Правила егерского 
обучения» 1815 г. гласили: Егерские офицеры преимущественно 
должны отличаться храбростью, спокойствием духа и твер-
достью в команде [...] Егери отличаются от тяжелой пехоты 
проворством, неутомимостью, преимуществом в цельной 
стрельбе и исправности оружия. От сего рождается самона-
деяние, смелость и воинский дух [...] Егерский огонь, в котором 
выстрелы можно почти считать, есть самый смертоносный 
для неприятеля (по Ульянов 1996, 28). «Правила…» регламен-
тировали тактику егерских подразделений, в равной степени 
способных вести бой и рассыпной цепью, и в сомкнутом строю 
(Ульянов 1996, 28 – 32).

Осада Анапы стала одной из первых военных операций Рос-
сии после объявления императором Николаем I войны Осман-
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ской Турции, состоявшегося 14 апреля1 1828 г. Укажем, что это 
был шестой поход на Анапу российских армии и флота за период 
русско-турецких войн конца XVIII – начала XIX в., два из ко-
торых (в 1788 и 1790 гг.) закончились неудачей, а три (в 1791, 1807 
и 1809 гг.) завершились взятием крепости и последующим ее ос-
тавлением (Веселовский 1914а, 27 – 98; 1914б).

Общее командование походом на Анапу было возложено на 
вице-адмирала А.С. Грейга. 21 апреля 1828 г. эскадра под его 
командованием вышла из Севастополя и направилась к Ана-
пе. На судах находился десантный отряд генерал-адъютанта 
контр-адмирала князя А.С. Меншикова, состоящий из 13-го и 
14-го егерских полков 3-й егерской бригады 7-й пехотной ди-
визии и артиллерийского подразделения 7-й артиллерийской 
бригады. 2 мая 1828 г. эскадра прибыла к Анапе, на следующий 
день к крепости с Тамани подошел русский сухопутный отряд 
флигель-адъютанта полковника В.А. Перовского.

6 мая на рассвете началась высадка десанта, который объ-
единился с частями сухопутного отряда и занял позиции по 
правому берегу р. Бугур. А.С. Меншиков приступил к осаде 
крепости. 10 мая через Бугур был наведен мост, и на левом, 
обращенном к крепости берегу реки был сооружен редут, где 
разместились две роты 14-го егерского полка. На следующий 
день турки предприняли вылазку с целью овладения редутом, 
но егеря отразили нападение отряда неприятеля и после перес-
трелки заставили его отступить (Лукьянович 1844а, 167).

12 мая отряд союзных туркам черкесов напал с тыла на укре-
пленный русский лагерь, но был отражен батальоном 13-го егерс-
кого полка, который, однако, понес ощутимые потери, поскольку 
человек 20 застрельщиков по неопытности увлеклись преследо-
ванием противника, слишком отдалились от русских позиций, 
были окружены и изрублены. Тем не менее, черкесы в результа-
те боя претерпели значительный урон, в числе убитых оказался 
владетельный князь Сатуг Ханаш-Ибин-Цако. Сразивший горс-
кого предводителя егерь был награжден знаком военного ордена 
и 100 рублями (Лукьянович 1844а, 167 – 168).

1 Здесь и далее даты событий, относящихся к 1828 г., даны по старому 
стилю в соответствии с источником.
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17 мая к 1-му батальону 14-го егерского полка, занимавшего 
позиции на левом берегу р. Бугур присоединился 1-й батальон 
13-го егерского полка. 2-й батальон 13-го егерского полка ох-
ранял северную сторону русского лагеря, роты 2-го батальона 
14-го егерского полка занимались осадными работами и нахо-
дились в резерве.

18 мая турки предприняли вылазку в значительных силах из 
крепости, одновременно с ними напали черкесы. 1-й батальон 13-
го егерского полка начал отходить с намерением отвлечь турец-
кий отряд подальше от крепости, тем самым наступая на горцев. 
Черкесы после неудачной атаки занимаемого 1-м батальоном 14-го 
егерского полка редута, бросились на соединение с вышедшим из 
крепости черкесским отрядом. Две роты егерей остались в укре-
плении, а две других под прикрытием артиллерийского огня дви-
нулись на помощь батальону 13-го егерского полка. Получивший 
подкрепление батальон развернул свое движение и стремительно 
бросился на турок, преследуя их до самых стен крепости. В резуль-
тате стремительной атаки у турок было отбито одно полевое ору-
дие. Столкновение с горцами также завершилось победой егерей. 
Был убит еще один предводитель черкесских союзников турок, 
князь Темрюк, павший с лучшими из его наездников. Его богатый 
панцирь, ставший добычей егерей 2-й роты 1-го батальона 13-го 
егерского полка, был отправлен как трофей победы императору 
Николаю I (Лукьянович 1844а, 170 – 172).

По распоряжению А.С. Меншикова была изменена диспози-
ция войск, осаждавших Анапу. В результате 1-й батальон 14-го 
егерского полка занял левый фланг линии, а 1-й батальон 13-го 
егерского полка – правый, включавший пространство до кру-
тизны высокого морского берега. Батальон был построен дву-
мя полубатальонными каре, каждому из которых было придало 
по одному артиллерийскому орудию. Центр линии заняли две 
роты Таманского гарнизонного полка с одним легким орудием 
(Лукьянович 1844а, 172).

27 мая командующий десантным отрядом лично водил 1-й 
батальон 14-го егерского полка в атаку, отражая нападение чер-
кесов. Наиболее ожесточенный бой под стенами Анапы произо-
шел на следующий день – 28 мая. На рассвете несколько тысяч 
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горцев атаковали с тыла линию русских войск, расстроив ее се-
редину. Каре Таманского гарнизонного полка было вынуждено 
отступить к правому флангу, и в бой вступили егеря первого 
полукаре 13-го полка: Одушевляемые офицерами, солдаты сох-
ранили во все время атак порядок и хладнокровие [...] В про-
должение получаса рукопашного боя и сильной перестрелки 
егеря потеряли половину своих товарищей и несмотря на не-
померную убыль не только не были расстроены, но и заста-
вили неприятеля отступить с большим уроном. Атака горцев 
была отбита и те ринулись на соединение с турецким отрядом. 
По словам российского военного историка Н.А. Лукьяновича в 
этом бою русские доказали блистательным образом, что пе-
хота, построенная в каре и имеющая распорядительного на-
чальника и храбрых офицеров, может устоять против самой 
отличной конницы, к разряду которой, без сомнения, можно 
причислить горцев, как по их отчаянному мужеству, так и по 
хорошему вооружению и превосходным свойствам лошадей. 
Командовал каре егерей артиллерии полковник Савочкин, вто-
рой ротой – капитан Докудовский, третьей ротой – поручик 
Мусницкий (Лукьянович 1844а, 173 – 178).

Тем временем две роты 13-го егерского полка и две роты 14-
го егерского полка, находившиеся на флангах линии, сдержива-
ли натиск турок. Егеря отступали сдержанно, сохраняя боевой 
порядок, завлекая турок подальше от крепостных стен. Затем 
в бой вступил 1-й батальон 14-го егерского полка, посланный 
в тыл неприятеля с целью отрезать турецкому отряду путь от-
хода к крепости. Заметив этот маневр полчища горцев спешно 
покинули поле боя и освободившиеся от их натиска каре 13-го 
егерского и Таманского полков начали наступление на турок. Ту-
рецкий отряд начал отходить к крепости, и тогда в бой вступила 
4-я рота 14-го егерского полка, ударившая с фланга на отступаю-
щего противника. Около 300 турок, не успевших ретироваться, 
были отброшены стремительным натиском егерей и прижаты к 
крутому морскому берегу. Завязался ожесточенный рукопашный 
бой. Командир роты штабс-капитан Томиловский на краю обры-
ва вступил в схватку с турецким офицером, одолел его, свергнув 
с крутизны, но потеряв равновесие, был увлечен в бездну падени-
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ем противника. Русскому офицеру удалось удержаться за высту-
пающий из кручи камень, однако вышедший из крепости вдоль 
кромки моря отряд открыл по Томиловскому ружейный огонь, 
прострелив ему ногу. Солдаты предприняли самоотверженную 
попытку спасти своего командира: связав вместе несколько 
снятых с убитых турок поясов они сумели втащить раненного 
офицера наверх и с торжеством принесли на плечах в укреплен-
ный лагерь. Храбрый Томиловский держал в руках богатую ту-
рецкую саблю, отнятую им у своего противника, как трофей 
победы (Лукьянович 1844а, 173 – 178).

Крепость была совершенно окружена, осадные работы про-
должались и 10 июня все было готово к штурму. Видя сии при-
готовления, показывавшие намерение штурмовать крепость 
и не надеясь более на своих союзников горцев турки вступили в 
переговоры о сдаче. 12 июня 1828 г. турецкий гарнизон Анапы ка-
питулировал. В полдень через бреши в стенах в крепость вошли 
русские войска, а над одним из бастионов был поднят флаг нача-
льника морского штаба. Комендант Анапы, паша Осман-Оглу, и 
все семейные турки были отправлены в Анатолию, а неженатые 
оставлены военнопленными (Лукьянович 1844а, 182).

3 июля десантный отряд был погружен на корабли и 8 июля 
высажен в Мангалии, откуда 13-й и 14-й егерские полки сухим 
путем отправились к Варне. 20 июня 1828 г. осадный отряд 
под командованием генерал-адьютанта князя А.С. Меншикова 
численностью свыше 10 000 человек приступил к планомерной 
(правильной) осаде крепости Варна, представлявшей, по сло-
вам Н.А. Лукьяновича важный оборонительный пункт Отто-
манской империи для прикрытия одной из главных дорог через 
Балканы (Лукьянович 1844а, 238). 13-й и 14-й егерские полки 
были размещены на важнейших участках осадной линии к се-
веру от крепости: 13-й полк занял редут № 5, расположенный 
на Каварнской дороге; 14-й – редут № 6, находившийся на Бал-
чикской дороге близ моря. Уже через три дня егеря 14-го полка 
приняли участие в отражении вылазки из крепости большого 
турецкого отряда: ... турецкая регулярная пехота, несколько раз 
нападавшая в превосходных силах на 14-й егерский полк, прикры-
вавший работы на редуте № 5, четыре раза была опрокидывае-
ма штыками (Лукьянович 1844а, 307 – 308). 
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Ожесточенный бой под стенами Варны произошел 9 авгус-
та. В полдень гарнизон крепости сделал сильную вылазку пехо-
тою и конницей, с несколькими полевыми орудиями. Под покро-
вительством крепостных орудий и своей полевой артиллерии, 
турки отчаянно устремились на траншеи, занятые 13-м егер-
ским полком, ударив в то же время на 14-й егерский полк, при-
крывавший правое крыло. Встретив в первом своем стремле-
нии сильный отпор, они повторяли нападение многократно, но 
были везде отбиты холодным оружием, и наконец, совершенно 
опрокинутые, обратились в бегство, потеряв до 500 убитыми 
и два знамя (Лукьянович 1844а, 315).

Когда бой уже стихал, князь А.С. Меншиков, командо-
вавший отражением вражеской вылазки и находившийся на са-
мом опасном участке позиций 13-го и 14-го егерских полков, 
был тяжело ранен трехфунтовым пушечным ядром. Подос-
певшие егеря вынесли раненного командующего с поля сраже-
ния (Лукьянович 1844а, 316).

Осада Варны была продолжена под руководством Но-
вороссийского и Бессарабского генерал-губернатора графа 
М.С. Воронцова. После подхода в конце августа 1828 г. к Варне 
частей российского Гвардейского корпуса 13-й и 14-й Егерские 
полки продолжали оставаться на занимаемых ими позициях и 
приняли активное участие в штурме турецкой крепости. Роты 
егерских полков входили в состав отряда, предпринявше-
го под командованием капитана 13-го полка Додуковского 25 
сентября на рассвете атаку на крепостные бастионы, один из 
которых был захвачен. Несмотря на то, что под давлением пре-
восходящих сил неприятеля, удержать захваченное укрепление 
не удалось, и русский штурмовой отряд отступил, стратегиче-
ская цель атаки была достигнута: как отмечал Н.А. Лукьянович 
турки убедились, что стены крепости не могут более служи-
ть им защитою от нас, когда с малым числом войска овладели 
мы бастионом и слишком два часа держались в нем против 
усилий всего гарнизона (Лукьянович 1844б, 109 – 116).

Начавшиеся на следующий день после столь успешного 
штурма переговоры завершились капитуляцией турецкого гар-
низона Варны 29 сентября 1828 г. Чести первыми вступить в 
покоренную крепость были удостоены колонны 13-го и 14-го 
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егерских полков, как особо отличившихся при ее осаде и штур-
ме. Большая часть офицеров и нижних чинов этих егерских 
полков была переведена в лейб-гвардии егерский полк.

Сохраняя память подвигов, под Анапою и Варною оказан-
ных 13-м и 14-м егерскими полками, Государь Император по-
жаловал им Георгиевские знамена, с надписью: «За отличие 
при осаде и взятии крепостей Анапы и Варны» (Лукьянович 
1844б, 135). Награждение 1-го и 2-го батальонов 13-го и 1-го и 
2-го батальонов 14-го егерских полков георгиевскими знамена-
ми с надписью «За отличие при осаде и взятии Анапы и Вар-
ны 1828 года» 29 сентября 1828 г. указывается также в книге 
А.В. Висковатого «Историческое описание одежды и вооруже-
ния российских войск» (Висковатов 1862, 201, 203).

Оба полка, и 13-й и 14-й, были расформированы в январе 
1833 г. (Ульянов 1997, 224).

В середине 1960-х гг. Анапский краеведческий музей 
приступил к подготовке экспозиции по истории Анапы, один 
из разделов которой посвящен событиям русско-турецких 
войн. Одним из элементов этого радела, по замыслу заведую-
щего фондами музея А.И. Салова2, должны были стать знаме-
на или копии знамен турецкой крепости Анапа и русских пол-
ков, участвовавших в ее покорении. Документы 1966 – 1968 гг., 
часть которых сохранилась в архиве Анапского археологиче-
ского музея3, позволяют восстановить развитие событий, свя-
занных с изготовлением и получением музеем этих экспонатов, 
следующим образом.

В Государственный Эрмитаж, куда, по имеющимся сведе-
ниям, были переданы трофейные и полковые знамена, было 
направлено письмо, с предложением предоставить Анапскому 
музею для экспонирования знамена русских полков, участво-
вавших в походах на Анапу, и турецких знамен, захваченных 
при взятии этой османской крепости. Сохранилось ответное 

2 Об А.И. Салове подробнее см.: Новичихин 2014, 6 – 8.
3 Хранятся в отделе фондов Анапского археологического музея. Папка 
«Переписка по турецкому знамени». Часть исходящих писем, к сожалению, 
не сохранилась.
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письмо от 16 февраля 1966 г., подписанное ученым секрета-
рем С.С. Сорокиным и хранителем коллекции знамен К.К. Ма-
маевым, в котором сообщалось, что в собрании Государствен-
ного Эрмитажа нет знамен русских полков, участвовавших в 
походе на Анапу в 1791 г., но хранятся два древка полков, участ-
вовавших в походе 1828 г.: 13-го и 14-го егерских, на одном из 
которых частично сохранились фрагменты полотнища. Кроме 
того, в Эрмитаже хранится сильно фрагментированное знамя 
123-го Козловского пехотного полка, сформированного на ос-
нове 13-го егерского после его упразднения, по описанию на-
поминающее знамя, которым 13-й егерский полк был награж-
ден в 1828 г. В письме высказывалось предположение, что это 
знамя перешло 123-му Козловскому пехотному полку от егерс-
кого полка по наследству. Сообщалось, также, что в собрании 
Государственного Эрмитажа имеется восемь турецких знамен, 
взятых в крепости Анапа в 1828 г., и что Эрмитаж не возражает 
против передачи Анапскому музею древка знамени 13-го егер-
ского полка и одного из турецких знамен.

Отсутствие в эрмитажном собрании знамен полков, участ-
вовавших в походе на Анапу в 1791 г., и плохая сохранность зна-
мен полков, осаждавших Анапу в 1828 г., привели к тому, что 
Анапский краеведческий музей заказал изготовление копий 
знамени 1-го батальона 13-го егерского полка, бунчука Гребен-
ского казачьего войска, ротного знамени Владимирского муш-
кетерского полка, знамени Астраханского драгунского полка и 
гарнизонного знамени турецкой крепости Анапа комбинату де-
коративно-прикладного искусства и скульптуры Ленинградско-
го отделения Художественного фонда. Договор на изготовление 
копий знамен был заключен 30 ноября 1967 г. Консультантом 
выступил хранитель коллекции знамен Государственного Эр-
митажа Н.С. Третьяков. 

В Анапском археологическом музее сохранились эскизы за-
каза: планшеты из плотного белого картона на которых в цвете 
нарисованы перечисленные знамена с указанием их названий 
и размера полотнищ. В их числе и эскиз знамени 1-го батальо-
на 13-го егерского полка (Рис. 1). Ввиду отсутствия в собрании 
Государственного Эрмитажа хорошо сохранившегося знамени, 



АНДРЕЙ М. НОВИЧИХИН

292

основой для эскиза, судя по всему, послужило изображение 
наградного знамени «За отличие при осаде и взятии Анапы и 
Варны 1828 года» из 30 тома книги А.В. Висковатова «Исто-
рическое описание одежды и вооружения российских войск» 
(Висковатов 1862, рис. 1322, а).4 Сохранилось краткое описа-
ние заказанной музеем копии знамени, составленное консуль-
тантом Н.С. Третьяковым: Копия знамени 13 егерского полка, 1 
батальона. Полотнище из белых и зеленых клиньев с голубыми 
полосами между ними. На середине с обеих сторон государ-
ственный герб – двуглавый орел. Древко белое.

Копии знамен были изготовлены менее чем за год и в августе 
1968 г. главный художник комбината декоративно-прикладного 
искусства и скульптуры Л.В. Калинин известил директора Анап-
ского краеведческого музея А.А. Салашина5 об их готовности. 17 
октября 1968 г. копии знамен были доставлены в Анапу. Однако 
при осмотре выяснилось, что копии были сделаны с отклоне-
ниями от предварительно составленных эскизов. У всех знамен 
отсутствовали древки и навершия. У копии знамени 1-го бата-
льона 13-го егерского полка, кроме того, не было ленты с кис-
тями. Все недоделки и искажения были перечислены в акте от 
18 октября 1968 г. за подписью директора музея А.А. Салашина 
и заведующего фондами А.И. Салова, экземпляр которого был 
направлен руководству Ленинградского отделения Художест-
венного фонда с предложением качественно закончить копиро-
вание. Судя по состоянию хранящихся в музее копий знамен, эти 
недоработки в дальнейшем так и не были исправлены.

