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120 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА 
ВАРНЕНСКОТО АРХЕОЛОГИЧЕСКО 

ДРУЖЕСТВО

CELEBRATING 120 YEARS SINCE THE FOUNDING OF 
VARNA ARCHAEOLOGICAL SOCIETY

На 12 декември 2021 г. се навършват сто и двадесет годи-
ни от учредяването на Варненското археологическо дружество 
(ВАД). Макар днес то да не съществува (закрито е в средата 
на 50-те години на ХХ в.), идеите и делата на хората от тази 
гражданска организация са намерили своето естествено про-
дължение в дейността на Окръжния народен музей във Варна 
(от 1945 г.), преименуван по-късно последователно на Окръжен 
исторически музей – Варна, Дирекция „Културно-историческо 
наследство“ към Община Варна и Регионален исторически му-
зей – Варна (РИМ – Варна). Самият Народен музей е наследник 
на създадения от ВАД през 1906 г. и поддържан от него Окръ-
жен музей. Тази годишнина е повод за равносметка какво е било 
замислено към декември 1901 г., как са се развили инициативи-
те в следващите десетилетия и как изглежда днес постигнатото. 

На 21 май 1902 г. изработеният от членовете Устав на дру-
жеството е одобрен и то става самостоятелна юридическа орга-
низация. Неговият член 1-ви е актуален и до сега: Археологичес
кото дружество в гр. Варна има за цел дa издирва, съхранява 
и изучава паметниците на миналото във Варненски окръг и 
съседните му страни (окръзи) и да буди интерес за тях у насе
лението. За реализацията на тази цел са извършвани разкопки, 
приемани са дарени предмети с историческа стойност, търсени 
са начини за запазване на недвижимите паметници и за експо-
ниране в музейната сграда на дружествената колекция. Общест-
веният интерес към миналото на Варненския край е привличан 
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със сказки (беседи, разкази) в града и региона, туристически 
излети и печатни издания. 

В първите две десетилетия от създаването на Дружеството 
инициативите на археологическата общност във Варна са насо-
чени към видимите старини: т.нар. „Римска кула“ (дн. Римските 
терми); крепостните стени от Късната античност, Средновеко-
вието и османския период; античните могили и гробници; раз-
лични древни сгради и конструкции; улици, канали, водопро-
води и др., откривани при изкопни работи. В близката околност 
вниманието е насочено към най-голямата крайбрежна скална 
обител – Аладжа манастир, към раннохристиянската църква в 
м. Джанавара (дн. в кв. „Аспарухово“), за която се е мислело, 
че е построена от император Константин I Велики (307 – 337), 
и към средновековния манастир до Караач теке (сега известен 
като манастир „Св. Богородица“ в м. Сълзица над кв. „Възраж-
дане“), свързван с личността на княз Борис I Михаил (852 – 889) 
и покръстването на България.

Повечето от тези обекти към 2021 г. в голяма степен са про-
учени. Римската кула се оказва част от четвъртите по големина 
римски бани в Европа. Те са разкопани в периода 1959 – 1971 г. 
и днес са важен туристически обект. От 1974 г. старата част на 
Варна е обявена за археологически резерват под името „Анти-
чен град Одесос – Варна“1. Още преди това, през 1927 г., Аладжа 
манастир получава статут на народна старина, а през 1968 г. – на 
паметник на културата от национално значение. Той е социали-
зиран, скалният масив с килиите е обезопасен и наблизо е по-
строена музейна сграда. Обектът се радва на голям интерес от 
жителите и гостите на Варна. Днес вече е известно, че църква-
та в м. Джанавара е част от голям раннохристиянски манастир. 
Новата археологическа кампания там започва през 1997 г., а от 
2007 г. разкопките се провеждат ежегодно. Манастирът „Св. Бо-
городица“ е изцяло разкрит след 25 години археологически про-
учвания (от 1996 до 2021 г.). С изключение на т.нар. „Аспарухов 
вал“ и тракийската гробница в Парк-музея на бойната дружба 

1 Днес известен още като Архитектурен и археологически резерват 
„Одесос – Варна“.
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„Владислав Варненчик“ всички останали паметници на култура-
та с национално значение в града, както и природният феномен 
Побитите камъни (Дикили таш), са предоставени за управление 
на РИМ – Варна. За съжаление, един ценен обект – цитаделата на 
варненската средновековна крепост, е разрушен през 1908 г. Все 
пак благодарение на ВАД за него е запазена графична и писмена 
документация. 

През годините работещите във Варненския музей специалис-
ти добавят още емблематични за града, страната и света архео-
логически обекти. Такива са Варненският халколитен некропол 
с намерените в него многобройни златни предмети, за които 
учените смятат, че са най-старото обработено злато в света (раз-
копки 1972 – 1991 и 2021 г.), халколитното селище до гр. Суво-
рово (разкопки 1983, 2011 – 2021 г.), праисторическите селищата 
в акваторията на Варненското и Белославското езеро (разкопки 
1980 – 1986 г.), крепостни стени, обществени сгради и градска 
инфраструктура в АР „Античен град Одесос – Варна“ (ежегодни 
разкопки). Списъкът следва да продължи с един друг археоло-
гически резерват – „Античен град Марцианополис“ (дн. Девня) 
(разкопки 1974 – 2021 г.), особено превърнатата в музей сграда с 
мозайки (разкопки 1976, музей от 1986 г.), с храма на Понтийс ката 
майка на боговете в Дионисополис (дн. Балчик) (разкопки през 
2007 – 2008 г.), с античния град на нос Св. Атанас, Бяла (2009 
– 2021 г.), с Аспаруховия вал във Варна и валовете до с. Шкор-
пиловци и с. Цонево (разкопки 70-те год. на ХХ в.), с едни от 
най-ранните български средновековни некрополи до с. Разделна 
и гр. Девня (разкопки 50-те и 60-те год. на ХХ в.), с най-добре 
запазения средновековен черноморски град Кастрици в резиден-
ция „Евксиноград“ (разкопки 2004 – 2021 г.), с античната крепост 
и средновековен град Петрин, известен днес с името Петрич кале 
(разкопки 2014 – 2021 г.) и т.н. В ново и най-ново време учени от 
музея участват в подводни археологически експедиции и експе-
риментални плавания в Черно и Средиземно море.  

Извън Варна членове на ВАД и впоследствие служители на 
Народния музей предприемат проучвания на обекти в Добрич-
ко и Шуменско, включително първите разкопки на Плиска. В 
днешно време дейността на РИМ – Варна е предимно с регио-
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нален характер.     
Въпреки резултатните разкопки случващото се с откри-

тите старини не е радостно. Вследствие на законови пречки и 
неуредена собственост повечето от тях не са социализирани. 
Единици са археологическите обекти, които изцяло или час-
тично са реставрирани, консервирани и експонирани. Сред тях 
са сградата с мозайките в Девня – превърната в музей, части 
от крепостните стени на Одесос, големите римски и малки-
те късноантични терми на Одесос, късноантичният град на 
нос Св. Атанас в Бяла и западният сектор на средновековния 
град Кастрици. Изложени с години на постоянни атмосферни, 
природни и антропогенни влияния, паметниците са обект на 
агресивно и безвъзвратно унищожение. От всички поставени 
цели на ВАД опазването на недвижимите културни ценности е 
най-слабо реализираната. За съжаление, в ново време личният 
и корпоративният комерсиален интерес доминират над необхо-
димостта обществото да полага грижи за това, което земята е 
съхранила с хилядолетия. Положително е само това, че благо-
дарение на техническия прогрес има отлични възможности за 
документиране на археологическите обекти и дори да се прави 
тяхната виртуална възстановка.

Значително по-добро е състоянието на музейните колекции 
от движими културни ценности. Благодарение на теренните 
проучвания и активната събирателска политика в музейните 
фондове се съхраняват над 160 хиляди артефакта и природни 
образци от различни епохи. Днес най-големи са фондовете на 
Варненския археологически музей (отдел „Археология“ към 
РИМ – Варна).

Най-ранните сведения за създаване на малка музейна колек-
ция във Варна са от средата на XIX в., когато археологически 
експонати, включително монети, са събрани и изложени в сгра-
дата на Гръцката митрополия. След Освобождението на Бълга-
рия инициативата за създаване на музейна сбирка в града, която 
да бъде експонирана на подходящо място, става популярна, при 
това много преди да бъде учредено ВАД. Въпреки перипетии-
те, през които минава, инициативата се оказва успешна. Пър-
вите неформални музейни експозиции се намират в помещения 
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на Мъжката гимназия (1887 г.), Градската библиотека (1888 г.) и 
Девическата гимназия (1895 г.), но те не се запазват задълго. На 
11 юни 1906 г. по инициатива на ВАД е създаден Варненският 
окръжен музей. Неговата експозиция обаче е поместена в твър-
де скромните помещения, предоставени за целта в сградата на 
Девическата гимназия, а през 1915 г. те са отнети, като сбирката 
е събрана в сандъци и е съхранявана за няколко десетилетия в 
сутерена на гимназията. Едва през 1950 г. е отредена специално 
за музей сградата на бивше основно училище в центъра на града 
(на ул. „Шейново“). През 1952 г. там е наредена археологическа 
експозиция с обособени раздели „Праистория и Античност“, 
„Късна античност и Средновековие“ и „Османски период“. В по-
следствие, главно с предмети от колекцията на дружеството, се 
създават също експозициите на Парк-музея на бойната дружба 
„Владислав Варненчик“ (1924 г.), на Музея за нова история на 
Варна (1954 г., прехвърлен в сегашната сграда през 1969 и пре-
устроен през 1991 г.), на Музея на Възраждането (1959 г., прех-
върлен в сегашната сграда през 2006 г.) с филиал – Галерията 
на иконописта в църквата „Св. Атанасий“ (1965 г., закрита през 
1991 г.), на Природонаучния музей (1960 г.) и на Етнографския 
музей (1974 г.). Най-голямото постижение за музейната дейност 
във Варна е предоставянето през 1979 г. на сградата на Деви-
ческата гимназия за Историко-художествен музей, открит през 
1983 г. след основното ѝ преустройство. Този акт е отчасти сим-
воличен, защото, освен че тя е една от най-представителните 
сгради в града, в една от нейните кули 80 години по-рано се 
е помещавала първата официално открита музейна експозиция. 
След 1993 г. бившата Девическа гимназия е заета почти изця-
ло от археологическа експозиция, като към нея е добавена и 
галерия със старинни икони. В този вид Варненският археоло-
гически музей придобива внушителна експозиционна площ  и 
възможност максимално добре да представи впечатляващата си 
колекция. Заради голямата посещаемост към залите му има це-
логодишен интерес за гостуване на различни изложби от стра-
ната и чужбина, а вътрешният му двор се използва през лятото 
за открита сцена на различни музикални и театрални прояви.     

В началото на ХХ в. познанието за миналото се разпростра-



ИЗВЕСТИЯ НА НАРОДНИЯ МУЗЕЙ – ВАРНА, 48 (63), 2021
BULLETIN DU MUSÉE NATIONAL DE VARNA, 48 (63), 2021

14

нява сред градската интелигенция чрез беседи и сказки, а она-
гледяването става с излети до конкретни места. След промяна-
та на държавното управление през 1944 г. тенденцията е всички 
слоеве от обществото да бъдат привлечени към културната 
сфера. Тогава задължение на Народния музей стават лекциите 
пред трудови колективи, партийни организации, училища и др. 
както във Варна, така и в околните по-малки градове и села. 

Съвременните средства за комуникация и придвижване мно-
го промениха общуването между хората. Радиото, телевизията и 
интернет като медии, достигащи до всеки, почти изцяло замени-
ха живите срещи. Единствено музейните инициативи с ученици 
в експозициите и в училищата, програмите с деца на Учебния 
музей и откриването на изложби поддържат непосредствено-
то общуване между музейните специалисти и обществеността. 
С популяризаторска и обучителна насоченост са студентските 
археологически практики, използването на доброволци в музей-
ните дейности и туристическите турове до природни и култур-
ни забележителности около Варна и в Североизточна България. 
Въпреки изброените минуси инициативата на Варненското ар-
хеологическо дружество да направи общоизвестни паметниците 
от миналото в региона, се осъществява добре поради днешните 
комуникационни технологии и пътната инфраструктура, която 
позволява ползването на автомобилен и автобусен транспорт.

За международния престиж на Варненския музей много до-
принасят организираните от него гостуващи в чужбина излож-
би: в Япония, Франция, Германия, САЩ, Канада, Нидерландия 
и др. Освен това в националните български изложби с археоло-
гически материали, представяни в страната и извън нея, почти 
винаги има паметници от Варна. Най-популярно е първото об-
работено от човека злато, открито във Варненския халколитен 
некропол, което датира към средата на 5 хил. пр.Хр., но освен 
него са показвани различни предмети от всички епохи.

През 1907 г., наскоро след създаването Варненското археоло-
гическо дружество, започват да се отпечатват неговите „Отчети“ 
и се появява периодичното издание „Известия на Варненското 
археологическо дружество“ (ИВАД), което е сред най-старите 
от този вид в България. Негов пряк приемник са излизащите до 
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днес „Известия на Народния музей – Варна“ (ИНМВ). Издание-
то, от което вече има 62 броя, се ползва с авторитета на една от 
най-качествените научни периодики в страната. 

От 2002 г. РИМ – Варна често провежда тематични научни 
конференции, предимно археологически, и публикува доклади-
те в новата поредица Acta Musei Varnaensis. Автори са български 
и чуждестранни учени от много страни. Материалите са по 
важни теми за историята и археологията на Югоизточна Евро-
па, Черноморието и Източното Средиземноморие и се публи-
куват на български, английски, руски, немски и френски език. 

 
Равносметката, която може да се направи, е, че благодарение 

ентусиазма на Варненското археологическо дружество и после-
дователната активна дейност на музейната колегия, днес – 120 
години по-късно, археологическото и музейното дело във Варна 
продължават да дават своите плодове. Наша отговорност, като 
наследници на дружеството, е да не спираме и занапред работа-
та върху главните задачи, очертани през далечната 1901 г. – да 
издирваме, опазваме и популяризираме старините във Варна и 
нейните околности. 

12.12.2021 г.   Д-р Игор Лазаренко
гр. Варна    Директор на РИМ – Варна

On the 12th of December 2021 we celebrated one hundred and 
twenty years since the establishment of Varna Archaeological Society 
(VAS). Despite the fact that the Society no longer exists (VAS was 
disbanded in the mid-1950s), the ideas and accomplishments of this 
civil organisation’s members have lived on through the activities of 
Varna County National Museum (since 1945), subsequently renamed 
in various ways down the years as Varna County Historical Museum, 
Cultural and Historical Heritage Department at Varna Municipality, 
and the Varna Regional Museum of History (Varna RMH). The 
abovementioned National Museum itself was the successor of 
Varna County Museum, which was established by VAS in 1906, 
and maintained by the organisation. The current anniversary is an 
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occasion to take stock of what was planned in December 1901, how 
the initiatives developed in the following decades, and what the 
achievements look like today.

On the 21st of May 1902, the Association’s Articles which had 
been drawn up by its members were approved, and it became a 
legally independent organization. Article №1 is still relevant today: 
The Archaeological Society in Varna aims to search for, preserve 
and study the monuments of the past in Varna County and its 
neighbouring countries (counties), and to arouse interest in them 
among the population. For the realization of this goal, VAS carried out 
excavations, accepted as donations objects of historical value, sought 
ways to preserve the archaeological sites and to create a museum 
exhibition from the Society’s collection. It attracted people’s interest 
in the history of the Varna Region by organising public lectures and 
presentations in the city and in the surrounding countryside through 
tourist trips, and by thematic publications.

During the first two decades after the establishment of the 
Society, the archaeological body in Varna focused its initiatives on 
the antiquities that were visible above the ground. Among them were 
the so-called (at the time) Roman Tower (today known as the Roman 
Thermae); the city fortifications from Late Antiquity, the Middle 
Ages and the Ottoman period; ancient mounds and tombs; various 
ancient buildings and structures such as streets, sewers, aqueducts, 
etc., discovered during excavations. In the close vicinity of Varna, the 
attention of VAS was focused on the largest rock monastery in the 
Bulgarian coastal area – Aladzha Monastery; on the Early Christian 
church on Dzhanavara Hill (now in Asparuhovo neighbourhood), 
which was believed to have been built by the Emperor Constantine I 
(307 – 337); and on the mediaeval monastery near Karaach Teke (now 
known as Monastery of the Mother of God in the Salzitsa Locality 
near Vazrazhdane neighbourhood), which is associated with Prince 
Boris I Michael (852 – 889) and the Christianisation of Bulgaria.

As of 2021, most of these sites have been largely explored. The 
Roman Tower turned out to be part of the fourth largest Roman 
thermae in Europe. They were excavated during the period 1959 – 
1971, and today are an important tourist attraction. Since 1974, the 
old part of Varna has been declared as the “Ancient city of Odessos – 
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Varna” Archaeological Reserve2. Earlier in 1927, Aladzha Monastery 
received the status of a national antiquity, and in 1968 – a cultural 
monument of national importance. The site was socialized: the 
cliffs into which the monastic cells were carved were secured, and 
a museum building was constructed nearby. The site enjoys great 
popularity among Varna’s residents and visitors. 

It has since been proven that the church on Dzhanavara Hill 
was part of a large Early Christian monastery. The most recent 
archaeological campaign began in 1997, and since 2007 excavations 
have been held annually. The Monastery of the Mother of God 
has been fully explored after 25 years of archaeological research 
(from 1996 to 2021). With the exception of the installation known 
as Asparuhov Val (Asparuh’s Rampart), and the Thracian tomb 
in Vladislav Varnenchik Park Museum, all the other cultural 
monuments of national importance in the city as well as the natural 
phenomenon Pobitite kamani (Dikili Tash) were given to the Varna 
Regional Museum of History for management. Unfortunately, in 
1908, a valuable site – the citadel of Varna mediaeval fortress – 
was destroyed. However, VAS managed to preserve description and 
graphic documentation of the monument.