22 октября 1968 г. А.И. Салов обратился к директору музея со 
служебной запиской, содержащей предложения по размещению в 
экспозиции полученных копий знамен. Полотнище знамени 1-го 
4 В вышедшем посмертно 30-м томе труда А.Н. Висковатого знамя оши-
бочно приписано 2-му батальону лейб-гвардии егерского полка, который 
участвовал в сражениях с турками близ Варны, но не участвовал в похо-
де на Анапу, и, соответственно не награждался Георгиевским знаменем 
за отличие при осаде и взятии двух этих османских крепостей. Причиной 
ошибки послужило, видимо, то, что после потерь, понесенных при Варне, 
лейб-гвардии егерский полк был укомплектован воинами из состава 13-го 
и 14-го егерских полков, эти знамена получивших.
5 Об А.А. Салашине подробнее см.: Бондаренко 2018, 39 – 41.
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батальона 13-го егерского полка предлагалось поместить справа 
от витрины с оружием эпохи русско-турецких войн конца XVIII – 
начала XIX в. Так началась новая жизнь наградного Георгиевско-
го знамени 13-го егерского полка «За отличие при осаде и взятии 
Анапы и Варны 1828 года» – в качестве копии, экспонирующейся 
вмести с другими копиями знамен в Анапском музее.6

Экспозиция впоследствии не раз изменялась. Копии знамен 
использовались также в оформлении мероприятий, посвящен-
ных юбилеям событий периода русско-турецких войн. В част-
ности, в июле 1991 г. на праздновании 200-летия взятия Анапы 
русскими войсками под командованием генерал-аншефа графа 
И.В. Гудовича копии знамен были вывешены на «Русских воро-
тах» – восточных воротах турецкой крепости – единственном 
сохранившемся до наших дней фортификационном сооружении 
турецкой крепости Анапа (Рис. 2).

Ткань – материал недолговечный. Со временем копии зна-
мен, изготовленные в 1960-х гг. стали ветшать. Для оформле-
ния музейных мероприятий сделаны их дубликаты. А знамен-
ные полотнища, изготовленные комбинатом Ленинградского 
отделения Художественного фонда, в 2013 г. заняли место в 
музейной экспозиции «Анапа – город воинской славы». Копия 
знамени 1-го батальона 13-го егерского полка находится в раз-
деле, посвященном начальному этапу российского периода ис-
тории Анапы, наступившему в 1828 г., после взятия османской 
крепости отрядом русской армии (Рис. 3). Решающую роль в 
завоевании Анапы сыграли егеря 13-го и 14-го полков, отли-
чившиеся в последствии при осаде и взятии болгарской Варны.

6 Еще одним значимым экспонатом данного раздела экспозиции музея 
стал бюст российского флотоводца Ф.Ф. Ушакова, созданный известным 
российским антропологом и скульптором М.М. Герасимовым. Об истории 
его изготовления и передачи в Анапский краеведческий музей см.: Нови-
чихин 2016, 161 – 162; 2017, 47 – 48.
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Рис. 1. Эскиз для изготовления копии знамени 1-го батальона 13-го 
егерского полка «За отличие при осаде и взятии Анапы и Варны». 

Картон. Архив Анапского археологического музея
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Рис. 2. Торжественное мероприятие, посвященное 
200-летию взятия турецкой крепости Анапа русскими 
войсками под командованием генерал-аншефа графа 

И.В. Гудовича у «Русских ворот» в июле 1991 г. Крайний 
справа стяг, водруженный на воротах, – копия знамени 
«За отличие при осаде и взятии Анапы и Варны» 13-го 

егерского полка. Фото из личного архива автора

Рис. 3. Копия знамени 13-го егерского полка «За отличие 
при осаде и взятии Анапы и Варны» в экспозиции «Анапа – 
город воинской славы» Анапского археологического музея. 

Фото автора
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НОВИ ДАННИ ЗА ОБИТАВАНЕТО НА 
ЗАПАДНОТО ЧЕРНОМОРИЕ ПРЕЗ КЪСНИЯ 

ХАЛКОЛИТ
Владимир Славчев

NEW DATA ABOUT THE INHABITANCE OF THE BLACK 
SEA WEST REGION DURING THE LATE CHALCOLITHIC 

PERIOD

Vladimir Slavchev

Abstract: The paper analyses the information from an article 
co-written by Karel Škorpil and Archimandrite Inokentiy many 
decades ago and published for the first time in the present volume of 
“Bulletin du musée national de Varna”. The author of the following 
paper pays more detailed attention to the sites from the Chalcolithic 
period, mentioned in the older article. At this point one should 
accept with certainty that in Kokodiva Locality (the region of the 
Children’s sanatorium, which is today’s “Sunny Day Resort”) a Late 
Chalcolithic necropolis was present, and the data (orientation of 
graves, type and placement of the burial inventory) connect it with 
certitude to the Varna Culture. The information about the site on 
St. Nicola Cape allows us to localize it precisely. Until now it was 
believed that the site was in the territory of Euxinograd Residence. 
It also seems that during the construction of the shore battery’s 
hideouts, the settlement and its extramural necropolis from the Late 
Chalcolithic were detected. The localization of the above-mentioned 
sites connects them directly with the settlement on the left bank of 
Pasha Dere River, registered in 2013. All this makes a “line” of three 
synchronous or chronologically close sites with similar topography. 
Their being situated on the path to Varna Gulf could be in direct 
connection with their guardianship role. So far this is the only logical 
explanation for the inhabitation of those places, open to the sea, and 
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exposed to the cold east wind during the winter.
Ключови думи: халколит, селища, некрополи, култура Варна
Keywords: Chalcolithic, villages, necropoleis, Varna culture

В статията на Карел Шкорпил и архимандрит Инокентий 
„Материали за предисторията в черноморската област“ (вж. 
настоящия том, с. 315 – 338) съдържа важна информация от-
носно погребалните практики и обитаването на района около 
днешния град Варна, която не е отразена в инвентарните книги 
на местния регионален исторически музей и до момента не бе 
в научно обръщение. Тъй като редица детайли в съобщението 
имат голямо значение за изследването на каменномедната епоха 
по Западното Черноморие, по-долу ще се спра върху тях и ще се 
опитам да ги включа в общата картина на късния халколит по 
Черноморското крайбрежие.

От особен интерес са данните за находките от района на 
бившия детски санаториум „Царица Елеонора“ (Шкорпил, 
Инокентий 2020, 317 – 320) (Обр. 1 и 2). Досега в литература-
та неколкократно е изказвано предположението, че те вероятно 
са от разрушени гробни комплекси (Todorova 1981, 20; Мин-
чев 1985, 12; Славчев 2004, 138 – 139). Първичната информа-
ция на К. Шкорпил категорично потвърждава това. Важни са 
обаче и сведенията за групирането на находките по комплекси, 
а най-вече – бележките за погребалните практики (макар и те 
да са получени не от непосредствени наблюдения на теренната 
ситуация, а от работниците, унищожили гробовете). Некропо-
лът в местността Кокодива се вписва напълно в описаните от 
Хенриета Тодорова над 40 години по-късно характеристики на 
практикуваните предимно при покойници от мъжки пол гроб-
ни ритуали от носителите на къснохалколитната култура Варна 
(Todorova 1978; Тодорова 1984, 46 – 53; Тодорова 1985): по-
лагане в изпънато по гръб положение, с глава на север – севе-
роизток (с вариации); богати гробни дарове; и значителенброй 
оръжия и сечива, голяма част от които от мед. Паралелите на 
находките вече са анализирани (Славчев 2004, 151 – 157), макар 
че в информацията на К. Шкорпил има две различия с по-къс-
ното изследване. Едната е, че авторът отнася към гроб І и мра-
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морна паничка с номер ІІ.112. Такъв предмет обаче липсва във 
фонда на Регионалния историчеки музей – Варна. Под този но-
мер (І.112 съгласно новата номенклатура) в музея се съхранява 
друг артефакт, нямащ нищо общо с находките от м. Кокодива – 
кремъчна пластина, открита в землището на с. Невша, Варнен-
ско. Изглежда, паничката е загубена и на нейно място в новата 
книга е вписана пластината. Другата разлика е при описанието 
на брадвата под номер І.122 (у К. Шкорпил № ІІ.122). Съдей-
ки по рисунката, това всъщност е тесла. Артефактът е напълно 
различен от съхранявания в музея (ср. Шкорпил, Инокентий 
2020, 320; 331, обр. 4: 2 със Славчев 2004, 145, табл. 4: 3; 156, 
табл. 9: 1), за който е отбелязано, че е открит на територията на 
санаториума и предаден заедно с другите находки с предходни 
номера. Най-вероятно на някакъв по-късен етап, при подновя-
ването на инвентарните книги, оригинално откритата в гроба 
тесла е заменена със значително по-голяма брадва. Това трябва 
да е станало от самия К. Шкорпил, тъй като инвентарната книга 
е попълнена с неговия почерк, а на другата („новата“) брадва 
номерът І.122 е изписан с туш и няма белези от други, по-ранни 
и различни номера.

Така или иначе, съществуването на къснохалколитен некро-
пол в м. Кокодива е факт. Интересна подробност е, че според 
К. Шкорпил във всичките шест унищожени гроба са били по-
ложени скелети в изпънато положение. Разбира се, това може 
да се дължи на случайност, но е възможно работниците да са 
попаднали на участък от некропола, в който да са погребани 
само мъже – обикновено жените са погребвани със същата ори-
ентация, но в свито на дясната си страна положение. Подобно 
райониране по пол, както и подреждането на гробовете в ре-
дици, е допускано при предварителните анализи на Първия и 
Третия варненски некропол. Такава тенденция е установена за 
територията на културния комплекс Коджадермен-Гумелни-
ца-Караново VІ (Чернаков 2018, 25 – 26).

Къснохалколитните некрополи винаги са свързани със сели-
ще, лежащо в непосредствена близост до тях. За вътрешността 
на североизточната част на Балканския полуостров разстояния-
та между тях са от под 50 до 950 м (Чернаков 2018, 11, 13, диаг-
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рама 1). Поради тази причина Александър Минчев предполага 
наличието в непосредствена близост и на синхронно селище, 
чиито обитатели са оставили некропола (Минчев 1985, 12).

Доста по-важни са сведенията за селището на нос Св. Ни-
кола. Въз основа на записаните в инвентарната книга на РИМ 
– Варна данни в по-ранна публикация този обект се свързваше 
с територията на бившия царски дворец „Евксиноград“, днес 
правителствена резиденция (Славчев 2004, 137). От инфор-
мацията на К. Шкорпил става ясно, че находките са открити 
при построяването на батареята до вилата на Димитър Станчов 
на нос Св. Никола. Тази местност днес се намира в Морската 
градина на Варна, доста пò на юг от „Евксиноград“. Става въп-
рос за позицията на двете брегови 240 мм оръдия, защитаващи 
Варненския залив (Обр. 3 и 4). Не е изяснено дали предметите 
са намерени при строежа на батареята (макар че именно така е 
записано от К. Шкорпил), или при изграждането на укритието 
на телеметъра през септември 1912 г. при подготовката за Бал-
канската война (Лудогоров 1928, 10, 12). Това има значение за 
добиване представа за размерите и топографията на обекта, за-
щото, макар и той да е описан като селище, в текста К. Шкорпил 
изрично споменава, че в ямите са намерени и човешки скелети 
с глава от СИ към ЮЗ (Шкорпил, Инокентий 2020, 323). Тази 
информация липсва в предварителното съобщение за обекта, 
публикувано през 1909 г. (Шкорпил 1909, 54).

Без указания за датата на откриване и тъй като информаци-
ята отново е получена не от непосредствени наблюдения на те-
рена, а от предалите находките участници в изкопните работи, 
възможностите за интерпретация са разнопосочни. Ориентаци-
ята на скелетите с глава в североизточна посока загатва по-ско-
ро за екстрамурален некропол, който се намира на разстояние 
от самото селище. Самата батарея заема голяма площ, тъй като 
освен бетонните гнезда за оръдията под тях са изградени ту-
нели и бункери за мунициите и допълнителното оборудване 
(Атанасов 2011) (Обр. 5). Ако обаче се доверим на сведението, 
че работите са свързани с изкопа на един хендек (Шкорпил, 
Инокентий 2020, 323), то тогава изглежда, че на това място е 
имало къснохалколитно селище с интрамурални гробове. Ако 
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това е така, то това е първият такъв случай за Северозападното 
Черноморие през късния халколит. Подобна практика, по иро-
ния, е документирана за средния халколит при постройката на 
друга крайварненска батарея – в местността Горна Трака, през 
1956 г. (Мирчев 1961, 120 – 122; Славчев 2004). От друга стра-
на, съдейки по описанията на К. Шкорпил, може да се допусне, 
че смятаните от него за останки от жилищни ями (Шкорпил, 
Инокентий 2020, 323), са всъщност боклучни такива. За това 
говорят откритите в пълнежа им черупки от миди, животински 
кости и въглени. Едно археологическо проучване на терена би 
могло да хвърли по-голяма яснота върху въпроса за наличието 
и мястото на къснохалколитния некропол на нос Св. Никола, 
както и за характера на обитаването тук.

Разположението на двата коментирани обекта ги поставя 
в пряка връзка с регистрираното през 2013 г. селище на левия 
бряг на р. Паша дере (Обр. 6). То също е разположено над мор-
ския бряг, на леко наклонена към изток – югоизток тераса. Спо-
ред теренните наблюдения от южната страна е било защитено с 
каменна стена. Подемният материал го датира в късния халко-
лит (Славчев 2014) (Обр. 7).

Така се оформя линия от три синхронни или близки по вре-
ме обекта, които са със сходна топография. Вероятно това не е 
случайност, а закономерен модел на обитаване на крайморската 
зона – нещо, което до момента не бе установявано за Западното 
Черноморско крайбрежие. Носителите на култура Варна са има-
ли нужда от визуален контакт с морето – вероятно заради кон-
трола на каботажното плаване, за което и досега нямаме сигурни 
доказателства, но за наличието му са изказвани доста хипотези 
(Димитров 2007, 62). Изглежда, разположението на въпросните 
селища към подходите към Варненския залив е в пряка връзка с 
охранителната им роля. Само така може да се обясни обитаване-
то на тези места, отворени към морето, които през зимния сезон 
са изложени на студените ветрове от източна посока.
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Обр. 1. Местонамиране на некропола в м. Кокодива (част от картен лист 
VІІ.24, издаден от Държавния географски институт през 1939 г.,  

мащаб 1:40 000)

Обр. 2. Поглед от север към Варненския детски костно-ставен санаториум 
„Царица Елеонора“ (Държавен архив – Варна, ф. 1к, оп. 1, а.е. 118, л. 135)
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Обр. 3. Разположение на 240 мм батарея към октомври 1912 г.  
(по Лудогоров 1928, карта)
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Обр. 4. Местонамиране на селището и некропола (?) на нос Св. Никола 
(част от картен лист VІІ.24, издаден от Държавния географски институт 

през 1939 г., мащаб 1:40 000)

Обр. 5. Изглед към батареята на нос Св. Никола, септември 1911 г.  
(по Морски вестник 2012). Снимката е от Държавен архив – Варна
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Обр. 6. Местонамиране на селището на северния бряг на Паша дере 
(част от картен лист К-7-47-(161), отпечатан от Комплексния институт за 

проучване и проектиране по картография през 1983 г., мащаб 1:5000)
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Обр. 7. Керамика, открита на повърхността на селището на северния бряг 
на Паша дере
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МАТЕРИАЛИ ЗА ПРЕДИСТОРИЯТА В 
ЧЕРНОМОРСКАТА ОБЛАСТ1

Карел Шкорпил, архимандрит Инокентий

MATERIALS REGARDING THE PREHISTORY PERIOD OF 
BLACK SEA REGION

Karel Škorpil, Archimandrite Inokentiy

Abstract: The following article was discovered in Karel Škorpil’s 
archive, held in the Bulgarian Academy of Sciences. The material is an 
unfinished manuscript containing also notes added by Archimandrite 
Inokentiy, secretary of the Varna Archaeological Society. The article 
presents a number of unpublished or lesser known finds, settlements 
and necropoleis, for which the available information thus far was either 
lacking or quite scarce. The items mentioned are held in the repository of 
Varna Regional Museum of History’s Archaeological department, and 
they were acquired either after the numerous expeditions of the brothers 
Karel and Hermenegild Škorpil or the submission of their founders.

The text presented here confirms the existing assumption that the 
items found on the premises of the children’s sanatorium near Varna 
(today’s “Sunny Day Resort”) actually originated from a necropolis.
1 Ръкописът на настоящата статия е издирен от гл.ас. д-р Найден Прахов от 
Националния археологически институт с музей към Българската академия на 
науките в архива на Карел Шкорпил (1859 – 1944), съхраняван в Научния архив 
на БАН – фонд 165к, архивна единица 631. Подготовката му за печат е извърше-
на от гл.ас. д-р Владимир Славчев от Регионалния исторически музей – Варна. 
Статията съдържа интересни и важни детайли, които допълват данните за За-
падното Черноморие през праисторическата епоха и дори днес не са загубили 
значението си. Коментари към част от информацията са предложени в две от-
делни статии на В. Славчев в настоящия том (вж. с. 57 – 98 и 301 – 312).
 Запазен е оригиналният текст, който само е приведен доколкото е въз-
можно към съвременните граматични норми. Добавена е поредна римска 
номерация за последните две находки, както е направил К. Шкорпил  в пър-
вата половина на ръкописа. Възпроизведени са оригиналните образи, без 
допълнителна обработка.
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For the first time all the items found during the digging of the 
well near Kyupria Village (today’s town of Primorsko) are presented.

The text contains data about the localization and stratigraphy of 
the settlement mound near Lipnik Village (Rousse Region).

The article gives more detailed information about the settlement 
situated on the place of the shore battery next to Dimitar Stanchov’s 
villa (today’s Karin dom in Varna Sea Garden). It is confirmed that 
not only pits, but also graves have been found during the construction 
of the fortifications.