Over the years, Varna Museum’s specialists added other 
archaeological sites that became emblematic of the city, Bulgaria 
and the world. Such were Varna Chalcolithic Necropolis with the 
numerous gold objects found in it, which scientists believe to be the 
oldest processed gold in the world (excavations 1972 – 1991 and 2021); 
the Chalcolithic settlement near Suvorovo (excavations 1983, 2011 – 
2021); the prehistoric settlements submerged beneath the waters of 
Varna and Beloslav Lakes (excavations 1980 – 1986); and fortress 
walls, public buildings and urban infrastructure in the “Ancient city 
of Odessos – Varna” Archaeological Reserve (annual excavations). 
The list should continue with another archaeological reserve –the 
“Ancient city of Marcianopolis” (today’s Devnia) (excavations 1974 
– 2021), especially the ancient building with mosaics, on top of 
which a museum was built (excavations 1976, museum since 1986); 

2 Today known also as “Odessos – Varna” Architectural and Archaeological 
Reserve.
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with the temple of The Pontic Mother of the Gods in Dionysopolis 
(today’s Balchik) (excavations in 2007 – 2008); with the ancient 
city on St. Atanasius Cape, Byala (2009 – 2021); with Asparuhov 
Val in Varna and the ramparts near the villages of Shkorpilovtsi 
and Tsonevo (excavations in the 1970s); with some of the earliest 
Bulgarian mediaeval necropoleis that were located near the village 
of Razdelna and the town of Devnia (excavations in the 1950s and 
1960s); with Kastritsi – the best-preserved mediaeval Black Sea 
town, which is located in today’s Euxinograd residence (excavations 
in 2004 – 2021); with the Ancient fortress and mediaeval town of 
Petrin, known today as Petrich Kale (excavations 2014 – 2021), 
etc. In more recent times, scientists from the Museum have been 
involved in underwater archaeological expeditions and the voyages 
of experimental replica ships in the Black Sea and the Mediterranean.

Outside of Varna, some members of the VAS, and subsequently 
specialists at the Varna National Museum, undertook archaeological 
research on sites in Dobrich and Shumen Regions, including the first 
excavations in Pliska. Today the activity of the Museum is mainly 
regional in nature.

Despite the aforementioned successful excavations, what is 
happening with the region’s already-discovered antiquities is not a 
cause for joy. Due to legal obstacles and property issues, most of the 
sites have not been made accessible to visitors. The archaeological 
sites that have been fully or partially restored, preserved, and exhibited 
number only a few. Among them are the house with mosaics in Devnia 
– sheltered in a museum building; parts of the fortification walls of 
Odessos; the large Roman and the small Late Antique thermae of 
Odessos; the Late Antique city on St. Atanasius Cape in Byala; and 
the western part of the mediaeval town of Kastritsi. Exposed for years 
to constant atmospheric, natural and anthropogenic influences, the 
monuments have been subject to serious and irreversible destruction. 
Of all the goals of VAS, the protection of the archaeological sites   
is the least fulfilled. Unfortunately, in modern times, personal and 
corporate commercial interests dominate over the need for society 
to take care of what the earth has preserved for millennia. The only 
positive aspect is that, thanks to technical progress, there are excellent 
opportunities for documenting archaeological sites and even making 



ИЗВЕСТИЯ НА НАРОДНИЯ МУЗЕЙ – ВАРНА, 48 (63), 2021
BULLETIN DU MUSÉE NATIONAL DE VARNA, 48 (63), 2021

19

their virtual reconstructions.
The situation of the museum’s collections of artefacts is much 

better. Because of the excavations and the active collecting policy, 
the Museum keeps in its stores more than 160,000 artefacts and 
natural specimens from various eras. Today the largest among those 
are the stores of the Varna Archaeological Museum (Department of 
Archaeology, Varna Regional Museum of History).

The earliest information about the creation of a small museum 
collection in Varna dated back to the middle of the 19th century. 
Then, archaeological artefacts including coins were collected and 
exhibited in the building of the local Greek Orthodox Metropolis. 
After the Liberation of Bulgaria (1878) and long before the 
establishment of VAS, the initiative to create a museum collection 
in the city and to exhibit it in an appropriate place gained popularity. 
Despite the vicissitudes which it had to go through, this initiative 
proved successful. The first informal museum exhibitions were 
located in the premises of Varna Boys’ High School (1887), the 
City Library (1888), and the Girls’ High School (1895), but they did 
not exist for a long time. On the 11th of June 1906, VAS founded 
Varna County Museum. Its exhibition though, was housed in some 
very modest rooms in the building of Varna Girls’ High School. 
Furthermore, in 1915, the Museum was asked to empty them, and 
the collection was packed into boxes and stored in the basement 
of the high school for several decades. It was not until 1950, 
when the building of a former primary school in the city centre 
(on Sheynovo Street) was provided for the needs of the Museum. 
In 1952, an archaeological exhibition was arranged there. It had 
sections dedicated to Prehistory and Antiquity, Late Antiquity and 
the Middle Ages, and the Ottoman Period. Subsequently, mainly 
with items from the Society’s collection, several other exhibitions 
were created. Those were the exhibitions of Vladislav Varnenchik 
Park Museum (1924), Museum of the New History of Varna (1954, 
transferred to the current building in 1969 and renovated in 1991), 
the Museum of the National Revival (1959, transferred to the current 
building in 2006) with a branch – Icon Gallery in St. Athanasius 
Church (1965, closed in 1991), the Natural History Museum (1960), 
and Ethnographical Museum (1974). A crucial event regarding 
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the museums in Varna happened in 1979 when the building of the 
Girls’ High School was provided as a history and art museum. It 
was opened to the public in 1983 after an extensive renovation. 
This act was somehow symbolic, because apart from being one 
of the most representative buildings in Varna, 80 years earlier it 
housed in one of its towers the first officially established museum 
exhibition. Since 1993, the former Girls’ High School building has 
been occupied almost entirely by an archaeological exhibition, with 
an icon gallery making the only exception. In this configuration, the 
Varna Archaeological Museum acquired a considerable exhibition 
space and the opportunity to present its impressive collection in 
the best possible way. Due to the large number of visitors, there is 
year-round interest, and its halls host various temporary exhibitions 
from Bulgaria and from abroad. Furthermore, in summer its inner 
courtyard functions as an open-air stage for various musical and 
theatrical events.

At the beginning of the 20th century, the knowledge of the past 
was spread among the intelligentsia in Varna through public lectures 
and presentations, and also through guided trips to historical places. 
After the political regime changed in 1944, there was a tendency to 
draw all segments of the society to the field of culture. In that period, 
the Varna National Museum was obliged to deliver public lectures 
to groups of workers, party units, and schools in the city and in the 
nearby small towns and villages. Modern means of communication 
and travel have changed significantly the interaction between people. 
Radio, television, and the internet are media that reach everyone, 
and these have almost completely replaced real live meetings. Only 
the Museum’s initiatives with students in the exhibitions and in 
the schools, the programs for children in the Educational Museum, 
and the opening of temporary exhibitions still maintain the direct 
communication between the Museum’s specialists and the public. 
Student archaeological practices, the participation of volunteers 
in Museum activities, and tourist visits to natural and cultural 
landmarks around Varna and in North-eastern Bulgaria also focus 
on education and on the promotion of National heritage. Despite the 
above-mentioned negative sides, the initiative of VAS to make the 
local ancient sites popular has been well implemented so far, due 
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to today’s communication technologies and road infrastructure that 
allows the historical places to be reached easily by car or by bus. 

Significant contribution to the Museum’s international prestige 
has been made by its exhibitions, which have visited various 
countries: Japan, France, Germany, USA, Canada, the Netherlands 
and others. In addition to this, Bulgarian national exhibitions 
featuring archaeological materials which have been presented in the 
country or abroad usually have had artefacts from Varna. The most 
popular of these artefacts has been the first crafted gold found in the 
Varna Chalcolithic necropolis, which dates back to the middle of 
5,000 BC. Apart from this, various objects from all historical periods 
have also been exhibited.   

In 1907, shortly after it was founded, VAS started to publish its 
‘Reports’ and also a periodical called ‘Bulletin of Varna Archaeological 
Society’. The latter is among the oldest editions of its kind in Bulgaria. 
It was succeeded directly by the still-in-publication ‘Bulletin du Museé 
national de Varna’ (‘Bulletin of Varna National Museum’). It has 62 
issues to date, and enjoys the prestige of being one of the highest 
ranked scientific periodicals in the country.

Since 2002, the Varna Regional Museum of History has often 
held thematic scientific conferences, mostly archaeological, and has 
published the proceedings in the new series ‘Acta Musei Varnaensis’. 
Authors who contribute are both Bulgarian and foreign scientists 
from various countries. The articles published are on important topics 
regarding the history and archaeology of South-eastern Europe, the 
Black Sea Region and the Eastern Mediterranean, and are published 
in Bulgarian, English, Russian, German and French.

To summarise, thanks to the initial enthusiasm of Varna 
Archaeological Society and the continued consistent activities of the 
Museum’s specialists, today – 120 years later, the archaeological and 
museum work in Varna continues to flourish. Our responsibility as 
heirs of the Society is to continue working on the main goals outlined 
at its inception in 1901: to seek, preserve and promote the antiquities 
of Varna and its vicinity.

12th December 2021   Dr Igor Lazarenko
Varna    Director of Varna RMH
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НЯКОИ ДАННИ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО 
НА РАННИТЕ ОСМАНСКИ МОНЕТИ В 

ДНЕШНИТЕ БЪЛГАРСКИ ЗЕМИ1,2

Лъчезар Лазаров

SOME DATA REGARDING THE DISTRIBUTION OF THE 
EARLY OTTOMAN COINS IN TODAY’S BULGARIAN 

LANDS

Lachezar Lazarov

Abstract: In the 14th century, the influx of Muslim coins from 
Asia Minor and later from Southeastern Europe into Bulgaria 

1 Тази статия е написана през 2006 г. от починалия на 6 март 2011 г. колега Лъче-
зар Лазаров (кратка биогарфия и библиогравия виж у Кръстева 2011, 163 – 167). 
Неин превод на английски език трябваше да бъде публикуван през 2008 г. в меж-
дународен сборник с нумизматични изследвания, посветен на 75-годишнината 
от рождението на проф. Дейвид Меткалф (1933 – 2018). Ръкописът на български 
език беше предоставен на Игор Лазаренко от Регионалния исторически музей – 
Варна за ползване и цитиране с бележката, че е под печат. Замисленият сборник 
не беше реализиран и текстът на Л. Лазаров остана неиздаден, но беше използван 
и цитиран в нумизматични и исторически изследвания (Жекова 2008, 80, 99; 
Русев 2012, 315 – 316, 582). Въпреки че от 2006 до 2021 г. бяха отпечатани редица 
статии по темата, настоящият материал все още е актуален. Наблюденията и из-
водите, направени в него, се потвърждават от намерените при разкопки, описа-
ни или съобщени в различни по-нови издания ранни османски монети. По тази 
причина редколегията на „Известия на Народния музей – Варна“ го публикува 
с минимални стилови корекции и добавени статии, отпечатани след 2006 г. Про-
мените в оригиналния текст, добавената литература към него, картите и таблата 
са направени от Иг. Лазаренко. (Бел.ред.)
2 Искам да изкажа благодарността си към колегите, които съдействаха за напис-
ването на настоящата статия: Иг. Лазаренко, Валери Йотов и Валентин Плетньов 
(РИМ – Варна); Иван Карайотов (РИМ – Бургас); Женя Жекова (РИМ – Шумен); 
Мариана Минкова (РИМ – Ст. Загора); Димчо Момчилов (Исторически музей – 
Карнобат); Маргарита Андонова (РИМ – Благоевград); Ирко Петров и Николай 
Колев (РИМ – Хасково); Христо Басамаков (ИМ – Асеновград). Най-сърдечно 
благодаря и на колекционерите Васил Василев от Велики Преслав; Георги Ди-
митров от Шумен; В. Велчев от Ст. Загора; Евгени Добрев от Варна.
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increased, with those of the Ottoman Empire prevailing. In the period 
from the 14th until the first half of the 15th century, their monetary 
system consisted of two types of coins: a silver akche and a copper 
mangyr. At the end of the 14th century, and in the following centuries, 
Ottoman coins would play a dominant role in the conquered Balkan 
states deprived of their own coinage. Here, they remained the main 
denominations for trade until the end of the 17th century. 

An overview of the data on the circulation of Ottoman coins in 
the period between the 1320s and the beginning of the 1420s outlines 
the general picture of their distribution in line with the stages of the 
Ottoman invasion of the Bulgarian lands. 

Until the Ottomans set foot on the Balkan Peninsula in the 1350s, 
there were almost no Ottoman coins in circulation in the Bulgarian 
markets, although some akches of the earlier mintings of Orhan 
(1326 – 1359) show that individual specimens nevertheless reached 
Bulgaria. The late emissions of this sultan from the fifth decade of 
the 14th century have a more marked influx. Judging by the few coin 
hoards and single finds from Northeastern Bulgaria, it is very likely 
that some of them had been brought by sea. 

Until the 80s of the 14th century, when the Ottomans subjugated, 
in one or another form, most of today’s Bulgarian lands, their coins 
were not widespread here; however, from the 70s of that century, the 
coins of Murad I (1359 – 1389) already mark a significant growth in 
quantity compared to the earlier Murad and Orhan issues. Murad I’s 
type III akches minted in the 1380s and their synchronous mangyrs 
were introduced en masse and became common in Bulgaria. 

The culmination of the Ottoman monetary circulation in the 
Bulgarian lands during the period under consideration was during 
the reign of Bayezid I (1389 – 1402). His silver and copper issues 
circulated parallel to the issues of the last Bulgarian kings – Ivan 
Shishman (1371 – 1395) and Ivan Sratsimir (1356 – 1396), and the 
coins of some other Balkan rulers.

The defeat of Bayezid I at Ankara changed the situation. The 
akches of Emir Süleyman (1402 – 1411) who succeeded him in 
Rumelia, were less common. However, the emir’s mangyrs were 
widespread and show the maintenance of small trade contacts in 
Rumelia, though it was torn by strife. They were not distributed 
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evenly throughout Bulgarian territory. The coins were much more 
common in the eastern parts of the country, which is most likely 
related to the large, compact groups of Ottoman and other Turkish 
and Muslim settlers establishing themselves there.

In the second decade of the 15th century, a collapse of the coin 
circulation occurred. The desolation of the country during the time 
of Musa Ҫelebi (1411 – 1413) was not the only cause for that. As 
early as the Ottoman conquest of Bulgaria in the last quarter of the 
14th century, its economic and commercial structure was gradually 
destroyed. Some areas were depopulated, a general economic decline 
set in, and the limited trade contacts of the Bulgarian population 
were probably conducted via a barter system of goods exchange. 
Issues belonging to Mehmed I (1413 – 1421) in the territory of today’s 
Bulgaria were greatly reduced compared to the coins of Emir 
Süleyman.

With Murad II (1421 – 1451) ascending to the throne in 1421, and 
with the suppression of the mutinies at the beginning of his reign, a 
new situation in the political and economic status of the Ottoman 
Sultanate was established. Significant coinage production was 
implemented at many places in Asia Minor and the Balkans, and the 
overall production of coins increased considerably. This is reflected 
in the numerous coin finds containing silver and copper issues in 
today’s Bulgarian lands.

Ключови думи: България, акче, мангър, монетно съкрови
ще, Орхан, Мурад I, Баязид I, емир Сюлейман, Муса Челеби, 
Мехмед I, Мустафа Челеби

Keywords: Bulgaria, akche, mangyr, coin hoard, Orhan, Murad I, 
Bayezid I, Emir Süleyman, Musa Ҫelebi, Mehmed I, Mustafa Ҫelebi

В границите на Първото българско царство ранните мю-
сюлмански (куфически) монети са имали различно разпрос-
транение. Такива се откриват на север от р. Дунав в Молдова 
(Нудельман 1976, 89 – 90; Nicolae 2001, 95 et sq.), Югоизточна 
Украйна и Южна Русия (Марков 1910; Кропоткин 1971, 76 и 
сл.; Фомин 1984, 133 и сл.), но почти не са срещат в днешна 
България. През този период тук постъпват византийски монети, 
като през първия век и половина от създаването на българската 
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държава те са доста ограничени (Лишев 1958, 80 – 117). На об-
щия фон някои инцидентно попаднали екземпляри (Павлович 
2004, 219 – 222; Георгиев 2008, 353 – 364; Георгиев 2012, 73 
– 84; Лазаров 2012, 73 – 84; Дончева-Петкова 2014, 121 – 129, 
таб. ХI, обр. 6, 9; Жекова 2018, 77, 83; Василев 2018а, 8 – 23) са 
уникуми в неестествена за тях циркулационна среда. Едва през 
втората половина на ХІІ – първата половина на ХІІІ в. в Бълга-
рия започват да постъпват селджукски монети от Иконийския 
султанат и други мюсюлмански издания (непубликувани наб-
людения на автора; Жекова 2003б, № 135; Жекова 2006, 161, 
№ 1484; Левкова, Жекова 2008, 65 – 76; Жекова 2018, 65, 218; 
Рабовянов 2015, 458). Към последните десетилетия на ХІІІ в. 
картината се променя значително. Тогава Джучидското хан-
ство, известно като Златната орда, обхваща огромна територия 
от Източна Европа. То граничи с България и в определени пери-
оди владее част от североизточните ни земи. Съседството води 
до разпространение на значителен брой джучидски монети в 
Североизточна и по-малко в Централна Северна България (Ла-
заров 2001, 28 – 29, 71 – 74; Лазаров 2004а, 374 – 375; Лазаров 
2004б, 10 – 11; Лазаров 2008а, 403 – 422; Лазаров 2008б, 407 
– 414; Жекова 2006, 160 – 161, № 1476 – 1481; Атанасов, Руссев 
2008, 389 – 402; Петрунова 2008, 574; Петрунова и кол. 2010, 
536; Петрунова и кол. 2012, 457; Петрунова и кол. 2013, 422; 
Петрунова 2014а, 504; Петрунова 2014б, 39, 41, 44, обр. 1; Пе-
трунова, Ендарова 2019, 495 – 496; Петрунова 2020, 93 – 97; 
Плетньов и кол. 2009, 661; Плетньов и кол. 2010, 535; Плет-
ньов и кол. 2012, 460; Плетньов и кол. 2013, 420; Плетньов 
и кол. 2014, 540 – 541; Плетньов и кол. 2016, 727; Дочев 1992, 
167 – 168, таб. 24, № 1 – 6; Дочев 2005, 195, № 1; 203, таб. XLVII, 
№ 1; Рабовянов 2015, 464, 466, 468; Атанасов 2009, 301; Жеко-
ва 2018, 207 – 209, 332, 334). Някои са донесени по море от п-в 
Крим. Други са от местни центрове – Сакчи (дн. Исакча, Румъ-
ния) (Oberländer-Târnoveanu, Oberländer-Târnoveanu 1981, 91 
– 109; Oberländer-Târnoveanu, Oberländer-Târnoveanu 1989, 
121 – 129; Oberländer-Târnoveanu 1985, 585 – 590; Oberländer-
Târnoveanu 1987, 247 – 258; Oberländer-Târnoveanu 1993, 292 
– 304; Oberländer-Târnoveanu 1997, 192 – 214; Жекова 2004, 
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146) и нелокализираната монетарница Сели/Сили в Южна Доб-
руджа, може би Дръстър и/или Пъкуиул луи Соаре (Лазаров 
2004б, 8 – 9; Лазаров 2004а, 370; Oberländer-Târnoveanu 2004, 
535 – 551). Основното количество такива монети са от послед-
ните две десетилетия на ХІІІ – първото десетилетие на ХІV в., 
но продължават да постъпват до края на съществуването на 
Второто българско царство, дори и след това (Лазаров 2001, 28 
– 29, 71 – 74; Лазаров 2004а, 374 – 375; Лазаров 2004б, 10 – 11; 
Лазаров 2008а, 403 – 422; Атанасов, Руссев 2008, 389 – 402; 
Vîlcu 2006, 165 –189, tav. I – VII; Vîlcu 2008, 425 – 426; Кръстев 
2011а, 226 – 234; Петрунова 2014а, 510; Петрунова, Ендарова 
2019, 495 – 496; Петрунова 2020, 93 – 97).