 Статията не е завършена. Вероятно К. Шкорпил е планирал да добави об-
разите на находките, открити във Варна, в Аксаково, край с. Николаевка, 
Суворовско, от селищната могила Липник, Русенско, до гара Разделна, Бе-
лославско, до гара Невша, Провадийско, и над Кипра, Девненско, и тогава 
да публикува ръкописа. За находките от землището на с. Кипра към текста 
са добавени повече подробности от архимандрит Инокентий (1882 – 1976). 
Те са предадени в курсив и бележка в скоби – (а.И.). Съвременните имена на 
населените места са отбелязани в бележки под линия.
 Времето на написване на ръкописа може да се определи по три дати, спо-
менати в текста: това става не по-рано от 1926 г. – тъй като според текста 
гробовете в парка на детския санаториум са открити през януари съща-
та година. Пишейки за находката над с. Кипра, К. Шкорпил отбелязва на 
страницата годината 1929. Архимандрит Инокентий под своите обяснения 
добавя датата 7.ІV.1930 г. Очевидно обаче работата е писана през различни 
периоди, което личи по структурата на текста. Изглежда, че първоначално 
К. Шкорпил написва общия текст (без частта за находките край Разделна, 
които са добавени с молив върху различна хартия). След това на бланки на 
Варненското археологическо дружество са добавени описанията и рисун-
ките на находките от детския санаториум и от с. Кюприя (дн. гр. Примор-
ско). На следващ етап е добавен текстът за находките при Разделна и описа-
нията на теренната ситуация и рисунките на предметите от нос Св. Никола 
(в резиденция „Евксиноград“). Последните са направени върху гърба на би-
лети от лотарията в полза на варненските гръцки училища от 1897 г. и имат 
собствена номерация на страниците от 1 до 3. Накрая са добавени запис-
ките на архимандрит Инокентий за обстоятелствата около намирането на 
некропола над с. Кипра. Плановете на разкритите гробове са начертани на 
различен лист с молив и са описани също с молив, с почерка на архиманд-
рит Инокентий. Към тях с мастило и с почерка на К. Шкорпил е дописано: 
Скални гробчета до с. Таптък и Предметите: урни и гърнета в Музея.
 При подготовката за печат на статията към илюстрациите са добавени ли-
нейни мащаби с оглед промяна на размера им при отпечатването.
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The circumstances around the finding of the necropolis on the 
plateau near Taptak Village (today’s Kipra Village, Devnia Region) 
are described in details.

Ключови думи: неолит, халколит, Черноморие, находки, 
селища, некрополи

Keywords: Neolithic, Chalcolithic, Black Sea region, finds, 
settlements, necropoleis

Досега са събрани в[ъв] Варненския музей малко материали 
за черноморската област, сравнително с други старини в музея. В 
областта на предистория[та] не са предприети никакви разкопки 
в крайморските страни и събраният материал са само случайни 
находки.

Близо до черноморския бряг досега не е намерена нито една 
предисторическа могила, каквито се намират в Шуменския и 
Русенския области, особено до изворните места под Делиор-
манските височини.

Интересни са материали[те], намерени на мястото на над-
колните постройки при копане канала между долното (Варнен-
ското) и горното (Гебедженското2) Девненски езера, до източ-
ния край на канала.

От случайните находки на предисторическите предмети в 
крайбрежието може да се заключи, че то е било населено от 
предисторическия народ и при голямото развитие на археоло-
гичното дело у нас има пълна надежда черноморските брегове 
да дадат нови интересни материали в тая област.

В ред статии ще публикувам новонамерените материали и 
по-рано събраните, които се съхраняват в[ъв] Варненския музей, 
при които ще бъдат използувани и ръкописни бележки от покойния 
ми брат Хермин Шкорпил, който се е занимавал с предистория.

І. Находка на гробове в парка на санаториума на покой-
ната царица Елеонора3

Санаториумът е разположен до морския бряг, в местност-
та Кокодива, зад двореца Евксиноград и курорта „Св. Констан-
тин“, от гр. Варна на разстояние 11 км.
2 Дн. Белославско.
3 Дн. на територията на курортен комплекс „Слънчев ден“.
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В парка на санаториума и над левия бряг на ре[ки]чката до 
него се намират остатъци от старо селище, което е съществува-
ло, според намерените монети и предмети, от най-старите вре-
мена и още в[ъв] византийските времена.

В парка, над зданието на санаториума, близо до краварни-
цата му, при реголване място за ново лозе, [са] открити през 
м. януарий 1926 г. остатъци на шест скелета на дълбочина 0,6 м, 
сложени просто в земята, без каквито и да е огради.

За находката [е] съобщено от управителя на санаториума г-н 
д-р Недялков, обаче след като предметите са били вече вдигна-
ти и гробовете разрушени, тъй щото бях принуден да събера на 
самото място сведения от работниците. Предметите [са] при-
брани в[ъв] Варненския музей (инв. ІІ № 112 – 122).

Според сведенията скелетите са били положени в една ли-
ния в североизточно направление. Скелетите са били положени 
към тая линия малко наклонено, т.е. осите им са заключвали с 
речената линия малки остри ъгли.

В 4-те от гробовете [са] намерени по няколко предмети, 
които според сведенията, са били сложени до главите на ске-
лети, които са били положени правилно с гърбовете надолу в 
ССИ-но направление.

Вх. № 1039 – 1041, инв. ІІ № 112 – 1144

Санаториум „Елеонора“, в парка до краварницата, Гроб І
1. Мраморен плитък съд, висок 3 см с диаметър на устата 9,3 

см, диаметър на плоско дъно 2,8 см. Мрамор бяло-жълтеникав, 
зърнист (инв. ІІ № 112) [Обр. 1: 1 – В.С.].

2. Кремъчен нож 16 см дълъг, изпъкнал по дължината си; на 
вдлъбната страна гладък, а на изпъкналата наръбен; един край 
наклонно от[ц]епен, а другият заоблен (инв. ІІ № 113) [Обр. 1: 
3 – В.С.].

4 Арабската номерация на инвентарните номера на находките от санаториу-
ма е запазена без промени в днешната инвентарна книга на фонд „Праисто-
рия“ на отдел „Археология“ при РИМ – Варна, но вместо „ІІ“ днес е записано 
„І“. Единствената разлика с цитираните от К. Шкорпил номера е за мрамор-
ния съд ІІ.112. Вероятно през годините той е загубен, защото под този номер 
има записана друга находка със съвсем различно местонамиране.
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3. Меден клин с дължина 10,7 см, най-голяма ширина 1,4 см; 
острият край заоблен. Клинът с[ъс] зелена патина (малахитен) 
(инв. ІІ № 114) [Обр. 1: 2 – В.С.].

Вх. № 1042 – 1044, инв. ІІ № 115 – 117
Санаториум „Елеонора“, в парка до краварницата, Гроб ІІ
1. Глинен съд, с нехоризонтална уста, средно 5 см висок, в 

средата разширен; диаметър на устата 7 см, най-голям диаметър 
10 см, на едно място незначително издут с вертикална дупчица; 
диаметър на плоско дъно 3 см, което отвътре е издуто. Цвят от-
вътре и отвън жълтеникавосив (инв. ІІ № 115) [Обр. 2: 1 – В.С.].

2. Кремъчен нож 14,7 см дълъг, до 2,2 [с]м широк, по дъл-
жина изпъкнал, по вдлъбната[та] страна гладък, а на изпъкна-
лата – наръбен; един край отъпен, а друг неправилно заоблен 
(инв. ІІ № 116) [Обр. 2: 3 – В.С.].

3. Меден топор до 10,5 см дълъг, плосък до 2,3 см широк, 
1 см широк към острия край разширен до 1,8 см, продупчен в 
горната половина кръгло с диаметър 1,3 см.

Топорът с[ъс] зеленикава патина (инв. ІІ № 117) 
[Обр. 2: 2 – В.С.].

Вх. № 1045 – 1047, инв. № 118 – 120
Санаториум „Елеонора“, в парка до краварницата, Гроб ІІІ
1. Глинен съд с височина 10,2 см с почти наполовина от-

чупен; максимален диаметър 11 см, диаметър на устата (малко 
издути) 3,7 см, а на дъното – незначително вдлъбнато 3,3 см. 
Съдът се състои от две части в[ъв] вид на два пресечени конуса, 
на горния от които стените са издути. Долната част е украсена с 
по две вертикални релефни бразди поставени на кръст, а почти 
по средата на горната част – хоризонтално вдлъбнато поясче 1,4 
см широко. Съдът има сив цвят и по места жълтеникав. Мате-
риалът е тъмно сив (инв. ІІ 118) [Обр. 3: 1 – В.С.].

При горния край на устата е запазена една дупчица накло-
нена навътре, каквито е имало всичко две противоположни.

2. Кремъчен нож 13,4 см дълъг, изпъкнал по дължина[та] си; 
на вдлъбната[та] страна гладък, а на изпъкнала[та] наръбен; един 
край отъпен, а другият заострен (инв. ІІ № 119) [Обр. 3: 3 – В.С.].
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3. Медна секира 15,5 см дълга, от една страна отъпена, а 
на другата страна разширена перпендикулярно към отъпената 
страна и заострена. Близо до отъпения край елипсовидна дупка 
2,2 х 1,6 см (инв. ІІ № 120) [Обр. 3: 2 – В.С.].

Секирата с[ъс] зелена патина.

Вх. № 1048, 1049, инв. № 121, 122
Санаториум „Елеонора“ в парка до краварницата, Гроб ІV
1. Фрагменти от плитък глинен съд, от които може да се 

състави само част от него. Най-голям диаметър при устата е бил 
29 см и височина 5 см.

Върху един фрагмент има една пъпка, пробита до тялото на 
съда за прокарване връв, каквито е имало по външната повърх-
ност на съда вероятно 4 на кръст поставени. Върху друг фраг-
мент запазено дъно с диаметър 4 см, незначително вдлъбнато. 
Краят на устата издут навътре. Цветът сив, материал тъмносив 
(инв. ІІ № 121) [Обр. 4: 1 – В.С.].

2. Брадва от камък с трапецна форма, плоска; странични 
ръбове остри, а страните незначително издути. Материал си-
во-черен. Дължина 7,3 см, максимална ширина при острието 5 
см, най-голяма дебелина 1,8 см (инв. ІІ № 122) [Обр. 4: 2 – В.С.].

ІІ. Находки до с. Кюприя (Бургаска околия)5

Селото е разположено върху един нос, който в[ъв] вид на 
клин се вдава в морето, между пясъците около езерото Стомопол 
([на] руска карта – Узундже) и блатистите места около Дяволско-
то езеро [Чаирково], между градовете Созопол и Василико6.

В[ъв] Варненския музей (инв. ІІ № 3 – 8) се съхраняват ня-
колко предмети, според съобщение намерени до морския бряг и 
при копане на един кладенец в пясъците до селото.

5 Дн. гр. Приморско.
6 Дн. Царево.
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Вх. № 32, 33, инв. № ІІ 3, 47

Отдел Камък, оръдие
Предмети от камък, намерени до с. Кюприя, Бургаско
1. Фрагмент от каменен чук; запазена заострената половина 

с част от дупката ….. дълга и до ….. широка и дупката с диаме-
тър ….. см [Обр. 5: 2 – В.С.].

2. Каменно длето [Обр. 5: 1 – В.С.].

Вх. № 38, инв. № ІІ 8a, b, c, d, e
Отдел Рогове обработени
Намерени до с. Кюприя, Бургаско [Обр. 6 – В.С.].

Вх. № 35, инв. № ІІ 5
Отдел Глина, съдове
Намерен до с. Кюприя, Бургаско
Долната част коническа, дъното равно, диаметър 0,063 м; 

средната част издута и украсена с прости вдлъбнати двойни 
резки под ъгъл с върхове при горния край – всичко три ъглови 
резки – и навън изпънали.

Горната част отчупена, следи от дръжката не личат.
Материал: сива глина, почерняла; резките с графит блещят8 

[Обр. 7 – В.С.].

Вх. № 36, инв. № ІІ 6
Отдел Глина, съдове
Намерен от учениците покрай брега на морето до с. Кюприя, 

Бургаско.
Формата: долната част коническа, незначително вдлъбната, 

средната издута, разширяюща се отгоре надолу, и горната поч-
ти цилиндрическа.

Средната част е украсена с прости вдлъбнати успоредни 
бразди, които по две излизат от един връх при горния край на 

7 Инвентарните номера на находките от днешно Приморско в сегашната ин-
вентарна книга на фонд „Праистория“ на отдел „Археология“ при РИМ – Вар-
на са други. За тях виж статията на В. Славчев в настоящия том (с. 315 – 338).
8 К. Шкорпил погрешно приема за украса с графит излъскването на жле-
бовете, получило се при нанасянето на украсата с инструмента. Същата 
констатация важи и за следващия съд.
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тази; под ъгъл в незначително изпъкнали линии слизат към дол-
ния ѝ край; всичко има три такива ъглови орнаменти и между 
два от ъгловете двойна бразда непълна.

Една дръжка при горния край без украшения. Дъното равно.
Материал: сива глина, отвън по долната част и при горния 

край отвътре намазана с черна глина (графит) [и] изгладена.
Съхранение: съдът цял, не напукан [Обр. 8 – В.С.].

Вх. № 37, инв. № ІІ 7
Отдел Глина, съдове
Намерен до с. Кюприя, Бургаско [Обр. 9 – В.С.].

ІІІ. Варна, Варненско
Намерени предистор[ически] старини:
1. Ул. „Владислав“9 до бив[шата] тат. порта – брадва от че-

рен камък.
2. В канала море-езерото на брега на езерото кам[енен] чук 

с отверстие.
3. Крайбрежна батарея до вилата на Станчев намерено се-

лище, жил[ищни] ями, пълни с пръст, смесена с пепел, въглени, 
фрагменти съдове, ръч[ен] камък за триене жито.

4. До с. Аджемлер10 в местността Михилис: Кам[енни] брад-
ва и чук, жил[ищни] ями с изпечена от огнище пръст и др.

5. С. Николаевка (брадва, длета).

IV.7.А1. с. Липник (Хермин)
На края на възвишението Текето; под него отдолу гьол в дола.
По предание е била църква, после теке; стари остатъци от 

постройки няма.
През 1902 г. една жена умила с вода очи на детето си и то 

оздравяло, направена аязма и поставен там кръст.
Предисторическа крепост и колония
Намерени фрагменти от съдове, кирпичи на северния склон:
Червен кирпич ок. 3 м под нивото; парчета лека сгурия. До 

гьола (М) [вж. Обр. 10 – В.С.] намерен пласт от пепел с жив[о-

9 Дн. бул. „Владислав Варненчик“.
10 Дн. гр. Аксаково.
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тински] кости, до 2 м дебелина, глин[ени] съдове с шарки, въг-
ленчета, и отдолу – кам[енни] оръдия: секира от кремък и глад-
ка цил[индрична] и крушообразна разтривалка.

От Цариград е дошел тук син на Митхад паша и копал.
От могилата Липник, Русе изглед: към Русе, Дунав и моги-

ли над с. Писанец.

V.9.В1.
До железния мост под Петрич-калеси до спирката Разделна 

намерени каменни гюлета с диам. 0,18 и 0,24 м.

V.9. Нос Св. Никола. Доистор[ическо] сел[ище]
Нос Св. Никола (Варна, Евксиноград)
В брега извор.
При постройката на батареята до кьошка на Станчев, при 

изкопа на един хендек направени разрези на жилищни ями:
1. Яма при долния край 1,5 м широка и 1,5 м дълбока с тесен 

отвор отгоре. Ямата напълнена с рохкава жълта пръст, в която 
са били счупени кости от добитък, счупени съдове от проста 
направа, въглени, на места изпечена глина, а тук-там – парченца 
миди (Mytilus).

2. [Яма с] конусова форма с върха нагоре, 1,5 м дълбока и 
долен диаметър 1,5 м. При дъното пласт 0,2 м дебел, с множест-
во черупки от миди (Mytilus) и отдолу – прости камъни раз-
пръснати.

3. Широка отгоре яма 6 – 7 м и до дълбочина в средата до 
2 м, [запълнена] с рохкава черна пръст, черупки, челюсти от 
добитък и парчета от съдове.

4. [Яма] отгоре 3 м широка, до 2 м дълбока, пълна с пръст, 
тук-там камък, миди, кости и въглени.

5. Плитка яма с миди.
6. [Яма] отгоре стеснена, до 1,5 м дълбочина.
Освен Mytilus намерена и една черупка от Ostrea.
Намерени парчета съдове от груба направа, глина смесена с 

пясък, черни отвън и отвътре (виж форми) [Обр. 11 – В.С.].
В ямите намерени и човешки скелети с глава от СИ към ЮЗ.
Каменни топки с диаметър ок. 0,06 м, други подобни плос-
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ки, вероятно за стриване жито; по-големи топки с диам. до 0,1 
м от кремък (за хвърляне).

[VІ.] До гарата Невша, до шосето за селото, по подножието 
на в. Булото малки могилки от камъни; в средата намерена по 
една урна и освен това парче желязо и счупен малък съд.

[VІІ.] Скални гробчета до с. Таптък11, 1929 г.
Вх. № 2145, 2149, инв. ІІ № 137, 139
От с. Таптък
1. Фрагмент на каменен чук от зеленикав камък. Пробит на 

дебелина 0,062 м с нееднакъв диаметър (0,020 – 0,027 м). Запа-
зена е половина от дупката и част към единия край, с форма на 
отсечен конус с гор[ен] диаметър 0,047 м, на дължина 0,046 м, 
незначително издут на края си.

2. С[ъс] съд ІІ № 135 намерен и прешлен от бялосива глина, 
продупчен, до 0,017 м дебел, с най-голям диаметър 0,035 м.

Вх. № 2144, инв. ІІ № 136
От с. Таптък
Фрагмент на глинен съд от сива глина, във вид на паница; 

горният край заоблен и незначително завит навътре.
Размери: височина 0,102 м, най-голям горен диаметър 0,22 

м; дълбочина 0,094 м; дъното плоско, с диаметър 0,085 м.
В[ъв] фрагмента е запазена една пъпка до горния край на 

съда.

Вх. № 2140, инв. ІІ № 132
От с. Таптък
Глинен съд от сива глина. Стените едномерно издути, гор-

ният край заоблен. Дъното плоско с диаметър 0,155 м.
Размери: височина 0,315 м; дълбочина 0,3 м; горният диаме-

тър 0,27 м, най-голям диаметър почти по средата на височината, 
е 0,33 м.