През ХІV в. от Мала Азия, а по-късно и от Югоизточна Евро-
па се увеличава притокът на други мюсюлмански издания, сред 
които на първо място са тези на османците.3 Разпространение-
то им към българските територии върви успоредно с османска 
експанзия. В края на ХІV в. и през следващите векове техните 
монети ще заемат господстваща роля в покорените и лишени от 
собствено монетосечене балкански държави, особено в загуби-
лата своята независимост доста рано и за най-продължителен пе-
риод от време България. Тук векове наред те са най-масово раз-
пространени и почти единствени участници в паричния оборот.

През ХІV – първата половина на ХV в. османската парична 
система е от два вида монети: сребърно акче и меден мангър. 
След завладяването на Константинопол Мехмед ІІ (1451 – 1481) 
пуска златни емисии (алтъни) и по-едри сребърни монети на 
стойност 10 акчета (онлуци) (Pere 1968, 79 – 81, 90; Schaedlinger 
1973, 58 – 59, 92; Srećković 2002, 17, 141, 168). Въпреки това ак-

3  Наред с османските в българските земи през ХІV в. по разни пътища от 
юг постъпват монети на някои други малоазийски бейлици (Жекова 2004, 
146; Жекова 2006, 161, № 1486; Лазаров 2005, 253 – 260; Овчаров и кол. 
2007, 551; Рабовянов 2015, 470, Дочев 2021, 200, 233, 265, табло ХІV, 9; не-
публикувани монети от разкопки), както и мамелюкски емисии (непубли-
кувани наблюдения на автора и съобщени след 2006 г. монети от крепостта 
Кастрици, Калиакра и Айтос: Плетньов и кол. 2007, 567; Плетньов и кол. 
2012, 460; Плетньов и кол. 2013, 420; Плетньов и кол. 2016, 727; Плет-
ньов и кол. 2017а, 596; Василева, Димитрова, Петрунов 2016, 730; Васи-
лев 2018в, 203 – 205).
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четата и мангърите остават основните номинали за търговския 
оборот в османската държава. На Балканите е така чак до края 
на ХVІІ в. (Srećković 2002, 33).

Акчетата са били сметководните монети на османците. С 
тях са изчислявани и плащани данъците, извършвани са по-зна-
чими търговски операции и са използвани за спестявания. По 
тези причина се откриват събрани в съкровища. От разглежда-
ния ранен период има трезори, включващи само такива моне-
ти на един или повече владетели, но в други периоди (особено 
през ХІV – началото на ХV в.) акчетата са смесени със сребърни 
номинали от балканските държави. Освен в монетни съкрови-
ща акчетата се намират като единични екземпляри, а понякога 
и с накити от благороден метал. Те се откриват по-рядко от мед-
ните османски монети. Това е разбираемо предвид различната 
стойност и грижата за съхранението на двата вида монети.

Османските мангъри, като монети с най-ниска стойност, 
имат своята специфика, която намира отражение в пазарния им 
оборот. Използвани са в ежедневните дребни покупко-продаж-
би и за жетони в различните развлекателни игри (Nicolae 2003, 
99), но с тях не е можело да се извършват официални плащания 
към държавата. Затова са били по-малко ценени и по-небрежно 
съхранявани. Почти липсват трезори с мангъри4, което е пока-
зател, че не са натрупвани във вид на съкровища. Те обаче се 
срещат доста по-често от акчетата. Наличието или липсата им 
сред археологически руини може да бъде индикатор при интер-
претацията на различни исторически ситуации. Добре известно 
е, че обилието или ограничеността на дребните платежни сред-
ства е важен показател за степента на развитост на пазарните 
отношения. Най-дребните османски монети не само датират 

4 Единственото публикувано съкровище с такъв състав от България е наме-
рено до с. Попкралево, Силистренско (Дзанев, Николов 2008, 376 – 386).
Значително количество мангъри и други медни монети от ХІV в. (близо 
400 бр.) са намерини на пода на едно помещение при разкопките на 
средновековния град Кастрици в резиденция „Евксиноград“ до Варна 
(Плетньов и кол. 2009, 657). Там често се откриват заедно по над десет 
екземпляра, но те, въпреки че са своеобразни сборни находки, не могат да 
бъдат характерезирани като монетни съкровища.
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конкретни археологически обекти, но и помагат за осмисляне 
на икономическите и политическите процеси в по-общ план. 
Емисиите мангъри от отделните османски монетарници са об-
служвали по-тесен циркулационен ареал и затова откриването 
на продукция от някои малоазийски центрове в балканските 
територии носи своеобразна, често нуждаеща се от определени 
обяснения специфика. Анализът на откритите в нашите земи 
такива монети може да помогне в значителна степен за разреша-
ването на някои чисто нумизматични проблеми. С изключение 
на емисиите за Мехмед І (1413 – 1421), в разглеждания период 
имената на монетните дворове, в които са били отсечени, не са 
изписвани върху монетите. Затова топографията на различните 
типове мангъри на Балканите и в Мала Азия е главният фактор 
при идентифициране на монетарниците.

Съотношението между медните и сребърните османски мо-
нети през различните периоди не е било еднакво и до днес не е 
точно прецизирано (Nicolae 2003, 98 – 99). За най-ранния пери-
од се приема, че е било 8 мангъра за едно акче, отговарящо на 
един меден дирхем от 3,20 грама (Быков 1939, 6; Schaedlinger 
1973, 58; Blaskó, Nicolae 1986, 298; Nicolae 2003, 98 и цит. лит.). 
Но в литературата често се посочват и други съотношения, 
например 16 мангъра = 1 акче (Schaedlinger 1973, 58; Nicolae 
2003, 99). Същевременно се секат и по-дребни медни номинали, 
най-често представляващи 1/3 от дирхема, равни на 1/24 от ак-
чето (Blaskó, Nicolae 1986, 298; Pamuk 2000, 39 и цит. лит.). До-
колкото може да се съди по метриката на медните издания през 
разглеждания хронологически диапазон, липсват ясно изразени 
диаметър и тегло на даден тип мангъри. Тегловните различия 
между еднотипни монети понякога са доста големи. При някои 
емисии на Мурад ІІ (1421 – 1444, 1446 – 1451) има монети, кои-
то директно са определени като фракции от половин и четвърт 
мангър (Edhem 1915, 49, № 159 – 163; 50, № 164 – 165, 166 – 167). 
Затова, макар и между някои типове при отделните владетели 
да се вижда разлика в теглата и диаметрите5, би следвало всич-
5 При сравниние на монетите от І, ІІ и ІІІ тип на Мурад І по класификацията 
на Неждет Кабакларлъ (Kabaklarlı 1998, 65 – 75) ясно се вижда, че тези от 
І и ІІ тип почти винаги са с по-големи тегла и диаметри от III тип.
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ки медни издания до Мехмед І включително да се приемат за 
един номинал – мангър. Това поставя въпроса дали по-големите 
по диаметър и тежащи между 2,50 – 3,50 грама, а понякога и по-
вече (т.е. близки до теглото на медния дирхем), не са оценявани 
на 1/8 акче, а тези под 1,50 грама – на 1/16 акче? Практическото 
им разграничаване на пазара е трудно или невъзможно, защото 
има екземпляри от сериите с големи диаметри и високо тегло, 
които са с доста по-ниски параметри, и обратно – от типовете, 
при които теглата и диаметрите са по-малки, понякога се сре-
щат по-тежки и с по-големи диаметри.