Под неиздутото място се намират накръст четири плоски 
прости изпъкнатини-пъпки (вместо дръжки), 0,045 м широки и 

11 Дн. с. Кипра.
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0,03 м изпъкнали, от които е запазена само едната.
Между изпъкнатините, повечето в горната половина на 

външната повърхност има по един знак в[ъв] форма на свастика 
до 0,1 м широчина и височина. Пречупването на рамената при 
трите орнамента е еднакво (движение на стрелката на часовни-
ка), а на четвъртия е в противоположно направление.

Вх. № 2141, инв. ІІ № 133
От с. Таптък
Глинен съд от сива глина, който се стеснява от горния му 

край към дъното. Дъното е плоско, с диаметър 0,09 м, горният 
край – заоблен.

Размери: височина 0,162 м, дълбочина 0,15 м; горният диа-
метър 0,137 м.

Под горния външен край има украшение изпъкнало с нак-
лонени насечки и в него 4 пъпки, положени накръст; две проти-
воположни пъпки са продупчени вертикално – едната напълно, 
а другата отчасти.

Вх. № 2142, инв. ІІ № 134
От с. Таптък
Глинен съд от сива глина; горният край е превит навън 

(0,017 м); долната част издута, горната част конусообразна на 
височина 0,08 м.

Размери: височината 0,278 м; най-голям диаметър до ръба 
между двете части 0,325 м; дълбочина 0,26 м; дъното издуто 
навън с диаметър 0,13 м, незначително вдлъбнато. Вътре дъното 
е заоблено.

Под горния превит край има две противоположни овални 
полукръгли дръжки по цялата си дължина залепени до тялото 
на съда и до превития край, с най-голям диаметър 0,13 м.

В съда намерени парченца от изгорели кости и краят на 
остро желязно ножче, точено само от една страна.

Вх. № 2143, инв. ІІ № 135
От с. Таптък
Глинен съд, в[ъв] вид на паница от сива глина; горният край 
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е превит хоризонтално навън, на ширина 0,02 м и украсен с въл-
нообразна врязана линия; стените на съда издути.

Размери: височината 0,118 м; дълбочината 0,105 м; най-го-
лям горен диаметър 0,305 м и на горното устие 0,26 м; дъното 
цилиндрически издуто с диаметър 0,1 м, незначително вдлъб-
нато и отвътре заоблено.

Под горния превит край има две противоположни, овални, 
дъгообразни дръжки, по цялата дължина залепени до тялото 
на съда и до горния превит край, с най-голям диаметър 0,115 м.

Находка в с. Таптък
В местността „Сакаря“ над селото Таптък, Козлуджан-

ска общ[ина], Варненска околия, се откриха предисторически 
глинени предмети: урни, саксия и гювеч в гробове. В селото се 
разказва следното за откриването им:

Янка Янкова Димитрова, родом от с. Таптък, а омъжена 
и живуща в Козлуджа12, сънувала един сън, който сън разка-
зала на баща си. Сънят бил следния: Явил ѝ се един старец с 
дълга бяла брада, повел я към самата местност, накарал я да 
направи три поклона, а след това ѝ казал, че в местността 
имало гробове, които ще се изровят и ако извадят парите да 
ги разпредели и даде на трите околни църкви: Козлуджа, Ка-
рахюсеин13 и Девня. Пари обаче не били намерени. Тоя сън бил 
сънуван отдавна, преди няколко години, и още тогава били от-
крити гробове, които имали североизточно направление. В тия 
гробове са намерени и казаните предмети.

Предметите са прибрани от секретаря на [Варненското] 
Археол[огическо] д[ружест]во Архим[андрит] Инокентия, но 
поради разваляне на времето нямаше възможност да се изка-
чим на самата местност. Това ще се стори в най-скоро време.

7.ІV.1930 г. Архимандрит Инокентий
Допълнителни сведения: Сънят се повторил два пъти. Янка 

го съобщила на баща си, та и двамата тръгнали към посочена-
та местност. Янка, без да била ходила някога в тая местност, 
като вървели по нея, посочвала на баща си същите пътеки, 
12 Дн. гр. Суворово.
13 Дн. с. Чернево, Суворовско.
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които старецът по време на съня ѝ показал. Вървейки по тия 
пътеки стигнали до самите гробове, които и били разкопани. 
Пари обаче не били намерени.

Образи: [Обр. 12 – В.С.]
Скални гробчета до с. Таптък14

І гроб
В самородна скала около 3 м на 3 м. Отстрани малки кръг-

ли дупки издълбани (около гроба). Скалата не е разкопавана от 
никого, а стърчи над повърхността на земята.

ІІ гроб
Издълбани в камъка 2 гроба и помежду съединени с отвор 

(кръгъл) с диаметър около 15 см.
ІІІ гроб
Отгоре е имало плоча, поставена както е показано на 

фигурата – сега е отместена. Вътрешността има форма на 
празно яйце (а.И.).

Предметите: урни и гърнета в музея15

ІV гроб
Отгоре гледан има четвъртита форма, а вътрешността 

(празнината) има овална форма. Дълбан тоже в скала (а.И).

14 Написано с почерка на К. Шкорпил, описанията по-долу – с почерка на 
архимандрит Инокентий.
15 Както предната бележка.
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Обр. 1. Находки от Гроб І, открит в парка до краварницата на санаториума 
„Елеонора“
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Обр. 2. Находки от Гроб ІІ, открит в парка до краварницата на санаториума 
„Елеонора“
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Обр. 3. Находки от Гроб ІІІ, открит в парка до краварницата на санаториума 
„Елеонора“
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Обр. 4. Находки от Гроб ІV, открит в парка до краварницата на санаториума 
„Елеонора“
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Обр. 5. Каменни предмети, намерени край с. Кюприя
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Обр. 6. Обработени рогове, намерени край с. Кюприя
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Обр. 7. Глинен съд, намерен край с. Кюприя
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Обр. 8. Глинен съд, намерен край с. Кюприя
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Обр. 9. Глинен съд, намерен край с. Кюприя

Обр. 10. Скица на местоположението на селищната могила при с. Липник
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Обр. 11. Керамични изделия, намерени на нос Св. Никола
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Обр. 12. Скални гробове до с. Таптък
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ОБЕКТ „ДОМ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ 
СЪЮЗИ“ – ВАРНА  

(17 МАЙ – 15 НОЕМВРИ 1982 Г.)
Михаил Лазаров, Анастас Ангелов

“DOM NA NAUCHNO-TEHNICHESKITE SAYUZI” 
ARCHAEOLOGICAL SITE, VARNA  
(17TH MAY – 15TH NOVEMBER 1982)

Mihail Lazarov, Anastas Angelov

If I have seen further, it is by standing upon the shoulders of Giants!
Isaac Newton, in a letter to Robert Hooke (1676)

Ако виждам по-надалеч от другите, то е защото съм стъпил на 
рамената на Гиганти! 

Исак Нютон в писмо до Робърт Хук (1676 г.)

Abstract: The text presents the report, along with some passages 
from the archaeological field journal, and photographs and plans of 
the archaeological excavations conducted during the construction of 
the “House of the Scientific Engineering Union” (“Dom na nauchno-
tehnicheskite sayuzi”) in 1982.

In this part of Ancient Odessos, another segment of the Hellenistic 
wall (1st century AD) was situated. It was renovated during the 
Roman period (2nd – 3rd century AD). To the south of the wall an 
Early Christian basilica (5th – 6th century AD) was located.

Ключови думи: античен Одесос, елинистическа крепостна 
стена, римска крепостна стена, раннохристиянска базилика

Keywords: Ancient Odessos, Hellenistic period wall, Roman 
period wall, Early Christian basilica

Във връзка с естетизация и модернизация по ул. „Цар Си-
меон I“ (първо известно наименование „Гургулят“, друго – 



МИХАИЛ ЛАЗАРОВ, АНАСТАС АНГЕЛОВ

340

„Аврам Гачев“) през пролетта на 2019 г. бяха проведени спаси-
телни археологически разкопки по нейното трасе от север на 
юг. Почти веднага след получаване на издаваното съгласно За-
кона за културното наследство „разрешение“ потърсих в архива 
на Регионалния исторически музей – Варна допълнителни све-
дения за този район. По различни поводи вече бях се запознал 
с част от запазената документация на проф. Михаил Лазаров 
(1934 – 2006) и най-вече с тази за археологическите разкопки 
през 1982 г. на обекта „Дом на НТС“ („Дом на научно-техниче-
ските съюзи“) във Варна – основно с полевия дневник, отчета, 
полевата инвентарна книга, снимките и плановете. Тъкмо раз-
критите през 1982 г. археологически структури на този обект 
помогнаха в аргументите ми към инвеститорите, че е необходи-
мо разкопките през 2019 г. да се „развият“ и към „градинката“, 
която е западно от сградата на НТС.

Публикацията е знак на признание към приноса на 
проф. Михаил Лазаров в изучаването на античния Одесос.

Доц. д-р Валери Йотов 

(РИМ – Варна, отдел „Археология“)

Отчет1

Археологическите разкопки бяха предизвикани от започна-
лите изкопни работи за строеж на „Дом на НТС“ в гр. Варна. 
Площадката за строежа обхващаше петно заключено между 
улиците „Аврам Гачев“, „Цариброд“, „Панагюрище“ и „Козло-
дуй“ [Обр. 1 – 3 – В.Й.]. Тази площ попада в Югозападната част 
на Археологическия резерват „Одесос“. Старите сгради на това 
място са съборени през месец март 1982 г. При почистването на 
строителните отпадъци и изравняването на наклонения терен 
със земекопни машини бяха извадени повече от 20 големи рус-
тицирани каменни блокове, част от които с жлебове за свързва-
щи скоби. По всяка вероятност, блоковете са преупотребени в 
по-късни (от ХІХ в. и след това) сгради.

При работите с багер (за почистване на строителните отпа-
дъци), машината засегна части от три приблизително успоред-
1 Отчетът е машинописен текст (несъмнено препис от неоткрит засега ръ-
копис), който е с дата 14 март 1983 г.
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ни една на друга стени (развиващи се в посока „изток – запад“), 
които дадоха основание за прекъсване на строежа и започване на 
археологически разкопки от 03 май 1982 г. Първите две седми-
ци са били основно с машини, поради което полевият дневник 
започва да се води от 17 май и приключва на 15 ноември 1982 г. 
Разкопаната площ е била около 900 м2. Избените помещения на 
старите сгради влизаха дълбоко в културния пласт, като някои 
от тях и под нивото на подпочвената вода, което пречи за пъл-
ното проследяване на стратиграфията на обекта и да се изясни 
субструкцията на откритите стени. Главните резултати могат 
да се сумират в три посоки.

1. Значителен участък от куртината на крепостната 
стена с дължина (39,50 м)

Стената [Обр. 2: А, 3: А, 4: А, 6: А, 7: А и 8: А – В.Й.] е с посо-
ка изток – запад. Лицевата южна страна е изградена от големи 
добре обработени каменни блокове (редове с височина 0,60 и 
0,45 м). Блоковете са с различни размери – 1,95; 1,80; 0,55 м и 
др. Липсва спойка от хоросан. Вътрешността на стената е от 
ломени камъни, споени с хоросан с примеси от счукана тухла. 
Вътрешното северно лице е изградено от малки каменни блоко-
ве, споени с хоросан. В разкрития участък от куртината личат 
следи от поправки по лицевата южна страна (изградената от го-
леми каменни блокове), като са използвани вторично архите-
ктурни детайли и каменни блокове. Дебелината на цялата стена 
е 2,88 м. Появилата се вода не дава възможност да се установи 
границата между субструкцията и суперструкцията. Най-висо-
ко запазената част от стената, измерено от нивото на водата е 
1,50 м.

Начинът на градеж на лицевата южна страна на разкрития 
участък от стената дава възможност да се изкаже предположе-
нието, че това е елинистическата стена на Античния Одесос. Тя 
се различава съществено от вътрешността и северната страна на 
стената. Вероятно през римския период елинистическата стена 
е била поправена и удебелена с по-малките каменни блокове, 
при чиито строеж е използван вече хоросан. В това отношение, 
новоразкрития участък потвърждава наблюденията направени 
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при откриването на крепостната стена по ул. Ленин2 (северната 
част на античния град) през 1978 г., където също елинистичес-
ката стена е запазена само в лицевата страна, а отвътре е била 
удебелена и подкрепена през римско време с градеж от малки 
каменни блокове, споени с хоросан.

2. Част от раннохристиянска базилика
Запазена е част от северната стена на сградата [Обр. 2: Б, 

3: Б и 5: Б – В.Й.], северния кораб, разделен от централния с 
големи правоъгълни каменни постаменти (сега открити само 
три с размери: 1,50/1,00; 1,10/1,00), върху които личат следите 
на правоъгълни бази. Северната стена на базиликата е разкрита 
в дължина от 39,50 и дебелина 0,94 м, изградена от квадратни 
тухли със спойка от хоросан върху субструкция от ломен ка-
мък, споен с хоросан. В западната част стената е разрушена при 
изкопните работи с багера, но личи ъгълът на напречната стена, 
градена по същия начин, която по всяка вероятност е била из-
точната стена на притвора. В най-източния участък от разкри-
тата северна стена на базиликата бе открит вход с ширина 1,25 
м. Стената в източния си край е разрушена от съвременна сгра-
да, с което е унищожена възможността за откриване на абсида.

Северният кораб е настлан с големи, почти квадратни тух-
ли (размери 0,60 х 0,62 м) положени върху дебела хоросанова 
подложка. Нивото на тухления под е значително по-високо от 
субструкцията на крепостната стена. Разстоянието на северния 
зид на базиликата от крепостната стена е 2,45 – 2,50 м. Цен-
тралният кораб е бил разрушен от избите на съвременни сгра-
ди. Бяха открити само на няколко места останки от подовата 
настилка от тухли, което показва, че и той е бил постлан по 
същия начин, както северния кораб. Южната му част, както и 
южния кораб остават засега под настилката на съвременна ули-
ца (ул. Цариброд). Ако се съди по някои открити фрагменти, ол-
тарната преграда е била от мраморни плочи с пластична украса.

2 Дн. бул. „Княз Борис I“.
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3. Стопански постройки северно от крепостната стена
На 6,80 м северно от вътрешното лице на крепостната стена 

бе открита стена [Обр. 2: В и 4: В  – В.Й.], дебела 1,23 м, изграде-
на от дребни каменни блокове, споени с хоросан. Тя върви в раз-
критата запазена част успоредно на крепостната стена. В прос-
транството между тази стена и крепостната стена бяха открити 
постаменти от каменни блокове или градени от камък и тухла. 
Поради появяващата се вода те не можаха да бъдат проучени 
до субструкция. В това пространство бяха открити множество 
фрагменти от амфори, лампи, похлупаци за амфори, фрагмен-
тирана керамика, фрагменти от прозоречно стъкло, столчета от 
стъклени чаши и други материали, чиято датировка не излиза 
извън границата на 6 в.

От северната страна на третата стена бяха открити останки 
от каменни зидове на правоъгълни помещения. Зидовете са с 
лошо обработен камък, на калов разтвор. Ширината на поме-
щенията е 3,55 х 2,00 м. Зидовете са лошо запазени и не нав-
сякъде може да се установи ширината на помещенията. Дъл-
жината на помещенията не можа да се установи с изключение 
на едно с размери 7,00 х 2,00 м, поради обстоятелството, че те 
продължаваха под високия земен склон към ул. Козлодуй. Тези 
помещения също не можаха да бъдат проучени в дълбочина по-
ради появяващата се вода. Намерените материали са предимно: 
фрагменти от амфори с гребенчата украса, похлупаци за ам-
фори, лампи, фрагменти от строителна керамика и обикновена 
керамика, въдички, игла, монети, които се датират в границите 
на ІV – VІ в.

Независимо, че поради изтъкнатите трудности (разрушени-
ята на културния слой от избите на съвременни сгради, поя-
вилата се силна подпочвена вода, някои изисквания на строи-
телството), разкопките не можеха да бъдат извършени в пълен 
обем, могат да се направят следните изводи.

1. В този участък на античния град е стигала елинистичес-
ката стена, която по-късно (най-вероятно през римския период) 
е била усилена и удебелена [Обр. 2: А, 3: А, 4: А, 6: А, 7: А и 8: 
А – В.Й.].
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2. През късноантичния период (след втората половина на 
ІV в.), крепостната стена е била изоставена и изградена друга, 
по на юг, която е увеличила територията на града. Този факт е 
наблюдаван вече в други участъци на древния Одесос. Фактът 
на изоставяне на елинистическо-римската стена през Късната 
античност се потвърждава и от построяването на раннохристи-
янска базилика [Обр. 2: Б, 3: Б и 5: Б – В.Й.] само на 2,50 м пред 
нея.

3. В този участък през Късната античност са били изгра-
дени стопански постройки [Обр. 2: В и 4: В – В.Й.], като е била 
използвана като зид за тях и изоставената крепостна стена.

4. В проучения участък не се откриха останки от Средно-
вековната Варна, което показва, че средновековния град не е 
достигал до тази територия.

Съгласно условията на Инструкцията за Археологическия 
резерват Одесос, строителството на сградата на Дом на НТС ще 
се извърши като се запази куртината на крепостната стена и 
останките от базиликата, които ще останат под сградата с въз-
можности за експониране и посещение. За целта е извършено 
преустройство на плановете на новата сграда, съгласувано с 
НИПК3. За запазването на откритите старини от разрушаване 
по време на строителството, целия разкопан участък, по пред-
писание на ръководителите на разкопките бе покрит с дебел 
слой от пясък, който след извършването на строителството, ще 
бъде разчистен и разкрити старините за окончателно проучва-
не, благоустрояване и експониране.

Дневник (част)
Преди 17 май 1982 г.
При почистването на наклонения на юг терен с тежки земе-

копни машини са извадени повече от 20 големи каменни блока 
(квадри), част от които с жлебове за свързващи скоби. Архео-
логическите проучвания от минали години от една страна и 
извадените каменни квадри от друга ни наведоха на предпо-
3 Национален институт за паметниците на културата – пряк предшестве-
ник на днешния Национален институт за недвижимо културно наследство 
(НИНКН).
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ложението, че някъде тук трябва да лежи част от Южната кре-
постна стена на гръцкият, римски и ранновизантийски Одесос. 
Предположението беше потвърдено от работата на тежък багер, 
който в края на месец април 1982 г. засегна и разруши част от 
три приблизително успоредни една на друга стени с посока из-
ток – запад.