На територията на днешна България ранните османски 
монети от ХІV – началото на ХV в. се откриват в значителни 
количества, но твърде малко са публикувани професионално. 
Тяхната информация рядко е била използвана пълноценно в 
нумизматичен, археологически и общоисторически аспект.6 С 
настоящата работа съм си поставил за цел да разгледам малко 
по-обстойно разпространението на османските монети в днеш-
ните български земи от началото на османското монетосечене 
при Орхан (1324 – 1362) до смъртта на Мехмед І (1413 – 1421), без 
обаче да мисля, че дори частично съм изчерпал тази проблема-
тика. Това се дължи на няколко обстоятелства.

Първо, сведенията в бюлетините за откритите в България 
съкровища с ранни османски монети са доста повърхностни 
(често съобщаващи само имената на владетелите), а понякога 
вероятно съдържащи и грешки. Досега са публикувани само 
съкровищата от Русе (Димова 1962, 71 – 87; Пенчев 2004, 119 
– 149), от с. Маломир, област Ямбол (Пенчев 2006, 239 – 258, 
таб. ХХХІ – ХLІІІ), от с. Долна Вереница, община Монтана (Ге-

6 Освен съобщенията в бюлетините за открити находки с акчета от този 
период има твърде малко публикации на такива монети, като някои от тях 
са неточни. Те ще бъдат използвани в хода на настоящото изложение. В 
статия, писана през 1988 г. и публикувана през 1992 г., се опитах да на-
правя анализ на известните дотогава по литература съкровища с османски 
монети от края на ХІV – ХV в. (Лазаров 1992). Въпреки че този обзор се 
основава на сведения, чиято достоверност не винаги е сигурна, някои от на-
правените изводи се потвърждават и в тук представения анализ. По-новите 
изследвания, публикации и съобщения за такива монети от 90-те години на 
ХХ и началото на ХХІ в. са обхванати в настоящата статия.
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расимов 1963, 262; Пенчев 2008, 136 – 143), от с. Градец, общи-
на Видин (Филипова 2009, 485 – 493), едно от съкровищата от 
крепостта Кастрици (Павлова, Плетньов 2009, 487 – 499), едно 
от трите съкровища (или част от едно голямо съкровище) от 
района на Никопол (Пенчев 2010, 153 – 161, таб. ХХ – ХХVIII), 
от с. Лъка, община Поморие (Кръстев 2011б, 179 – 181; Кръстев 
2014а, 486 – 509), от Сеново, област Русе (Дзанев 2016, 851 – 
856) и от Калиакра (Петрунова 2020). За съкровището от Русе 
трябва да се използва преиздаденият вариант (Пенчев 2004, 119 
– 149), защото първата публикация (Димова 1962, 71 – 87) е 
с много фрапиращи грешки7 (Жекова 2018, 219). Те поставят 
под съмнение достоверността при определянето на османските 
монети в други трезори, съобщени в описите на намерените ко-
лективни монетни находки от онова време.8

Второ, публикувани са твърде малко от откриваните слу-
чайно или при археологически проучвания единични медни и 
сребърни османски монети. За цели райони от днешна България 
няма никакви сведения за подобни открития.

Трето, неконтролируемата иманярска дейност през послед-
ните 20 години допринесе за изваждането от земята на хиляди 
7 Османските монети в тази находка са съобщени невярно още от Тодор 
Герасимов (Герасимов 1957, 325). Същите определяния повтаря Виолета 
Димова (Димова 1962).
8 Неточна е първичната информация за разпределението по владетили и на 
монетите от Маломировското съкровище (Герасимов 1939, 453). Авторът 
съобщава, че тази находка се състои от 601 сребърни монети, от които 35 
български, 16 византийски и 550 османски. Последните според него се раз-
пределят така: Осман І (1301 – 1326) – 5 бр.; Орхан І (1326 – 1360) – 11 бр.; 
Баязид І (1389 – 1402) – 23 бр.; междуцарствие (1403 – 1413) – 7 бр.; Мехмед І 
(1415 – 1421) – 12 бр.; Мурад ІІ (1421 – 1451) – 266 бр.; Мехмед ІІ (1451 – 1482) 
– 87 бр.; Баязид ІІ (1482 – 1512) – 3 бр.; Селим І (1512 – 1520) – 36 бр.; Муста-
фа І (1617 – 1622) – 69 бр.; Ибрахим (1640 – 1648) – 5 бр. и 26 бр. неопределе-
ни.
При публикуването му се оказва, че мюсюлманските монети са на: Мурад І 
(1362 – 1389) – 3 бр.; Баязид І (1389 – 1402) – 7 бр.; емир Сюлейман (1402 
– 1411) – 87 бр.; Мехмед Челеби (1403 – 1413) – 2 бр.; Муса Челеби (1411 – 
1413) – 3 бр.; Мустафа Челеби (1419 – 1422) – 18 бр.; Мехмед І (1413 – 1421) 
– 115 бр.; Мурад ІІ от първото му управление (1421 – 1444) – 310 бр.; бейлик 
Караман, Ибрахим Караманоглу (1423 – 1463) – 6 бр. (Пенчев 2006, 243 – 
251, таб. ХХХV – ХLІІІ).
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османски монети. Те присъстват по различните тържища и по-
пълниха доста колекции, но научната им стойност е изгубена, 
понеже са без данни за произхода, да не говорим за археологичес-
кия контекст. Тези монети може да се използват от нумизматите 
за допълване на различните варианти при конкретните емисии, 
но не представляват пълноценен исторически източник.

Четвърто, представените тук наблюдения се базират на 
данни, извлечени основно от музейни и частни колекции от 
Североизточна България. За този район картината е най-пълна 
и правдоподобна. Същевременно аз разполагам с много мал-
ко или почти никакви сведения за значителни територии като 
Северозападна България, Родопите, Софийско и др. Някои от 
тези области, особено през втората половина на ХІV в., имат 
по-различно историческо развитие и са включени в други дър-
жавни формирования спрямо Централна Северна и Североиз-
точна България. Надеждата е, че музеи и частни сбирки все пак 
съхраняват непубликувани документирани находки и в бъдеще 
техният анализ ще запълни празнотите, с които настоящото из-
следване ще изобилства. Въпреки тези, а и много други нега-
тивни дадености се надявам, че статията ще хвърли светлина 
върху разпространението на ранните османски монети в днеш-
на България.

В хронологически диапазон от началото на османското мо-
нетосечене до 1421 г. българската държава преживява бурни 
събития с много последствия, довели до загубата на нейната 
независимост. Когато се заражда османския бейлик, в България 
управлявал Теодор Светослав Тертер (1300 – 1321). Българско-
то царство постепенно се стабилизирало след десетилетия на 
разорителните размирици, предизвикани от византийски ин-
триги, татарски нашествия, въстанието на Ивайло, своеволията 
и сюзеренитета на Ногай. Теодор Светослав възстановил дър-
жавния суверенитет и установил добри отношения с хановете 
на Златната oрда. След войната с Византия между 1304 – 1308 г. 
били възвърнати редица български територии в области на юг 
от Стара планина. Въпреки успехите още тогава имало сепа-
ратистки тенденции. В Крънската област управлявал деспот 
Елтимир. Воеводствата отвъд р. Дунав притежавали значител-
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но самоуправление. Видинско и Браничевско били феодални 
владения на Шишман (Коледаров 1989, 84 – 91). Обединение-
то на Видинското деспотство с Търновското царство посред-
ством заемането на търновския престол от видинчанина Миха-
ил ІІІ Шишман (1323 г.) било предпоставка за заздравяване на 
царството. Фаталната битка със сърбите в Кюстендилско през 
1330 г. и неговата смърт обаче имали трагични последици. След 
битката при Велбъжд България била разпокъсана. През след-
ващите десетилетия значителни части от нея попаднали във 
владение на различни държави и политически формирования. 
Наред с Търновското царство около средата на века се оформи-
ло Добруджанското деспотство, а с предоставянето на Видин 
във владение на Иван-Александровия син Иван Срацимир се 
създало още едно царство – Видинското. Това са трите Дунав-
ски Българии, за които говори Йохан Шилтбергер (Коледаров 
1989, 101 – 103, 105). Отвъддунавските владения окончателно 
отпаднали от държавата (Коледаров 1989, 99 – 103). На юг от 
Балкана българските земи периодично преминавали от бъл-
гарски към византийски контрол до времето, когато османците 
постепенно завладели Тракия (60-те – 80-те години на ХІV в.) 
(Коледаров 1989, 95 – 98, 103–105, 110 – 111). В Родопите за из-
вестно време бил полунезависим владетел българският воена-
чалник Момчил (средата на 40-те години на ХІV в.). Планината 
и Беломорието по-често били във византийска власт (Коледа-
ров 1989, 97 – 98; Дерибеев 1986, 105 – 117, 130 – 149; Павлов, 
Тютюнджиев 1995, 34 – 36). Вероятно след битката при Чер-
номен през 1371 г. (а може би още след 1365 г.) тази област била 
овладяна от османците (Павлов, Тютюнджиев 1995, 52). От 
около 1366 г. българското Южно Черноморие трайно попаднало 
в ръцете на византийците, а по-късно Баязид І го поставил под 
свой контрол (Гюзелев 1981, 346 – 350). След битката при Вел-
бъжд районът на днешна Югозападна България бил завладян 
от Стефан Душан (1331 – 1355). След смъртта му Мелнишко и 
Петричко се владеели първо от царица Елена, а след това, до 
битката при Черномен, от деспот Иван Углеша (Матанов 1986, 
13 – 101; Коледаров 1989, 94–95, 106; Павлов, Тютюнджиев 
1995, 96 – 98). Днешно Кюстендилско, Радомирско, Дупниш-
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ко и Благоевградско били във владение на Константин Драгаш 
(Матанов 1986, 69, 141 – 145, 180 – 181; Коледаров 1989, 110; 
Павлов, Тютюнджиев 1995, 98 – 101), който бил васал на ос-
манците до гибелта си при Ровине през 1395 г. Във всички тези 
парчета от средновековна България монетната циркулация има 
своите специфики, включително и при разпространението на 
османските монети.