17 май 1982 г. (понеделник)
Разчертана беше план-квадратна мрежа със страна от 5 м 

с обозначения от арабски цифри по вертикала (ул. Козлодуй; 
посока изток-запад) и с букви по хоризонтала (ул. Аврам Гачев4; 
посока север-запад).

При изравняването на терена, от вътрешната страна на кре-
постната стена (кв. ??) бяха открити 2 бронзови ранновизантий-
ски монети (с букви М и К).

11 юни 1982 г. (петък)
В кв. F-3 и F-4. Разкриване на външното лице на крепостна-

та стена. Лицето е изградено от големи каменни квадри с раз-
лични размери с жлебове за свързващи скоби.

30 юни 1982 г. (сряда)
В кв. Н-4, при изравняване на терена беше открита праисто-

рическа каменна брадвичка.

12 юли 1982 г. (понеделник)
В кв. F-3, F-4, F-5… Разкрит е и тухленият зид – ширина 

0,94 м. Той е изграден от цели и половинки тухли върху основа 
от ломен камък споен с хоросан с примеси от счукана тухла. 
Ширина между редовете 4 см. Много фрагменти от късноан-
тична керамика.

14 юли 1982 г. (сряда)
В кв. Н-4 в насипния слой беше открит фрагмент от дъно на 

съдче, украсено със сграфито украса – монограм „Щ“.

4 Дн. ул. „Цар Симеон І“.
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18 юли 1982 г. (неделя)
В кв. F-5 на дълбочина 0,40 м от запазеното ниво на стената, 

в непосредствена близост до нея беше разкрит гроб с трупопо-
лагане, ориентиран запад – изток с глава на запад. Погребение-
то е било извършено в дървен ковчег, от който беше открит един 
железен гвоздей. Вдясно от таза беше открита силно окислена 
бронзова монета. Там, където е трябвало да лежи дясната бедре-
на кост беше открита строшена късноантична амфорка.

21 – 22 юли 1982 г. (сряда – четвъртък)
Проучена дължина на крепостната стена до тук е 39 м. 

най-запазената височина е 1,50 м. Изградена е от каменни 
квадри в сравнително прави редове. В някои от участъците е 
претърпяла ремонти. За това може да се съди от жлебовете за 
свързващи скоби, които са по челото на стената, така също и от 
употребата на каменни архитрави. Запазени са на височина два 
до три реда квадри.

12 август 1982 г. (четвъртък)
В G-5 беше разкрит втори каменен постамент с размери: 

шир. 1 м; дълж. 1,34 м. Центърът на постамента е означен с две 
пресичащи се под прав ъгъл врязани линии. Личи мястото на 
правоъгълна база върху постамента. Разстоянието между двата 
постамента е 1,70 м.

23 септември 1982 г. (четвъртък)
Фрагмент от мраморна колонка и плоча от олтарна прегра-

да, вероятно от базиликата.

12 октомври 1982 г. (вторник)
В кв. D-4 и E-4, в края на хоросановата основа лежи поста-

мент – каменен с правоъгълна форма и размери 0,65/0,60/0,30 
м. След постамента следва полукръгла абсида, която допира 
до крепостната стена. Тя е изградена от ломен камък с калова 
спойка. Дебелината на зида е 0,70 м.
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проф. Михаил Лазаров (1934 – 2006)
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Обр. 1. План на археологическите разкопки при строежа на „Дом на НТС“ 
(1982 г.)
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Обр. 2. Уточнения към плана от 1982 г. (А – крепостна стена; Б – базилика; 
В – сгради)
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Обр. 3. Разкритите структури в изкопа за строеж на „Дом на НТС“ – поглед 
от северозапад (А – крепостна стена; Б – базилика; В – сгради)

Обр. 4. Разкритите структури в изкопа за строеж на „Дом на НТС“ – поглед 
от запад (А – крепостна стена; Б – базилика; В – сгради)
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Обр. 5. Северният кораб на християнската базилика (V – VІ в.) – поглед от 
изток (Б – базилика)
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Обр. 6. Крепостната стена (елинистическо-римска – по М. Лазаров) – 
поглед от югоизток (А – крепостна стена)

Обр. 7. Част от крепостната стена (А) (елинистическо-римска –  
по М. Лазаров)
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Обр. 8. Градежът на крепостната стена (А) (елинистическо-римска –  
по М. Лазаров) – поглед от юг
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Nevyan Mitev

В памет на проф. д.и.н. Иван Тютюнджиев

Abstract: The following review presents prof. Ivan Tyutyundzhiev’s 
most complete monograph of Bulgarian history in the first three centuries 
after the Ottoman conquest – “History of the Bulgarian People the 15th – 
17th Centuries”, published in 2017 by Rovita publishing house in Veliko 
Tarnovo. The book comprises of: an introduction, 33 chapters, list of 
abbreviations, dictionary of the foreign words, index (geographical and 
personal names), and abstracts in English and Russian, all – 840 pages.

The author follows the conquest of the Mediaeval Bulgarian 
state in the end of the 14th – the beginning of the 15th century by the 
Ottomans; the new Ottoman administration that begins to govern the 
Bulgarian lands; the economic and cultural changes that occur in the 
life of the local Christian population – taxes, market, trade, religion 
(the Orthodox Church and the Catholic propaganda), culture etc. 
The author pays special attention to the resistance of the Bulgarians 
against the new rulers – the preservation of their own culture and the 
different forms of armed struggle. In conclusion, this book is highly 
recommended to researchers, students and anyone who shows an 
interest in Bulgarian and Balkan history in the 15th – 17th centuries.
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Историята на българските земи през ранните векове на 
османското владичество като че ли все още остава в сянката на 
средновековното ни минало и възрожденската епоха. Въпреки 
многобройните проучвания, плод на усилията на редица уче-
ни, към настоящия момент липсваше обобщаващо изследване 
за периода XV – XVII в. Именно един такъв опит е направен от 
именития български професор Иван Тютюнджиев. През 2017 
г. излезе от печат неговата книга „История на българския на-
род XV – XVII в.“. В структурно отношение монографията е 
разделена на следните части: предговор; 33 глави; списък на 
съкращенията; речник на чуждите думи и термини; именен и 
географски показалец; резюмета на английски и руски език. 
Книгата е с общ обем от 840 страници.

Всяка глава от монографията започва със задължителния 
за едно научно из следване историографски преглед. Авторът не 
само изброява имената на изследователите по темата, но маркира 
и основните кръгове проблеми, свързани със събитиятa.

В предговора авторът излага своите разсъждения върху 
правилната дефиниция на периода XV – XVII в. – „робство“ 
или „владичество“. С голяма вещина изследователят изтъква, 
че най-коректните термини от научна гледна точка са „осман-
ско владичество“, „османска власт“, „доминация“, „господство“. 
По-нататък Тютюнджиев споделя, че монографията му е опит 
за обобщено представяне на 30-годишния му опит на универ-
ситетски преподавател по дисциплините „История на българ-
ските земи XV – XVII в.“ и „История на Османската империя“ в 
няколко от водещите университети в България. В края на пред-
говора авторът описва и каква е целта на неговото изследване, а 
именно да систематизира последните проучвания по въпроса и 
да изкаже своите виждания по теми, които са били в сферата на 
научните му дирения.

Изследователят характеризира периода XV – XVII в. в 
българската история и систематизира изворите и историогра-



ОТЗИВ ЗА: ИВАН ТЮТЮНДЖИЕВ. ИСТОРИЯ НА... ИНМВ 47 (62) 

359

фията по проблематиката. Много правилно авторът заключа-
ва, че в тези бурни времена българският народ успява да опази 
своето народно самосъзнание.

Отделено е полагащото се място на османското нашест-
вие в европейския континент. И. Тютюнджиев маркира ос-
новните моменти от завладяването на българските държавни 
територии и изгражда една цялостна концепция за събитията. 
Поетапно са разгледани завладяването на Търновското и Видин-
ското царство и съдбата на българските царе – Иван Шишман 
и Иван Срацимир. Авторът изказва и все повече набиращата 
популярност сред научните среди (а и не само) теория за окон-
чателната гибел на средновековната българска държава, която 
той обвързва със смъртта на Константин II Асен през 1422 г.

Изследователят проследява и превземането на други-
те български етнически територии на Балканите от османците. 
Умело е отбелязана политиката на добруджанските владетели 
спрямо нашествениците. Авторът упоменава, че най-вероятно 
краят на държавността в Добруджа настъпва през 1399 г. Югоза-
падните български земи са били разделени на няколко локални 
държавици. Кралството на Вълкашин, княжеството на Драгаши-
те и др. Авторът правилно отбелязва, че покоряването на тези 
български територии може да се свърже със смъртта на Констан-
тин Деянов и крал Марко в битката при Ровине през 1395 г.

Критично са разгледани последиците от османското за-
воевание. Маркирано е състоянието, в което се намират българ-
ската държава и църква, климатичните промени и многоброй-
ните загуби на българския народ, които са причинени следствие 
на завоеванието. Тук бих искал да отбележа културните загуби, 
които претърпява народът ни, както самият Тютюнджиев го 
направи в едно телевизионно предаване, а именно: Османското 
нашествие отряза ръката на Боянския майстор.

По-нататък в книгата са разгледани основните теми, 
които характеризират периода XV – XVII в. в българските 
земи: административното деление; системата на данъчно обла-
гане; индивидуалното стопанство; категориите население със 
специален статут и със специални задължения; ролята на ес-
нафите и техните организации; вътрешната и външната търго-
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вия; проследено е състоянието на българския град за периода и 
е направена категоризация на градовете по българските земи. 
Изследователят прави опит да въведе читателя в доктрината на 
исляма и неговото разпространение в българските земи. Всъщ-
ност това се явява и една кратка история на религията и начина, 
по който тя навлиза в нашите територии.

И. Тютюнджиев поднася брилянтно информацията за 
Православната църква в българските земи. Представени са ос-
новните изводи, плод на дългогодишна научна работа, които 
авторът е направил за историята на Търновската митрополия 
и църковната история на българите за периода. Не е пропуснат 
и моментът с т.нар. „католическа пропаганда“ и дейността на 
българите католици през XVII в. Петър Богдан Бакшев, Петър 
Парчевич, Франческо Соимирович и Филип Станиславов са 
най-известните имена от тази плеяда свещеници, които оставят 
значима следа в българската история. Тук трябва да се отбеле-
жи и фактът, че именно Петър Бакшев пише първата българска 
история, чийто цялостен текст бе съвсем наскоро открит.

Проф. Иван Тютюнджиев е сред водещите специалисти 
по темата за антиосманската съпротива на българите през XV – 
XVII в. Авторът е направил и най-пълната публикация на един 
от основните извори за османското завоевание и съпротивата на 
българите – „Българска анонимна хроника“. В новата си книга 
изследователят проследява опитите за отхвърляне на чуждата 
власт – организирането и избухването на въстания, участието 
на българите в европейските антиосмански коалиции и пр. Раз-
гледан е и въпросът за най-масовата съпротива на българския 
народ – хайдутството. За него са изказани противоречиви ста-
новища, които най-общо могат да се характеризират от абсо-
лютното приемане до пълното отрицание. Но както отбелязва 
и ученият: В кръговрата на българските триумфи и трагедии 
това е въпрос на личен избор. Разглеждайки антиосманската 
съпротива на българите в един изключително широк географ-
ски ареал извън българските предели, заключващ се в районите 
между Мала Азия, Балканите и Русия, И. Тютюнджиев пред-
ставя една цялостна картина, която до този момент бе изключи-
телно слабо позната в нашата историография.
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Авторът проследява книжовния живот през периода XV – 
XVII в. Разгледана е и промяната, която настъпва в църковното 
и жилищното строителство под условията на новата власт. Мно-
го подробно изследователят е описал паметниците на османската 
архитектура; култовите и обществените сгради, сред които воде-
що място заема молитвеният дом на мюсюлманите – джамията. 
Изключително прецизно са предадени развитието на българското 
изобразително изкуство; школите и центровете, където се е създа-
вало; техниката и начинът, по който се е украсявал православният 
храм. Художествените занаяти са представени от автора като неде-
лима част от културата на българския народ. Със своята естетика 
и начин на изработка творбите на златарството и резбарството от 
периода будят изключително възхищение. Българската народна 
култура, която и до ден днешен може да бъде забелязана в българ-
ските географски ширини, е един от начините, по които се запазва 
споменът за миналото величие на народа ни.

Проф. Тютюнджиев обръща сериозно внимание на връз-
ките на българите с православните центрове през XV – XVII в.: 
Йерусалим и Светите земи; Света Гора Атон и Русия. Авторът 
проследява различните форми и проявления в тези взаимоотно-
шения: участието на висши духовни лица от български произход 
в организацията и управлението на Руската православна църква; 
посещенията на йерусалимски патриарси в българските земи; 
мисиите на таксидиоти на манастирите в Йерусалим и Синай за 
набиране на помощи за Светите земи; разнообразните дейности 
на търновските митрополити в Света Гора и пр.

В изследването са разгледани слабо проучени към този 
момент въпроси, измежду които например е участието на бъл-
гарите в антиосманската съпротива извън българските предели. 
Изключително задълбочено са изследвани връзките на бълга-
рите с останалите източно-православни територии, сред които 
най-значимо място заема руската държава. Чрез критичен ана-
лиз на изворовия материал и историографията по всички теми 
авторът е дал и своята гледна точка по спорните моменти за 
периода.

Обобщено за книгата на проф. Иван Тютюнджиев „Ис-
тория на българския народ XV – XVII в.“ може да се каже след-
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ното. Широкият кръг от проблеми, които обхваща, богата из-
ворова база, на която се основава, и детайлният и задълбочен 
анализ на автора правят монографията изключително ценна и 
с огромен принос за изучаването на българската история през 
първите векове на османското владичество.

Бих искал горещо да препоръчам на всички изследова-
тели, студенти във висшите училища, а и на онези, които имат 
интерес към българската и в по-широк смисъл към балканската 
история, да се запознаят с книгата на проф. Иван Тютюнджиев 
„История на българския народ XV – XVII в.“.
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Иван Тютюнджиев. История на българския народ XV – XVII в.  
Велико Търново, издателство „Ровита“, 2017 г.
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„АЗ БЯХ ЖИТЕЛ НА ГРАД СТАЛИН“ – 
ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА „ЕВРОПА ЗА 

ГРАЖДАНИТЕ“
Златка Антова, Велина Костадинова

“I WAS CITIZEN OF STALIN TOWN” – PROGRAM 
“EUROPE FOR CITIZENS” PROJECT

Zlatka Antova, Velina Kostadinova

Abstract: In the period between November 2016 and December 
2017 Varna Regional Museum of History’s Contemporary History 
department was a partner of “I Was Citizen of Stalin Town” Program. 
The project was financed by the European Union’s “Europe for 
Citizens” Program, “European remembrance” strand. The leading 
organization was Brașov Regional Museum of History, Romania. 
Participants were the towns of Brașov (Romania), Varna (Bulgaria), 
Dunaújváros (Hungary), Katowice (Poland) and Kuçovë (Albania). 
The common thread between all these settlements is that all of them 
were named after the soviet leader Joseph Stalin for a period of time 
during the Socialist Era in Eastern Europe.

The aim of the project was to gather memories, documents and 
historical material that will help to restore some of the forgotten 
heritage from, as well to shed some light on, the history of each of 
these towns during that period, marked by the influence of Stalinism 
in Central and Eastern Europe after World War II. The organizer of 
the project’s idea was for young people (volunteers) to gather and 
record the memories of their fellow older citizens, who lived in those 
towns while they were named after Stalin.

Ключови думи: европейски проект, Сталин, град, музей, 
най-нова история

Keywords: European project, Stalin, town, museum, 
contemporary history
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В периода ноември 2016 – декември 2017 г. отдел „Най-нова 
история“ към Регионалния исторически музей – Варна участва 
като партньор в проекта „Аз бях жител на град Сталин“. Той 
беше финансиран по програма „Европа за гражданите“ на Ев-
ропейския съюз, направление „Европейска памет за миналото“. 
Водеща организация беше Окръжният исторически музей – Бра-
шов (Румъния). Другите партниращи организации бяха Евро-
пейската мрежа „Памет и Солидарност“ (Полша), Националният 
исторически музей в Тирана (Албания), Институтът за проучва-
не на комунистическите престъпления и паметта на румънските 
изгнаници (Румъния), Миоритична асоциация (Румъния), уни-
верситетът в Дунайварош (Унгария) и Унгарският национален 
архив.

Градовете, които пряко участваха в проекта, бяха Брашов 
(Румъния), Варна (България), Дунайварош (Унгария), Катовице 
(Полша) и Кучова (Албания). Общото между тези градове е, че 
всички са носили името Сталин в определен период: Брашов – 
от 1950 до 1960 г.; Дунайварош – от 1952 до 1961 г.; Кучова – от 
1951 до 1991 г.; Катовице – от 1953 до 1956 г.

Варна получава това име още от края на 1949 г. Градът е 
преименуван в чест на 70-годишнината на Йосиф Висарионо-
вич Сталин с Постановление на Министерския съвет от 17 де-
кември 1949 г. и Указ № 967 на Президиума на Великото народ-
но събрание на Народна Република България от 19 декември 
1949 г.1 На следващия ден, 20 декември, на площад „Независи-
мост“ пред многохиляден митинг е прочетено постановлението 
на Министерския съвет и е оповестено новото име на града.2

Варна си връща името на 21 октомври 1956 г. с Указ на Пре-
зидиума на Народното събрание за преименуване на град Ста-
лин на град Варна от 20 октомври 1956 г.3

Основната цел на проекта беше чрез събирането на спомени, 
документален и веществен материал да се възстанови и до из-
вестна степен осветли историята на всеки град партньор в този 
период, белязан от влиянието на сталинисткия тоталитарен ре-
1 Държавен вестник, № 296/21.12.1949 г.
2 В-к „Народно дело“, № 1659/21.12.1949 г., с. 1, 3.
3 Известия на Президиума на Народното събрание, № 85/23.10.1956 г.
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жим в Централна и Източна Европа. Идеята на организаторите на 
проекта беше млади хора – доброволци – да събират и записват 
спомени на свои съграждани, живели в годините, в които градът 
е носил името на Сталин. Едновременно с наративите се събира-
ха и документален, снимков и веществен материал. Търсеха се 
„малките истории“, които да помогнат на младите хора да придо-
бият представа за всекидневния живот, ценностите и събитията 
от първата половина на 50-те год. на ХХ в., както и поражения-
та, които е нанесъл тоталитарният режим върху обществото и 
благополучието на отделните граждани. Във Варна се включиха 
много млади хора, предимно ученици от 10. – 12. клас. Те работи-
ха съвестно и с интерес като доброволци в този проект.

Кампанията по събирането на документи и материали про-
тече едновременно в петте града участници през първите месе-
ци от 2017 г. Създаде се уеб сайт на проекта, а всеки партньор 
поддържа и локална страница във Фейсбук на местен език.

Съвместната работа на доброволците и екипа на проекта 
(уредниците от отдел „Най-нова история“ на Регионалния ис-
торически музей – Варна) доведе до събирането, обработването 
и дигитализирането на голям брой снимки и документи за пе-
риода 1949 – 1956 г. Част от материалите постъпиха като даре-
ния във фонда на отдела, други бяха предоставени само във вид 
на копия. Резултатът от събирането на материалите е повече 
от 500 дигитализирани документа и снимки и 20 интервюта с 
информатори (аудио и видеозаписи). Във връзка с интервютата 
можем да обобщим, че намирането на хора, които да искат да 
разкажат спомените си от периода на град Сталин, не беше лес-
но. За всички информатори беше трудно да отделят тези седем 
години от живота си и да се съсредоточат върху тях, като си 
спомнят нещо специфично. Повечето хора разказваха спокойно 
за тези години, но имаше и такива, които отказаха да говорят 
поради лоши спомени или репресирани близки.

След приключването на кампанията по събирането на до-
кументи, във всички градове партньори се проведоха работни 
срещи. На тях се дискутираше начинът на работа и се предста-
виха събраните материали. Участниците се запознаха с истори-
ята на другите градове, носили името на Сталин, и разгледаха 
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културните, историческите и архитектурните забележителнос-
ти от този период. Посетиха и различни музеи. Във всеки град 
в рамките на посещението се проведе и обществена среща дебат 
с местното население, по време на която гостите можеха да чуят 
споделените истории за града от съвременници на изследвания 
период. По време на престоя в партньорските градове участни-
ците в проекта посетиха и някои интересни исторически места и 
забележителности, като например нацистките концентрацион-
ни лагери „Аушвиц“ и „Биркенау“ в Полша; известната „Къща 
с листата“ в Тирана, Албания, където се помещава постоянна 
експозиция за албанската политическа полиция; действаща ме-
талургична фабрика в Дунайварош, Унгария; сградата на Ун-
гарския парламент; Къщата на терора в Будапеща, Унгария и др.

Работната среща във Варна се проведе от 25 до 29 септември 
2017 г. Във връзка с нея участниците от отдел „Най-нова исто-
рия“ на РИМ – Варна подредиха малка експозиция със снимки и 
документи за град Сталин от фонда на отдела. Във Варна прис-
тигнаха работни групи от всички градове партньори по проекта. 
В рамките на международното събитие, на 27 септември, в кон-
ферентната зала на Висшето училище по мениджмънт се проведе 
публичната среща дебат на тема „Спомени за град Сталин (Вар-
на) – 1949 – 1956 г.“. В нея взеха участие освен гостите от градо-
вете партньори и колеги от културни институции, журналисти, 
краеведи, жители на Варна, свидетели на периода, който разглеж-
дахме и др. Домакините от отдел „Най-нова история“ на Варнен-
ския музей организираха за участниците в проекта туристическа 
обиколка на места и сгради във Варна, свързани с този период от 
нашата история. Гостите имаха възможност да се разходят по вар-
ненските улици и да се запознаят със строителството в годините 
на сталинизма. Сред местата, които посетиха, беше т.нар. в онези 
години квартал „Дружба“ (в дн. кв. „Аспарухово“) – с жилищни-
те блокове в характерния за периода архитектурен стил; сградата 
на Висшето военноморско училище; както и мястото, където се е 
намирал паметникът на Сталин в Морската градина.

В началото на ноември в Историческия музей – Брашов се 
откри финална интерактивна изложба, която обедини подбрани 
материали от всички градове партньори: снимки, документи, 
видеозаписи и веществен материал.



„АЗ БЯХ ЖИТЕЛ НА ГРАД СТАЛИН“... ИНМВ 47 (62) 

371

Резултат от изпълнението на проекта и логичен финал на 
работата на екипа по проекта от отдел „Най-нова история“ на 
Регионален исторически музей – Варна бе откриването и на са-
мостоятелна изложба във Варна. Тя бе експонирана в периода 
юни – септември 2018 г.

Изложбата показа двадесет и едно фотодокументални табла 
със снимки и документи от историята на град Сталин, част от 
които бяха събрани от младите доброволци в рамките на про-
екта, както и осемдесет оригинални експоната от фонда на от-
дела. Посетителите видяха учебни пособия и помагала, детски 
игри и играчки, модни аксесоари, монети и банкноти и др. от 
50-те години на ХХ в. Във времето, в което изложбата беше екс-
понирана, в залата се проведе открит урок с ученици от 12. клас 
на Средното училище за хуманитарни науки и изкуства „Кон-
стантин Преславски“ – Варна, които получиха нови знания за 
близкото минало на своя град.

Работата по проекта е отразена в много местни и нацио-
нални медии – вестници, радиа, телевизии, както и в много 
публикации в интернет. Варненци също проявиха интерес към 
дейността ни, отзоваваха се и ни подкрепяха с информации и 
материали. Отзивчивост и добро сътрудничество получихме 
също така от Регионалната библиотека „Пенчо Славейков“ – 
Варна и от Държавния архив – Варна.

В заключение можем да кажем, че проектът допринесе за 
събирането на спомени и документи за един кратък, но важен 
период от историята на града ни. Период, в който по политичес-
ки причини Варна носи друго име. Проучването е съсредоточе-
но върху едни от най-мрачните години от българската история, 
които неминуемо се отразяват и на местно ниво. Интересно и 
полезно беше за нашите млади хора доброволци да се запознаят 
не само с част от историята на родния си град, но и да научат по-
вече за историята и на другите градове, носили името на Йосиф 
Сталин; да създадат контакти с техни връстници, които работят 
по същата тема. Спомените на обикновените хора, преживели 
сталинисткия период, различните им гледни точки, драматични-
те събития, трудностите, но и весели лични моменти, докоснаха 
младите хора и направиха работата по този проект запомняща се.
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Обр. 1. Работна среща в Брашов, Румъния

Обр. 2. Обществен дебат в Брашов, Румъния
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Обр. 3. Разходка из градската среда от периода на град Сталин,  
дн. Катовице, Полша

Обр. 4. Обществен дебат във Варна



ЗЛАТКА АНТОВА, ВЕЛИНА КОСТАДИНОВА

374

Обр. 5. Табло за гр. Сталин, дн. Варна, от изложбата в Брашов, Румъния

Обр. 6. Част от изложбата в Брашов, Румъния



„АЗ БЯХ ЖИТЕЛ НА ГРАД СТАЛИН“... ИНМВ 47 (62) 

375

Обр. 7. Част от изложбата във Варна





ИЗВЕСТИЯ НА НАРОДНИЯ МУЗЕЙ – ВАРНА, 47 (62), 2020
BULLETIN DU MUSÉE NATIONAL DE VARNA, 47 (62), 2020

377

СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ КИРИЛО-
МЕТОДИЕВСКИЯ НАУЧЕН ЦЕНТЪР КЪМ 
БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ 

И РЕГИОНАЛНИЯ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – 
ВАРНА

Ивета Рашева

COOPERATION BETWEEN THE CYRILLO-METHODIAN 
RESEARCH CENTER AT THE BULGARIAN ACADEMY OF 

SCIENCES AND VARNA REGIONAL MUSEUM OF HISTORY

Iveta Rasheva

Abstract: The following short text summarizes the collaboration 
between the Cyrillo-Methodian research center at the Bulgarian 
Academy of Sciences, and Varna Regional Museum of History in 
2018 that led to a temporary exhibition of Orthodox ierosolymitikas 
and paper prints from Varna Museum in Sofia. Later the same year, 
a catalogue with annotated images of 20 items accompanied by short 
original texts written by Bulgarian pilgrims to the Holy Land was 
published.

Ключови думи: йерусалимии, щампи, Православие, каталог
Keywords: ierosolymitikas, paper prints, Orthodoxy, catalogue

По случай празниците на св. св. Кирил и Методий през ме-
сец май 2018 г. Регионалният исторически музей – Варна гос-
тува на Кирило-Методиевския научен център към Българската 
академия на наутите с изложба от оригинали на възрожденски 
щампи и йерусалимии от фонда си. Те бяха изложени в централ-
ното фоайе на БАН и предизвикаха голям интерес (Обр. 1 и 2). 
Събитието бе отразено от медиите, а Българското национално 
радио му посвети специално предаване в рубриката на Румен 
Леонидов „Премълчаната истина“.
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По-късно между РИМ – Варна и КМНЦ, отново с мое кура-
торство (Обр. 3), бе сключен договор за предоставяне на права 
за публикуване. В рамките на международния научен проект 
„От Светата земя до Светата църква: апостолски мисии и пок-
лонничество при формиране на християнството от Късната ан-
тичност и Средновековието“, изпълняван от Кирило-Методиев-
ския научен център и Центъра за изкуствоведски и хуманитарни 
изследвания – Йерусалим, КМНЦ спонсорира отпечатването на 
луксозен футляр (Обр. 4 и 5). Каталогът съдържа двадесет пъл-
ноцветни фотографии на експонатите от изложбата, придруже-
ни с уводен текст и превод на приписки на наши поклонници, 
писани на кирилица в периода XVI – XIX в. Последните са за-
пазени в библиотеката на Гръцката православна патрираршия в 
Йерусалим и са предоставени от проф. Климентина Иванова от 
Кирило-Методиевския научен център.

Сътрудничеството между институциите в нашата съвре-
менност е изключително важно за опазване на материалното 
културно наследство от миналото. Ето защо искрено благодаря 
на колегите от Регионалния исторически музей – Варна, които 
участваха с голямо желание в това начинание, демонстрирайки 
висок професионализъм: гл.ас. д-р Игор Лазаренко (директор 
на РИМ – Варна), Мариянка Николова (завеждащ отдел „Бъл-
гарските земи XV – XIX в.“), Кольо Хубенов (уредник-фондо-
хранител в същия отдел) и Константин Угринов (завеждащ рес-
таврационното ателие при РИМ – Варна).
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Обр. 1 и 2. Откриване на изложбата в главното фоайе на БАН, 11 май 2018 г.
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Обр. 5. Част от съдържанието на футляра
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ИЗДАТЕЛСКА ЕТИКА И ПРАВИЛА ЗА 
ИЗБЯГВАНЕ НА ЗЛОУПОТРЕБИ

Издателската етика и правила за избягване на злоупотреби 
на Регионалния исторически музей – Варна във връзка с изда-
ването на „Известия на Народния музей – Варна“ (ИНМВ)  са 
заимствани от Националното издателство за образование и нау-
ка „Аз-буки“ към Министерството на образованието и науката 
на Република България и съответно се основават на насоките на 
Committée on Publication Ethics (COPE). Те имат за цел въвеж-
дането на добри практики по етични въпроси и стандарти за 
етично поведение на всички етапи от издателския процес.

1. Задължения на издателя (Регионален исторически 
музей – Варна)

Издателят ще популяризира тези указания пред всички лица, 
участващи в създаването и производството на периодичното из-
дание ИНМВ. Насоките трябва да бъдат спазвани от редактори, 
рецензенти и автори като част от общите ни усилия да предоста-
вяме обективна и ценна информация на всички, които проявяват 
интерес към четенето и получаването на знания чрез нея.

В случаите на предполагаемо или доказано научно проти-
воречие, измама или плагиатство издателят, в тясно сътрудни-
чество с редакторите, ще вземе всички необходими мерки за 
изясняване на ситуацията. Ако е необходимо, това включва 
незабавното публикуване на съобщение, уточнение или при 
най-сериозни нарушения – оттеглянето на засегнатия ръкопис.

Издателят има отношение към съхраняването на публику-
ваната информация за научните изследвания и осигуряване на 
нейната достъпност – чрез партньорство с организации и под-
държане на собствен цифров архив.

Издателят, заедно с редакторите, предприема необходими-
те стъпки за идентифициране и предотвратяване на публикува-
нето на ръкописи, съдържащи противоречиви изследователски 
или научни практики, при никакви обстоятелства не насърчава 
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такова неправомерно поведение и не допуска съзнателно да се 
осъществи такова нарушение.

2. Задължения на членовете на редакционната колегия
Членовете на редакционната колегия на ИНМВ приемат и 

оценяват ръкописи въз основа на тяхната академична стойност 
(оригиналност, яснота, актуалност, уместност) без оглед на пол, 
раса, етнически произход, политическа или религиозна фило-
софия, социална или институционална принадлежност на ав-
тора им. Всички решения за редактиране или публикуване на 
текстове се вземат от екипа на периодичното издание без външ-
но влияние. Главният редактор има правото да определя съдър-
жанието на периодичното издание и датата на публикуване на 
одобрените текстове, съобразявайки се с изискванията в „Пра-
вилника за издаване на „Известия на Народния музей – Варна“.

Членовете на редакционната колегия гарантират, че всички 
представени ръкописи, които се разглеждат за публикуване, се 
подлагат на рецензия (пиър ревю) от един или повече рецен-
зенти – експерти в съответната област. Решението за публику-
ване се основава на значението и стойността на ръкописа, ко-
ментарите и препоръките на рецензентите и съответствието с 
изискванията и насоките на ИНМВ.

Членовете на редакционната колегия отчитат интересите 
на авторите и читателите, когато работят по подобряването на 
публикацията или правят корекции.

Членовете на редакционната колегия няма да разкриват ни-
каква информация за подаден ръкопис на никого освен на хо-
рата, участващи пряко в процеса на оценяване и публикуване 
– съответния автор, рецензенти или издател.

Членовете на редакционната колегия няма да използват или 
предоставят на трети страни непубликувана информация за 
ръкопис без писменото съгласие на авторите. Информацията, 
получена в резултат на обработката на ръкописа, се счита за 
поверителна и няма да бъде използвана за лична изгода. Члено-
вете на редакционната колегия декларират, че няма да участват 
в процеса на разглеждане на ръкописи, които могат да доведат 
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до конфликт на интереси – включително (но не само) на конку-
рентни, партньорски или други взаимоотношения с автор или 
свързана институция. В такъв случай засегнатият редактор ще 
поиска от друг член на редакционната колегия да отговаря за 
ръкописа.

Членовете на редакционната колегия ще реагират при евен-
туални нарушения без значение дали се отнасят за публику-
вана, или непубликувана статия и ако е необходимо, ще пред-
приемат необходимите мерки за реакция – корекция, оттегляне, 
публикуване на уточнение или друго адекватно действие.

3. Задължения на рецензентите
Всички ръкописи, получени за преглед, са поверителни до-

кументи и трябва да се третират като такива. Те не трябва да бъ-
дат показвани или обсъждани с други лица, които не са упълно-
мощени от главния редактор (при изключителни и специфични 
обстоятелства). Това правило важи и за поканени рецензенти, 
които отхвърлят поканата за преглед на ръкописа.

Всеки поканен рецензент, който се чувства неквалифици-
ран да рецензира ръкописа или не е в състояние да направи това 
в зададения срок, трябва незабавно да уведоми членовете на ре-
дакционната колегия и да откаже поканата, за да даде възмож-
ност за избор на друг рецензент.

Всеки поканен рецензент, който е в конфликт на интереси с 
някого от авторите, фирмите или институциите, свързани с ръ-
кописа, трябва незабавно да декларира това пред редакторите, 
за да даде възможност за избор на друг рецензент.

Рецензирането (пиър ревюто) е съществен елемент от офи-
циалната научна комуникация и крайъгълен камък на научното 
начинание. Рецензирането (пиър ревюто) подпомага редактори-
те при вземането на редакционни решения и чрез комуникация 
на редакторите с авторите може да помогне на последните да 
подобрят своите ръкописи. 

Ревютата трябва да се извършват обективно, а изводите да 
са формулирани ясно и с подкрепящи аргументи, така че ав-
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торите да могат да ги използват за подобряване на ръкописа. 
Лична критика към автори е недопустима.

Рецензентите следва да идентифицират и да уведомят ре-
дакторите за използвани, но нецитирани от авторите текстове, 
както и за всяка съществена прилика или припокриване между 
разглеждания ръкопис и всеки друг ръкопис, за който имат ин-
формация.

Непубликуваният материал, описан в представения ръко-
пис, не трябва да се използва за целите на изследвания, осъ-
ществявани от рецензенти, без изричното писмено съгласие на 
авторите. Привилегированата информация или идеи, получени 
при осъществяване на пиър ревюто, трябва да останат повери-
телни и да не се използват за лични цели от рецензентите. Това 
важи и за рецензенти, отхвърлили покана за преглед на ръко-
пис.

4. Задължения на авторите
Всички изпратени ръкописи трябва да бъдат оригинални 

изследователски работи, които не са публикувани или предста-
вени за преглед в други списания. Подаването на ръкопис ед-
новременно на повече от едно списание се счита за неетично и 
неприемливо поведение. 

Само лица със значим принос по отношение на концепци-
ята, получаването на данни, анализа, интерпретацията на из-
следването, изготвянето на ръкописа и критичната му оценка 
относно интелектуално съдържание или участници в изработ-
ването на окончателния вариант на текста и подаването му за 
публикуване трябва да бъдат включени като негови автори, тъй 
като трябва да могат да поемат обществена отговорност за съ-
държанието на текста.

Авторите трябва да гарантират, че са написали и предста-
вили изцяло оригинални ръкописи и че са посочили адекватно 
всички използвани източници и/или цитати на други автори. 
Плагиатството във всичките му форми се разглежда като нее-
тично и неприемливо поведение. Авторите трябва също така да 
съобщават за конфликт на интереси (включително финансови), 
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които биха могли да повлияят върху резултатите или тяхното 
тълкуване в ръкописа.

Авторите трябва да представят точна информация за пред-
ставената разработка и за резултатите, както и обективна обос-
новка на значимостта им. Ръкописът трябва да съдържа достатъч-
но подробности и препратки, за да позволи на други да ползват 
методиката и резултатите. Измамните или съзнателно неточни 
твърдения представляват неетично поведение и са неприемливи.