Все още е дискусионно кога започва сеченето на османски 
монети. Писмените извори не са единодушни за това. Мехмед 
Нешри съобщава, че Осман І (1299 – 1326) се обявил в 1299 г. за 
независим владетел и като елемент на тази самостоятелсност за-
почнал да сече монети (Нешри 1984, 43, §19). Ходжа Сададдин 
обаче пише, че идеята за отсичането на първите османски мо-
нети принадлежала на Алаеддин паша. Той помолил своя брат 
Орхан да сече златни и сребърни монети като изява на пълната 
независимост и световно надмощие вместо все още циркулира-
щите в държвата му селджукски издания, чиято ниска покупа
телна стойност е съмнителна (Калицин 2000, 124 – 126).

Липсват сигурно доказани монети на Осман І. Още в ката-
лога на Исмаил Галиб е представена медна монета с еднотипен 
надпис от двете страни: خلد هللا ملکه , която се дискутира като 
възможно издание на основателя на държавата (Galib 1889, № 
1; Pere 1968, 27, 43, № 1, Pl. I, № 1). За този екземпляр Джем 
Султан (Уилям Холбертън) с право посочва, че е монета на 
саруханския бей Ицхак бин Илияш (1374 – 1388) (Sultan 1977, 
4).9 Твърде съмнително е да принадлежи на Осман І и една сре-
бърна монета от Археологическия музей в Истанбул, обстойно 
дискутирана от Слободан Сречкович (Srećković 1999, 11 – 13), 
която продължава да се илюстрира и в нови издания (Damalı 

9 Мнението се потвърждава от съпоставката между „аверса“ на илюстри-
раната от Нури Пере монета и „лицевата“ страна на аналогичен анонимен 
мангър от Сарди, Мала Азия (Buttrey et al. 1981, 229, № 37), които са отсе-
чени с един и същи монетен печат. В района на Сарди анонимните сарухан-
ски издания и емисиите на саруханските владетели от първата половина 
на ХІV в. са били в масова употреба, но монети от наследника на Осман 
– Орхан – не се срещат (Buttrey et al. 1981, 228 – 229, № 1 – 37). Изглежда, 
че тогава там османските монети не са били в обръщение.
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2001, 242). Един мангър от разкопки на Мелнишката крепост 
е бил приет от д-р Васил Хараланов за непубликуван тип на 
Осман І (Пенчев 1989, 228 – 229, обр. 186; 234, ХII, 1, обр. 186; 
239, бел. 150), но това е монета на Баязид І с недобре запазени 
надписи.10 Възможно е в бъдеше да се открият някакви емисии 
на Осман І, но засега трябва да се приеме, че османското моне-
тосечене започва през управлението на неговия син Орхан.

От Орхан са известни няколко серии акчета с висока проба 
на сплавта и тегло около 1,20 грама (Табло 1). Предвид доброто 
качество тези монети са имали достъп в българските земи още 
преди покоряването им от османците. Колективни находки с та-
кива акчета се съхраняват в ИМ – Дългопол и в РИМ – Варна 
(Карта № 1). Тази от Дългополския музей е била от 25 акче-
та. Намерена е във Варненско или Добричко, т.е. в земите на 
Търновското царство или Добруджанското деспотство. От нея в 
музея са постъпили 6 бр. (Лазаров 2004в, 13 – 14, 18 – 19, № 1 – 
6). Монетите са от тип V по класификацията на Филип Ремлер 
(Sultan 1977, 8 – 9, Type 1, № 1; Remler 1980, Type V, Pl. 20/28) 
или типове F*b/VII*2 по Сречкович (Srećković 1999, 17 – 18, № 
37 – 38) и са били издавани през 50-те години на ХІV в. (Remler 
1980, 186 – 18711). От късни типове (F/VII (с разновидности) и G/
VIII) са и монетите от съкровището от Варненско, съхранявано 
в РИМ – Варна. То се състои от 42 бр., като едната монета е от 
тип ІІІ на Мурад І (Srećković 1999, 33 – 36, № 07 – 27). Тя е сече-
на през 80-те години на ХІV в. и нейното присъствие в трезора е 
повече от странно. Възможно е да е прибавена след откриване-
то на съкровището с монетите на Орхан. В противен случай за 
интерпретацията на тази находка има две възможности – или в 
натрупано съкровище с монетите на Орхан неговият или след-

10  Имах възможността лично да разгледам тази недобре запазена монета, 
която най-вероятно е от разновидностите اخ ن в долната половина от надпи-
са (Kabaklarlı 1998, 81 – 82, 04-X-21-23).
11 П. Н. Ремлер приема, че тези емисии са сечени през 40-те години на ХІV в. 
и само предполагаемо са продължили и през 50-те, но честото намиране на 
такива монети в България, за разлика от липсващите по-ранни типове, по-
казва, че емитирането и разпространението им на Балканите е станало след 
идването на османците на полуострова.
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ващ притежател е добавил въпросния екземпляр на Мурад І, 
или става дума за някаква голяма находка с акчета на тези (а 
може би и други?) владетели, от която във Варненския музей 
са постъпили само 42 броя. Ако приемем, че нейното укриване 
е станало в края на 50-те или в началото на 60-те години на 
века, не е възможно да се уточни дали земите, в които е откри-
то съкровището (както и това от Дългополския музей), са били 
в границите на Търновското царство, или на Добруджанското 
деспотство. Тези два трезора12, намерени не в най-близките до 
османските владения области на Югоизточна България, а дос-
та далеч от тогавашните османски предели, повдигат въпроса 
за начините на постъпление на Орхановите акчета. Близостта 
на находките до черноморския бряг и по-конкретно до Варна е 
указание за постъпването им по море. Емисиите на Орхан са с 
добро качество, което ги е правело приемливи на балканските 
пазари, особено в Североизточна България и Добруджа, където 
хората отдавна са били свикнали с мюсюлманските платежни 
средства покрай масовата циркулация на джучидските моне-
ти. Най-вероятните разпространители на Орхановите издания в 
районите на Североизточна България в близост до морето тряб-
ва да са били венецианците. Те заедно с генуезците контроли-
рали търговията в Черно море и поддържали добри отношения 
с Търновското царство и Добруджанското деспотство.

През 50-те години на ХІV в., след стъпването на османците 
на Балканския полуостров, се създали нови условия за притока 
на техни монети по пазарите на България и европейската част 
на Византия. Една монета от същия тип V (F/VIIb по Сречко-
вич) е открита при разкопките на крепостта при с. Мезек, об-
щина Свиленград (Аладжов, Петров 1985, 62, фиг. 1213), която 
през 50-те години на ХІV в. най-вероятно е била във византий-

12 Към тях може би трябва да се добави едно съкровище, съдържащо по едно 
акче на Орхан и Мурад І и монети на Баязид І, емир Сюлейман, Мехмед І, 
Мурад ІІ, Мехмед ІІ и Баязид ІІ. То е открито в Добруджа и сега е в Нумиз-
матичния кабинет на Института по археология в Букурещ (Nicolae 1989, 
131 – 135). Някои от ранните акчета са пробити и е възможно да са поставе-
ни в трезора по-късно.
13 Там монетата неточно е приета за джучидско издание.
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ски ръце. Предполага се, че по същото време или малко по-къс-
но средновековният град Перперикон (до с. Перперек, община 
Кърджали) е овладян от османците и там временно е пребива-
вал техен гарнизон. Мнението се основава на намерените при 
разкопки до 2007 г. 41 или 31 Oрханови акчета (Овчаров, Ко-
джаманова 2006, 355; Овчаров и кол. 2007, 551; Дочев 2009, 
185 (41 бр.), 187 (31 бр.), таб. ХVІІІ, обр. 11; Дочев 2021, 199 – 200, 
233, 264 – 265, табло ХІV, 6 – 8) (Карта № 1).