Авторите са задължени да участват в процеса на рецензи-
ране (пиър ревю) и да отговарят своевременно на запитванията 
на редакторите по отношение на първичните данни, разяснения 
по текста или авторски права. Авторите трябва да отговарят 
своевременно на коментарите на рецензентите, както и да ко-
ригират и отново да изпратят своя ръкопис след съобразяване с 
дадените коментари и насоки.

Ако авторите открият значителни грешки или неточности 
в собствения текст, тяхно задължение е незабавно да уведомят 
редакторите или издателя и да си сътрудничат с тях, за да ко-
ригират или при необходимост да оттеглят статията. Ако трета 
страна съобщи, че публикуваният текст съдържа значима греш-
ка или неточност и обективно аргументира становището си, 
задължение на авторите е незабавно да поправят или оттеглят 
ръкописа или да предоставят пред редакторите доказателства 
за коректността на текста.

Авторите могат да бъдат помолени да предоставят за редак-
ционен преглед първичните данни от проучването си заедно с 
ръкописа и трябва да са готови да направят публично достъпни 
тези данни.

Авторите следва да гарантират достъпа до тези данни на 
други учени и изследователи след публикуване на статията – 
при условията на спазване на авторските права и собственост 
върху първичната информация. 



ИЗВЕСТИЯ НА НАРОДНИЯ МУЗЕЙ – ВАРНА, 47 (62), 2020
BULLETIN DU MUSÉE NATIONAL DE VARNA, 47 (62), 2020

392

ETHICS OF PUBLISHING AND RULES TO 
PREVENT MISUSE

These publication ethics and rules to avoid abuse are set down by 
the Varna Regional Museum of History concerning the publication 
of the Bulletin du Musée national de Varna (BMNV). They are taken 
from the Az-Buki National Publishing House for Education and 
Science under the Ministry of Education and Science of the Republic 
of Bulgaria, and are accordingly derived from the Guidelines of the 
Committee on Publication Ethics (COPE). They aim to introduce 
good practices regarding ethical issues, and standards of ethical 
conduct at all stages of the publishing process.

1. Publisher’s Responsibilities (Varna Regional Museum of 
History)

The publisher shall make these guidelines available to all persons 
involved in the creation and production of the BMNV periodical. 
The guidelines must be followed by editors, reviewers and authors as 
part of our joint efforts to provide objective and valuable information 
to all who are interested in reading and learning from it.

In cases of suspected or proven scientific discrepancy, fraud or 
plagiarism, the publisher shall, in close cooperation with the editors, 
take all necessary measures to investigate the matter. If necessary, 
this shall include the immediate publication of a notice or clarification 
or, for the most serious cases of misconduct, the withdrawal of the 
manuscript concerned.

The publisher has a duty to store published research information 
and ensure it is accessible – via entering into partnerships with 
organisations and maintaining its own digital archive.

The publisher shall, together with the editors, take the necessary 
steps to identify and prevent the publication of manuscripts containing 
conflicting research or scientific practices, and shall never encourage 
or knowingly allow such misconduct.
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2. Editorial Board’s Responsibilities
The BMNV editorial board shall accept and evaluate manuscripts 

based on their academic value (originality, clarity, topicality, 
relevance), regardless of the author’s gender, race, ethnicity, political 
or religious beliefs, social or institutional affiliation. All decisions to 
edit or publish texts shall be made by the periodical staff without any 
external influence. The editor-in-chief shall be entitled to determine 
the content of the periodical and the date of publication of approved 
texts in compliance with the Rules on publishing the Bulletin du 
Musée national de Varna.

The editorial board shall ensure that all submitted manuscripts 
considered for publication are peer-reviewed by one or more experts 
in the field. The decision to publish shall be based on the importance 
and value of the manuscript, the comments and recommendations 
of the reviewers, and compliance with the BMNV requirements and 
guidelines.

The editorial board must take into account the authors’ and 
readers’ interests when working on improving or correcting the 
publication.

The editorial board shall not disclose any information about 
a submitted manuscript to anyone other than the people directly 
involved in the evaluation and publication process, i.e. author, 
reviewers or publisher.

The editorial board shall not use or provide unpublished 
information about any manuscript to third parties without the 
authors’ written consent. Any information obtained as a result of 
work on the manuscript is considered confidential and shall not be 
used for personal gain. The members of the editorial board declare 
that they will not participate in the process of reviewing manuscripts 
that may lead to a conflict of interest, including, but not limited to, 
competition, partnership or other relationships with an author or 
related institution. In this case, the editor concerned will ask another 
member of the editorial board to take charge of the manuscript.

The editorial board shall respond to potential misconduct, whether 
in relation to a published or unpublished article, and, if necessary, 
shall take the necessary measures, including correction, withdrawal, 
publication of a clarification or any other appropriate action.
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3. Reviewers’ Responsibilities
All manuscripts received for review are confidential documents 

and must be treated as such. They should not be shown or discussed 
with any persons not authorised by the editor-in-chief (in exceptional 
and specific circumstances). This rule shall also apply to invited 
reviewers who decline the invitation to review the manuscript.

Any invited reviewer who feels unqualified to review the 
manuscript, or is unable to do so within the deadline, must 
immediately notify the editorial board and decline the invitation, so 
that another reviewer can be selected.

Any invited reviewer who has a conflict of interest with any of 
the authors, companies or institutions involved in the manuscript 
must immediately declare it to the editors to enable the selection of 
another reviewer.

Peer review is an essential part of official scientific communication 
and a cornerstone of science. Peer review helps editors make editorial 
decisions, and communication between editors and authors can help 
authors improve their manuscripts.

Reviews must be conducted objectively and conclusions should be 
worded in clear supporting arguments, so that authors can use them to 
improve the manuscript. Personal criticism of authors is unacceptable.

Reviewers should identify and notify editors of texts used but not 
cited by the authors, as well as any significant similarities or overlaps 
between the manuscript in question and any other manuscript they 
are familiar with.

The unpublished material described in the manuscript should not 
be used for the purposes of research conducted by the reviewers without 
the express written consent of the authors. Privileged information or 
ideas obtained during the peer review must remain confidential and 
not be used for personal purposes by the reviewers. This also applies 
to reviewers who have rejected an invitation to review a manuscript.

4. Authors’ Responsibilities
All submitted manuscripts must be original research papers that 

have not been published in, or submitted for, review to any other 
journals. Submitting a manuscript to more than one journal at a time 
is considered unethical and unacceptable behaviour.



ИЗВЕСТИЯ НА НАРОДНИЯ МУЗЕЙ – ВАРНА, 47 (62), 2020
BULLETIN DU MUSÉE NATIONAL DE VARNA, 47 (62), 2020

395

Only persons making a significant contribution to the concept, 
data acquisition, analysis, research interpretation, manuscript 
preparation, its critical evaluation of intellectual content or 
participants in the finalisation of the paper and its submission for 
publication should be included as its authors, since they must be able 
to take public responsibility for the contents.

Authors must ensure that they have written and submitted 
entirely original manuscripts and properly referenced all sources 
and/or quotations by other authors. Plagiarism in all its forms is 
considered unethical and unacceptable behaviour. Authors should 
also declare any conflict of interest (including financial) that could 
affect the results or the interpretation thereof in the manuscript.

Authors must provide accurate information about the submitted 
research and the results, as well as an objective justification of 
their significance. The manuscript should contain sufficient details 
and references to allow others to use the methodology and results. 
Fraudulent or deliberately inaccurate statements constitute unethical 
behaviour and are unacceptable.

Authors are required to participate in the peer review process 
and respond promptly to editors’ queries regarding primary data, 
textual clarifications or copyright. Authors must respond promptly 
to reviewers’ comments, as well as correct and resubmit their 
manuscript in line with the comments and guidelines provided.

If the authors find significant errors or inaccuracies in their own 
text, it is their duty to notify the editors or publisher immediately and 
cooperate with them to correct or, if necessary, withdraw the paper. 
If a third party reports that the published text contains a material 
error or inaccuracy and objectively substantiates its opinion, it is the 
responsibility of the authors to correct or withdraw the manuscript 
immediately or provide the editors with evidence of the correctness 
of the text.

Authors may be asked to provide for editorial review the primary 
study data together with the manuscript and should be prepared to 
make this data publicly available.

Authors should ensure that other scientists and researchers 
have access to this data after the publication of the paper, subject to 
copyright and ownership of the primary information.
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ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА 
ПУБЛИКУВАНЕ

І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1. „Известия на Народния музей – Варна“ (ИНМВ) е пери-
одично издание, в което се публикуват строго научни (акаде-
мични) текстове – т.е. които отговарят на интересите и квали-
фикацията на специалисти от точно определена научна област.

2. Публикациите в ИНМВ са: студии и обзорни статии; ста-
тии; научни съобщения; документи и материали; вести; отзиви 
и рецензии. Към всеки брой на ИНМВ се включват още: раздел, 
озаглавен „Дейност на РИМ – Варна“; и част посветена на юби-
леи и годишнини, озаглавена IN HONOREM, IN MEMORIAM 
или по друг подходящ начин, в зависимост от повода.

 
Забележка: Дадените по-долу определения са валидни за 

ИНМВ и не са универсални. Броят на посочените страници е 
ориентировъчен и трябва да бъде обсъден с главния редактор.

(1) Студията е научно изследване, в което се разглеждат оп-
ределени аспекти от проблеми и въпроси и което се стреми да 
изчерпи съответната тема. Обемът му е от 20 до 99 стандартни 
страници с 1800 знака на страница с интервалите (включително 
с целия научен апарат) + (отделно) илюстрации.

(2) Обзорната статия се приравнява към обема на студия. 
По съдържание тя представя резултати от публикувани изслед-
вания в определена научна област и коментира постигнатото по 
дадени научни проблеми.  

(3) Статията е научно изследване, в което се разглеждат оп-
ределени аспекти от проблеми и въпроси, но като тематичен 
обхват, задълбоченост и изчерпателност е по-малко от студия. 
Обемът ѝ е от 7 до 20 стандартни страници с 1800 знака на стра-
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ница с интервалите (включително с целия научен апарат) + (от-
делно) илюстрации.

(4) Научното съобщение е кратък текст с научно съдържание, 
в който се представя конкретно откритие, резултати от изслед-
ване, експеримент, консервационна или реставрационна дейност 
или др. без задълбочен и широкообхватен анализ. Обемът му е 
от 1 до 7 стандартни страници с 1800 знака на страница с интер-
валите (включително с целия научен апарат) + (отделно) илюс-
трации.

(5) Документи и материали – в тази част на изданието се 
публикуват архивни документи и материали от тематичния 
обхват на ИНМВ (археология, история, етнография, изкуство, 
култура, природни науки, музейно дело). Документите и ма-
териалите се представят заедно с въвеждащ обяснителен текст 
и анотации, както и с нужния научен апарат. Обемът на всяка 
публикация е до 90 стандартни страници с 1800 знака на стра-
ница с интервалите (включително с целия научен апарат) + (от-
делно) илюстрации.

(6) Вести – кратки текстове с информативен характер, пред-
ставящи скорошни научни открития в тематичния обхват на 
ИНМВ. Обемът на всяка публикация е до 1 стандартна стра-
ница с 1800 знака на страница с интервалите (включително с 
целия научен апарат) + (отделно) илюстрации.

(7) Отзивът и рецензията са текстове, представящи кратка 
оценка за публикувано научно изследване, а при отзива – и за 
събитие, проект, изложба или др. Отзивът има по-общ характер. 
Рецензията се прави от тесен специалист в съответната научна 
област и изисква по-конкретна и подробна аргументация. Обем 
до 15 стандартни страници с 1800 знака на страница с интерва-
лите (включително с целия научен апарат).

(8) „Дейност на РИМ – Варна“ представлява раздел, пред-
ставящ научни проекти, разкопки, исторически, етнографски 
и други изследвания, участия в конференции, публикации, 
временни изложби, консервационни и реставрационни работи, 
културни и образователни програми, проучвания в архиви и 
фондове и други дейности на РИМ – Варна, реализирани през 
последните години.



ИЗВЕСТИЯ НА НАРОДНИЯ МУЗЕЙ – ВАРНА, 47 (62), 2020
BULLETIN DU MUSÉE NATIONAL DE VARNA, 47 (62), 2020

399

(9) IN HONOREM, IN MEMORIAM  и т.н. – част от ИНМВ, 
в която се отбелязват юбилеи и годишнини, свързани преиму-
ществено с РИМ – Варна и неговите бивши и настоящи служи-
тели.  

3. Всички материали за публикуване се изпращат на елек-
тронната поща на ИНМВ (inmv.editors@gmail.com) или на елек-
тронен носител на пощенски адрес: Регионален исторически 
музей – Варна, Редакционна колегия на ИНМВ. Варна 9000, 
бул. „Мария Луиза“ № 41.

4. Приемат се само материали, които отговарят на етиче-
ските изисквания на ИНМВ, оформени са според техническите 
изисквания на изданието, описани в II. УКАЗАНИЯ КЪМ АВ-
ТОРИТЕ, и са напълно окомплектовани.

5. За да се публикуват, всички материали трябва да се одо-
брят от редакционната колегия и главния редактор на ИНМВ. 
На рецензия подлежат материалите по Приложение ΙΙ, Раздел Ι, 
т. 2 (1 – 5). 

6. Публикуването в ИНМВ е безплатно за авторите. 

7. Изготвянето на рецензия за статия, която е подадена за 
публикуване в ИНМВ, не се заплаща на рецензента.

ІІ. УКАЗАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ
1. Вътрешна подредба на материала за публикуване:
(1) Заглавие
(2) Име и фамилия на автора/авторите
(3) Титла, длъжност, принадлежност към научна институ-

ция и имейл адрес
(4) Резюме (абстракт)
(5) Ключови думи
(6) Основен текст
(7) Списък на цитираната литература
(8) Илюстрации
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2. Основният текст на публикацията може да бъде на един 
от следните езици: български, английски, френски, немски или 
руски.

3. Всяка публикация трябва да има резюме (абстракт) на 
език, различен от този на основния текст. То трябва да съдържа 
най-важната информация от изследването в сбит вид. Размерът 
му е до 10% от този на основния текст. 

(1) Ако основният текст е на български, резюмето (абстрак-
тът) трябва да бъде на английски език. 

(2) Ако основният текст е на английски, френски, немски 
или руски, резюмето (абстрактът) трябва да бъде на български 
език.

(3) Резюмето (абстрактът) се предава от автора на езика, на 
който е основният текст. Преводът се възлага от редакционната 
колегия на ИНМВ на професионален преводач. 

4. Публикацията трябва да има списък с ключови думи, 
препращащи към съдържанието (на езика на основния текст и 
на езика на резюмето). Те се подават от автора на езика на ос-
новния текст. Преводът се осигурява от редакционната колегия 
на ИНМВ. 

5. Условията по т. 2, 3 и 4 не са задължителни, но са препо-
ръчителни за следните части от ИНМВ: „Вести“; „Дейност на 
РИМ – Варна“; IN HONOREM, IN MEMORIAM.

6. Към публикацията трябва да се добави следната инфор-
мация:

(1) Име на автора. Ако в оригинал името е на език, който не 
използва латиница, авторът трябва да посочи как се транслите-
рира с латински букви. Ако това не се направи, редакцията ще 
изпише името според българския държавен стандарт за тран-
слитерация.

(2) Научна титла и длъжност.
(3) Принадлежност към научна институция.
(4) Електронен адрес за служебна комуникация.
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7. Обемът на всяка публикация трябва да бъде съобразен с 
нейния вид (виж описанието в І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ, т. 2).

8. Текстовете трябва да бъдат във формат .docx с шрифт 
Times New Roman, regular, 12 pt.; ляво подравнени, без отстъп 
за нов параграф; page margins – 3,5; space line – 1,5. Заглавието, 
името на автора и данните за него също трябва да са ляво под-
равнени, а заглавието да e с главни букви и удебеляване (bold). 

9. Препоръчва се минимална употреба на удебеляване 
(Bold) в текста. 

10. Цитирани текстове, поместени в публикациите, се отбе-
лязват с курсив (Italic) и не се ограждат с кавички. Въвеждат се 
с двоеточие.

11. Ако в публикацията се представят текстове и знаци, кои-
то изискват специални шрифтове, авторът предава допълнител-
но:

(1) разпечатка на материала за публикуване върху хартия и/
или файл в pdf формат; 

(2) и файл с използвания шрифт (font).

12.  Допълнителна разпечатка върху хартия и/или файл в 
pdf формат на материала за публикуване се предава и когато в 
него има таблици, графики и схеми, които могат да се разместят 
при отваряне на файловете на различни компютри.  

13. При цитирането в ИНМВ се използва вариант на т.нар. 
„харвардска система“, която има два компонента: 

(1) В текста се изписва в скоби фамилното име на автора и 
без запетая – годината на издаване. После се поставя запетая и 
след нея се посочват цитираните страници (без „с.“, „pp.“ и т.н.),  
илюстрации, бележки и др.

(Тонев 1995, 100)
(Тонев 1973, 100, бел. 124)
(Андреев, Тонев 1974, прил. табл. II)
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(2) В края на текста се помества списък с цитираните загла-
вия, подредени по азбучен ред. Използваните азбуки са в след-
ния ред: кирилица, латиница, гръцка, други.

14. Списък с цитирана литература:
(1) В списъка всяко заглавие е представено чрез два еле-

мента. Първият включва фамилното име на автора/авторите и 
годината на издаване, следвана от две точки. Този елемент се 
използва за цитиране в текста. Вторият включва отново имена-
та на автора/авторите и останалата част от данните за публика-
цията.

(2) Ако се цитира издание като каталог от изложба, енцик-
лопедия или др., където не може да се посочи автор, пред годи-
ната на издаване се поставя подбрана дума/думи от заглавието 
или абревиатура. 

(3) Ако даден автор има две или повече публикации в една 
година, в частта преди двете точки към годината на издаване 
без интервал се добавя буква в зависимост от езика на матери-
ала: 1978a, 1978б, 1978a, 1978b и т.н. Същото решение се прила-
га и когато в една година има публикации на двама или повече 
автори с едно и също фамилно име. 

(4) Ако дадена публикация има двама или повече автори, 
преди двете точки фамилните им имена се изброяват със запе-
таи. Ако са повече от трима, се изписва името на водещия ав-
тор и: „и кол.“ (при текстове на кирилица); et al. (латиница); κ.ά. 
(гръцки) и пр. След двете точки се изписват имената на всички 
автори със запетаи, като първо се поставя първата буква на лич-
ното име, а след това фамилното име.

Smith, Alan 1987: A. Smith, C. Alan. …
Smith et al. 1987: A. Smith, C. Alan, B. Johnson, …
(5) Имената на периодичните издания се изписват изцяло.
(6) Примери:
Книга/монография:
Тонев 1995: В. Тонев. Българското Черноморие през Въз-

раждането. София: АИ „Проф. Марин Дринов“, 1995.
Забележка: При всяко цитиране на заглавие, което не е 

първо издание, задължително се посочва неговата поредност.
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Глава от книга:
Венщейн 1999: Ж. Венщейн. Балкански провинции (1606 – 

1774). – В: История на Османската империя. Р. Матран и кол. (ред.). 
София: Рива, 1999, 302 – 355.

Статия в сборник:
Лазаренко 2004: И. Лазаренко. Монетосеченето на Одесос 

в края на IV в. пр. Хр. – В: Нумизматични и сфрагистични при-
носи към историята на Западното Черноморие. Международна 
научна конференция, Варна, 12 – 15 септември 2001 г. (= Acta 
Musei Varnaensis, II). В. Йотов, И. Лазаренко (ред.). Варна: РИМ 
– Варна, 2004, 33 – 51.

Статия в периодично издание:
Иванов 1975: Ив. С. Иванов. Разкопки на Варненския ене-

олитен некропол през 1972 г. – Известия на Народния музей – 
Варна, XI (XXVI), 1975, 1 – 16. 

Ангелов 1962: Н. Ангелов. Спасителни разкопки на Царе-
вец през 1961 г. – Археология, 1962, № 4, 20 – 29.

Каталог от изложба, енциклопедия, исторически извор и 
т.н.:

• Каталог от изложба:
Golden 1994: Golden, Schwert und Silberschatz. Reichtumer 

aus 6000 Jahren rumanishen Vergangenheit. B. Deppert-Lippitz et 
al. (Hrsg.). Frankfurt am Main, 1995.

• Енциклопедия, речник, справочник:
DACL 1948: R. Cabrol, H. Leclercq. Dictionaire d’archéologie 

chrétienne et de liturgie. T. III-2. Paris: Paris-VI, Librairie Letouzey 
et Ané, 1948.

• Корпус с писмени извори:
ГИБИ 1958: Гръцки извори за българската история. T. II. 

А. Бурмов и кол. (ред.). София: БАН, 1958.
• Корпус с епиграфски паметници:
IGBR 1958: Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. Vol. 1. 

Series epigraphica, 5. G. Mihailov (ed.). Serdicae: ALB, 1958. 
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• Цитиране от електронен носител (на CD, DVD и др.):
Спазват се гореизброените изисквания за цитиране на хар-

тиен носител, като непосредствено след заглавието на книгата/
статията в квадратни скоби се дава носителят – [CD], [DVD] и пр.

• Цитиране от интернет:
ЗКН: Закон за културното наследство (обн., ДВ, бр. 52 от 

08.07.2016 г.) [онлайн]. В: Министерство на културата на Репуб-
лика България. Достъпна на mc.government.bg [28.11.2018 г.]*.

* Дата на последен достъп до информацията в сайта.
Плетньов [б.д.]**: В. Плетньов. Начало на Варненския архе-

ологически музей [онлайн]. В: Археологически музей – Варна. 
Достъпна на www.archaeo.museumvarna.com [28.11.2018 г.].

**б.д. = без дата. В случаите когато не е известна дата на 
публикуване на цитирания материал. Обозначението [б.д.] 
може да се използва и при заглавия на хартиен носител.

РИМ – Варна 2018***: Регионален исторически музей – Вар-
на. Гостуваща изложба „Шумен през фотообектива“ [онлайн]. 
В: Археологически музей – Варна. Достъпна на www.archaeo.
museumvarna.com [28.11.2018 г.].

***При цитиране на материал без известен автор се посочва 
името на медията/институцията, на която принадлежи сайтът, 
където е налична информацията.

15. (1) Бележки с допълнителни коментари на автора и ре-
дактора се отбелязват с цифров индекс (1, 2, 3) на съответното 
място в текста и се изписват под линия. 

Ако към текста на бележките е добавено цитиране, то се 
прави в скоби, според т.нар. „харвардска система“.

(2) Системата с индекс (1, 2, 3) и бележки под линия се 
използва и при цитиране на архивни източници, както и на 
вестници и др., където не са споменати/известни авторите.

1 Знаме, № 20, 29 юни 1875.
2 Държавен архив – Варна, ф. 91к, оп. 1, а.е. 51, л. 63 – 66.                  

16. Бележки на редактора се означат в края с: (Бел.ред.)
17. Илюстрации към публикации в ИНМВ:
(1) Могат да бъдат черно-бели графики и чертежи и цветни 
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и черно-бели снимки. 
(2) Броят им не е стриктно определен и трябва да бъде обсъ-

ден от авторите с главния редактор. 
(3) Черно-белите изображения се разполагат в самата пуб-

ликация. Цветните се поместват в отделна цветна кола в края 
на изданието.

(4) Илюстрациите се изпращат отделно от текста в електро-
нен вид. Трябва да са във формат TIFF и с високо качество: ми-
нимална резолюция 300 dpi. Препоръчително е чертежите да 
бъдат векторни. 

(5) Към всяка илюстрация трябва да се изпрати номер и 
описание. Задължително се посочва откъде е взета и на кого 
принадлежат авторските права. Авторът изпраща списък с тек-
стовете към илюстрациите в отделен файл във формат .docx. 
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TECHNICAL REQUIREMENTS FOR 
PUBLISHING

І. GENERAL

1. The Bulletin du Musée national de Varna (BMNV) is a 
periodical that publishes strictly academic articles meeting the 
interests and qualifications of specialists in the precisely defined 
areas of science and humanities.

2. Pieces published in the BMNV: research papers and reports; 
articles; scientific communications; documents and materials; news; 
events and publications reviews. Every BMNV issue also includes a 
section titled “Activities of Varna Regional Museum of History” and 
texts dedicated to jubilees and anniversaries titled “IN HONOREM”, 
“IN MEMORIAM” or otherwise, depending on the occasion.

 
Note: The definitions below apply to the BMNV and are not 

general. The number of pages is approximate and must be discussed 
with the editor-in-chief.

(1) Research paper is a study of certain aspects of problems 
and issues that aims to exhaustively examine the relevant topic. Its 
total length should be 20 to 99 standard pages of approximately 
1800 symbols, including spaces (including notes and references) + 
(separately) illustrations.

(2) Report should adhere to the same length requirements as 
for a research paper. In terms of content, it presents an overview 
of the results of published research in a particular scientific field, 
and comments on achievements in connection with certain scientific 
issues.  

(3) Article is a study of certain aspects of problems and issues 
that is smaller than a research paper in terms of scope, depth and 
exhaustiveness. Its total length should be 7 to 20 standard pages of 
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approximately 1800 symbols, including spaces (including notes and 
references) + (separately) illustrations.

(4) Scientific communication is a short scientific text that presents 
a specific discovery, results of research, experiment, conservation 
or restoration work, etc., but does not contain an in-depth or 
comprehensive analysis. Its total length should be 1 to 7 standard 
pages of approximately 1800 symbols, including spaces (including 
notes and references) + (separately) illustrations.

(5) Documents and materials – this part of the volume contains 
archive documents and materials concerning subjects covered by 
the BMNV (archaeology, history, ethnography, art, culture, natural 
sciences, and museology). Documents and materials are introduced 
by an explanatory text, annotations and the required notes and 
references. The total length of each piece is up to 90 standard pages 
of approximately 1800 symbols, including spaces (including notes 
and references) + (separately) illustrations.

(6) News – brief informative texts about recent scientific 
discoveries within the scope of the BMNV. The total length of 
each piece is up to 1 standard page of approximately 1800 symbols, 
including spaces (including notes and references) + (separately) 
illustrations.

(7) Publication review is an evaluation of published research, 
whereas event review concerns an event, project, exhibition, etc. 
Event reviews are general. Paper reviews can be brief, or detailed, 
and conducted by a specialist in the relevant area of science. In the 
latter case, it requires specific and thorough arguments. The length 
should be up to 50 standard pages of approximately 1800 symbols, 
including spaces (including notes and references) + (separately) 
illustrations.

(8) Activities of Varna RMH is a section presenting brief 
overviews of many scientific projects, excavations, historical, 
ethnographic and other research, participations in conferences, 
publications, temporary exhibitions, conservations and restorations, 
cultural and educational programs, research-based explorations 
of materials held in archives and museum collections, and other 
activities of Varna RMH carried out in the recent years.
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(9) IN HONOREM, IN MEMORIAM, etc. is a section of the 
BMNV marking jubilees and anniversaries mostly relating to the 
Varna RMH and its former and current staff.  

3. All materials for publication must be sent to the BMNV by 
email (inmv.editors@gmail.com) or by post on an electronic storage 
medium to: Varna Regional Museum of History. Editorial board of 
the BMNV. 41 Maria Louisa Blvd., Varna 9000, Bulgaria.

4. In order to be accepted, the materials have to meet the BMNV’s 
ethical requirements, be prepared according to the journal’s technical 
requirements, as described in II. INSTRUCTIONS FOR AUTHORS, 
and be fully packaged.

5. In order to be published, all materials must be approved by the 
BMNV editorial board and editor-in-chief. The materials listed in 
Annex II, Section I, 2 (1 – 5) are subject to review. 

6. Authors do not have to pay anything in order to be published 
in the BMNV. 

7. Reviewers will not receive financial compensation for 
preparing reviews of papers submitted for publication in the BMNV.

ІІ. INSTRUCTIONS FOR AUTHORS
1. Layout of the material to be published:
(1) Heading
(2) Author(s) name and surname
(3) Title, position, affiliation with a scientific institution and 

email address
(4) Summary (abstract)
(5) Keywords
(6) Body
(7) References
(8) Illustrations
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2. The body may be in one of the following languages: Bulgarian, 
English, French, German or Russian.

3. Each published piece must have a summary (abstract) in a 
language different from that of the body. It must contain the most 
important information of the research in concise form. Its length 
must be no more than 10% of the body. 

(1) If the body is in Bulgarian, the summary (abstract) must be 
in English. 

(2) If the body is in English, French, German or Russian, the 
summary (abstract) must be in Bulgarian.

(3) The author must submit the summary (abstract) in the same 
language as the body. The BMNV editorial board must engage a 
professional translator to carry out the translation. 

4. The piece must have a list of keywords referring to the contents 
(in the body’s language and in the summary’s language). They have 
to be submitted by the author. The BMNV editorial board has to 
provide the translation.

5. The conditions stipulated in Items 2, 3 and 4 are not mandatory 
for the following parts of the BMNV: News, Activities of Varna RMH, 
IN HONOREM, and IN MEMORIAM, but are recommended. 

6. The information below must be added to the published piece:

(1) Author name. If the original name is in a language that does not 
use the Latin script, the author must indicate how it is transliterated 
in Latin letters. If this is not done, the editorial board will write the 
name according to the Bulgarian national transliteration standard.

(2) Scientific title and position.
(3) Affiliation to a scientific institution.
(4) Email address for official communications.

7. The length of each piece must correspond to its type (see 
description in I. GENERAL, Item 2).
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8. Texts must be submitted as .docx files in the Times New 
Roman font, regular, 12 pt.; left-aligned, without new paragraph 
indentation; page margins – 3.5; space line – 1.5. The heading and the 
author name and details must also be left-aligned, with the heading 
capitalised and bolded. 

9. It is recommended to minimise the use of bold in the text. 
10. Citations within the piece have to be italicised and should not be 

surrounded by quotation marks. They must be introduced with a colon.

11. If the piece includes texts and symbols requiring special 
fonts, the author must also submit:

(1) print-out of the material to be published and/or PDF file; and
(2) file with the font used.

12. An additional printout or PDF file of the material to be 
published must also be submitted if it contains tables, graphics or 
diagrams whose position may change when the files are opened on 
different computers.  

13. Citations in the BMNV must be formatted according to a 
variation of the so-called Harvard referencing system which consists 
of two components: 

(1) The author surname and the year of publication must be 
written within parenthesis and not be separated by a comma. Then, a 
comma has to be inserted, followed by the referenced pages (without 
“pр.”, etc.), illustrations, notes, etc.

(Hodder 2019, 6)
(Hodder 2019, 6, Fig. 1)
(Hodder, Meskell 2011, 245, Fig. 8)
(2) An alphabetical list of the referenced titles should be inserted 

at the end of the text. Alphabets are used in the following order: 
Cyrillic, Latin, Greek, etc.

14. References:
(1) Each title in this list has to consist of two elements. The first 

includes the author(s) surname and the year of publication, followed 



ИЗВЕСТИЯ НА НАРОДНИЯ МУЗЕЙ – ВАРНА, 47 (62), 2020
BULLETIN DU MUSÉE NATIONAL DE VARNA, 47 (62), 2020

411

by a colon. This element is used for citation within the text. The 
second element also includes the author’s (s’) names and other details 
of the piece.

(2) If the reference is to an exhibition catalogue, encyclopaedia, 
etc. where there is no author to be named, a selected word(s) from the 
title or an abbreviation should be placed before the year of publication. 

(3) If an author has two or more pieces published in one year, a letter 
corresponding to the language of the material must be added to the year 
of publication without a space, like so: 1978а, 1978б, 1978a, 1978b, etc. 
The same approach has to be used when there are published pieced by 
two or more authors with the same surname in the same year. 

(4) If a piece has two or more authors, their surnames should be 
given separated by commas before the colon. If there are more than 
three, the leading author’s name should be provided, followed by: и 
кол. (for Cyrillic texts); et al. (Latin); κ.ά. (Greek) and so on. After 
the colon, write the names of all authors separated by commas, with 
the initial of the given name first, followed by the surname.

Hodder, Meskell 2011: I. Hodder, L. Meskell…
Hodder et al. 1981: I. Hodder, G. L. Isaac, N. Hammond, and...
(5) Periodical names should be written in full.
(6) Examples:

Book/monograph:
Hodder 2018: I. Hodder. The Leopard’s Tale. London. Thames 

and Hudson, 2006.
Note: Any reference to a title that is not the first edition must 

include the edition number.

Book chapter:
Hodder 2011: I. Hodder. Çatalhöyük: A Prehistoric Settlement 

on the Konya Plain. – In: The Oxford Handbook of Ancient Anatolia: 
(10,000-323 BCE). G. McMahon and S. Steadman (eds). Oxford: 
Oxford University Press, 2011, 434 – 449. 

Article in volume:
Hodder 2012: I. Hodder. Çatalhöyük. A Summary of Recent 

Work Concerning Architecture – In: Festschrift for Ahmet A. Tırpan. 
B. Söğüt, (ed.). İstanbul: Ege Yayınları, 2012, 303 – 314.
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Article in periodical:
Hodder 2016: I. Hodder. More on history houses at Çatalhöyük: 

a response to Carleton et al. – Journal of Archaeological Science, 
2016, 67, 1 – 6.

Exhibition catalogue, encyclopaedia, historical source, etc.:
• Exhibition catalogue:
Golden 1994: Golden, Schwert und Silberschatz. Reichtumer 

aus 6000 Jahren rumanishen Vergangenheit. B. Deppert-Lippitz et 
al. (eds.). Frankfurt am Main, 1995.

• Encyclopaedia, dictionary, reference book:
DACL 1948 : R. Cabrol, H. Leclercq. Dictionaire d’archéologie 

chrétienne et de liturgie. T. III – 2. Paris : Paris-VI, Librairie Letouzey 
et Ané, 1948.

• Corpus with written sources:
FGHB 1958: Fontes Graeci Historiae Bulgaricae. T. II. 

A. Burmov et al. (eds.). Sofia: BAS, 1958.
• Corpus with epigraphic monuments:
IGBR 1958: Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. Vol. 1. 

Series epigraphica, 5. G. Mihailov (ed.). Serdicae: ALB, 1958. 
• Citations in electronic form (CD, DVD, etc.):
The aforementioned requirements for citations in paper form must 

be followed, with the storage medium provided in square brackets 
immediately after the book/article title as follows: [CD], [DVD], etc.

• Online citations:
CAEL: California Excavation Law (California Government 

Code 4216, Revised January 1, 2020) [online]. In: USA North 811. 
Available at https://www.usanorth811.org [09.12.2020]*.

*Date of last access to the information on the site.
Sherwood 2020**: H. Sherwood. Revealed: Isaac Newton’s 

attempts to unlock secret code of pyramids [online]. In: The 
Guardian. International Edition. Available at www.theguardian.
com/international [09.12.2020].

**If the date of publication of the referenced material is unknown, 
the name of the author should be followed by [n.d.] – no date. The 
abbreviation [n.d.] can also be applied to all sources, when the date 
is unknown.
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ССSSA 2018***: Society for American Archaeology. 
Archaeological Law and Ethics [online]. In: Society for American 
Archaeology. Available at www.saa.org [09.12.2020].

***Where materials whose author is unknown are referenced, 
write the name of the media outlet/institution that owns the site on 
which the information is available.

15. (1) Notes comprising additional author’s or editor’s comments 
must be indexed (1, 2, 3) at the relevant place in the text and written 
as a footnote. 

If the note includes a reference, it should be written according to 
the Harvard reference system.

(2) The index (1, 2, 3) and footnote system must also be used 
when referencing archive sources, newspapers, etc. where the authors 
are not mentioned/known.

1 The Illustrated London News, № 778/05.01.1856, p. 1.
2 Varna State Archive, ф. 91к, оп. 1, а.е. 51, л. 63 – 66.                  

16. Editor’s notes should be indicated at the beginning with: 
Editorial note:

17. Illustrations to pieces published in the BMNV:
(1) They can be black-and-white graphics or drawings and colour 

or black-and-white photos.
(2) Their number is not strictly defined and the authors should 

discuss this with the editor-in-chief.
(3) Black-and-white images will be placed within the piece itself. 

Colour images will be placed in a separate colour section at the end 
of the periodical.

(4) Illustrations should be sent in electronic form separately 
from the text. They must be in the TIFF format and of high quality: 
minimum resolution of 300 dpi. It is recommended that the drawings 
be in vector format.

(5) A number and description must be sent for each illustration. 
There must be an indication of where it was taken from, and to whom 
the copyright belongs. The author must send a list of captions for the 
illustrations in a separate .docx file.