Акчетата от с. Комарево, община Провадия (Лазаров 2004в, 
19, № 7), от Преслав (Жекова 2003а, 228, неуточнен тип), от Шу-
менско (Жекова 2018, 347) и в съкровище с акчета на Мурад I, 
намероно някъде в Шуменско (Жекова 2008, 78, 85), очертават 
източните проходи на Стара планина като другия основен път за 
разпространението на монетите на Орхан в северна посока (Кар
та № 1). За съжаление, липсват данни за точното местонамиране 
на една голяма колективна находка с акчета (120 бр.) на Орхан от 
България. Те са били от типове F/VI и F/VІІ по Сречкович. Един 
екземпляр е попаднал в неговата колекция (Srećković 1999, 16, 
note 2). Очевидно акчетата от тип V по Ремлер (F/VІІ по Сречко-
вич) са най-масово разпространетите Орханови монети в днеш-
ните български земи. Пак такъв тип е екземплярът на Орхан в 
неуточнената находка от Добруджа в Нумизматичния кабинет в 
Букурещ (Nicolae 1989, 131, № 1, Pl. I, 1). Монетата от с. Кома-
рево е от най-късния тип VІ по Ремлер (G/VІІІ по Сречкович) 
(Remler 1980, Type VI, Pl. 20/29; Srećković 1999, 25, Type G/VIII) 
и трябва да се датира в последните години от живота на Орхан 
(т.е. в края на 50-те или 60-те години на ХІV в.). Изданията от 
този тип се срещат малко по-рядко, отколкото тези от предход-
ния, което навежда на мисълта, че са емитирани в по-ограничен 
тираж. Това е обяснимо предвид прекъсването им със смъртта 
на владетеля. В музеи (?) (Жекова 2018, 107) и частни колекции 
също се съхраняват Орханови акчета от последните два типа 
(Mitev 2018, 189, 192, № 1 – 2, Pl. XLVII, № 1 – 2). Инцидентни 
екземпляри са постъпвали на Балканите и преди 1352 г. Пока-
зателно в това отношение е акчето от ІV тип по Ремлер (тип Е1/
Vа по Сречкович) от колекцията на Васил Дамянов, представено 
от Сречкович (Srećković 1999, 24, № 32). След настаняването на 
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османлиите в Югоизточна Тракия наред с военната им експан-
зия започва и по-същественото разпространение на Орхановите 
монети. Откриваните в днешна България анонимни малоазийски 
фелсове (мангъри) (Mitchiner 1977, № 1221), които се приемат за 
емисии на Орхан (Sultan 1977, 8 – 9, № 3 – 5; Kabaklarlı 1998, 52), 
най-вероятно са сечени през последното десетилетие от живота 
му. Това е видно от сходството им с ранните мангъри на неговия 
наследник Мурад І. Намирането им в Източна България, особено 
на север от Стара планина (Шуменско) (Лазаров 2005, 254, обр. 1 
– 3), е показателно за усилването на османската инвазия. Обясне-
ние за тяхното попадане в още свободните български земи може 
да се търси чрез присъствието на османски търговци в тези части 
на тогавашна България.

С възкачването на престола на Мурад І (1362 – 1389) са свър-
зани нови трагични за българската държава събития, които в 
голяма степен предопределили нейния скорошен край. Между 
1362 г. и 1365 г. Мурад І завладял Димотика и Одрин14, около 
1370 г. – Боруй и Пловдив, а в годините след битката при Черно-
мен (1371 г.) – останалата част от Тракия и Източна Македония. 
Към 1385/6 г. била превзета София (Павлов, Тютюнджиев 1995, 
72 – 73). С похода на Али паша през 1388 г. османците проникна-
ли в Североизточна България и усилили опеката си над васални-
те още от около 1377 г. Търновско царство и Добруджанско дес-
подство (Павлов, Тютюнджиев 1995, 68 и сл., 107 – 113).

При така създадените условия, когато част от българските 
земи вече били в пряко владение на османците, а другите – в те-
хен васалитет, масовото разпостранение на монетите им е зако-
номерно. То обаче има специфики както за отделните области, 
така и по времеви диапазони. Сребърни монети от Мурад І 
присъстват в някои съкровища – от с. Маломир, област Ямбол 
(Пенчев 2006, 243, таб. ХХХV, № 52 – 5415; Лазаров 1992, 47, 

14 Точната година все още е дискусиионна. В изворите и научната литерату-
ра превземането на града варира между 1360 г. и 1369 г. Вж. например ко-
ментара на Мария Калицин (Нешри 1984, 336, бел. 97). Въпреки че 1369 г. 
вече изглежда доказана (Павлов, Тютюнджиев 1995, 58 и цит. лит.), все 
още се посочва 1362 г. (Srećković 1999, 29).
15 Три акчета на Мурад І от типове В/II (1 бр.) и С/III (2 бр.) по Сречкович.
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№ 24), от с. Маца, община Раднево (Герасимов 1964, 263), от 
с. Рогош, област Пловдив (Gerasimov 1979, 13616), от Калиакра 
(Петрунова, Ендарова 2019, 495 – 496; Петрунова 2020, 74, 
158), от Варненско (Герасимов 1950, 323; Лазаров 1992, 45, № 
417), от Шумен (Пенчев 2009, 94 – 99), от с. Висока поляна, об-
щина Хитрино (Жекова 2008, 81 – 82, 86 – 97), от Шуменско 
– поне три съкровища (Герасимов 1950, 32618; Жекова 2018, 53, 
235; Жекова 2008, 78, 85), от с. Троица, община Велики Пре-
слав (Герасимов 1955, 60819), от с. Хан Крум, община Велики 
Преслав (Жекова 2018, 316, 322, 409), може би от Червен (Ди-
мова 1985, 274, 286 – 28720), от Сеново, област Русе (Дзанев 
2016, 851 – 852, № 1, 855, обр. 1а), от средновековния град Чер-
вен (Йорданов 2019, 273), от Русе (Пенчев 2004, 119 и сл.), от 
с. Раданово, община Полски Тръмбеш (Дзанев, Николов 2008, 
373 – 376), от околностите на Велико Търново (Василев 2018б, 
90, № 19), от района на Никопол21, от Видинско (Василев 2018б, 
90, № 12). Трезорите от Червен и от с. Маца са само с негови 

16 Находката се състои от 206 акчета на Мурад І и 21 акчета на Баязид І.
17 От неустановена по количество и състав находка. Видени са 8 монети на 
Мурад І и емир Сюлейман. В съобщението на Т. Герасимов за последната 
монета пише, че е на Сюлейман Баязид. Затова в каталога към статията на 
Сесилия Димитрова-Чудилова тя е посочена като акче на Баязид I (Дими-
трова-Чудилова 2003, 187, № 15).
18  Т. Герасимов съобщава информация от д-р В. Хараланов за находка с не-
установен брой и произход сребърни монети на Мурад І и на Баязид I, от 
които той видял 30 броя. Очевидно съкровището произхожда от Североиз-
точна България, най-вероятно от Шуменско, където живее информаторът.
19  От неустановено по количество и състав съкровище са видени 2 акчета на 
Мурад І.
20  За съжаление, и в случая съм изправен пред енигма: на с. 274 авторката 
пише, че са били открити голям брой монети на Мурад І; на с. 286 – монет
на находка, съдържаща 436 сребърни турски акчета на Мурад І; на с. 287, в 
резюметата на руски и френски, тази монетна находка от 436 броя е отнесе-
на към Баязид І.
21  В т.нар. „Второ никополско съкровище“ има акче на Мурад І от тип В/II 
по Сречкович (Аспарухов 1995, 109; Дочев 2002, 155, 157, бел. 51; Пенчев 
2010, 154; Кръстев 2020, 20, 27, обр. 6). В монетно съкровище от района на 
Никопол, за което се допуска, че може да е било част от т.нар. „Първо ни-
кополско съкровище“ има 11 акчета на Мурад І от типове В/II (3 бр.) и С/III 
(8 бр.) по Сречкович (Пенчев 2010, 158, табло ХХІІ, № 1 – 11).
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акчета. Пет такива акчета са намерени до скелет в жилище при 
разкопки на крепостта Крумово кале (Мисионис?) до Търго-
вище. Предполага се, че загиналият е участвал в превземането 
на крепостта от турците през 1388 г. (Конаклиев 2006, 339 – 
341) (Карта № 2).

Първият тип акчета (А/I) на Мурад І, сечен през 60-те годи-
ни на ХІV в. (Срећковић 1989, 55; Srećković 1999, 32) (Табло 2), 
се открива доста по-рядко (Жекова 2018, 347). Досега в бъл-
гарската литeратура има публикувано само едно съкровище, 
в което тези монети преобладават. То е намерено в Шуменско. 
Съдържа 2 акчета на Орхан от тип F*b/VІІ*2 по Сречкович и 21 
акчета на Мурад І от тип А/I (Жекова 2008, 78, 85). Три Мура-
дови акчета тип А/I има в съкровището от с. Раданово, община 
Полски Тръмбеш (Дзанев, Николов 2008, 375). Единични ек-
земпляри са намерени във Варненско (Лазаренко 2003, 32) и 
Русенско (Йорданов 1998, 120; Йорданов 2018, 164) (Карта № 
2). Такъв присъства и сред акчетата от находката от Добруджа 
в Нумизматичния кабинет на Букурещ (Nicolae 1989, 131, Pl. І, 
2), но той е продупчен и както посочих, неговото постъпване на 
север може да е станало доста по-късно. Явно интензитетът на 
постъпленията от акчетата тип А/I в днешните български земи 
не се е отличавал много от този на последните два типа акчета 
на Орхан.

От публикуваните съкровища само това от Русе съдържа 
значителен брой монети на Мурад І.22 Първоначално е било от 
1525 монети. Впоследствие от него са били откраднати 71 моне-
ти и днес са налице 1489 бр. Те се разпределят така: 169 бр. на 
цар Иван Срацимир (1360 – 1396), 632 бр. на цар Иван Шишман 
(1371 – 1395), 1 бр. на дожа Франческо Дандоло (1329 – 1339), 
1 бр. на воеводата Раду І (1377 – 1383), 1 бр. на воеводата Мирчо І 
(1386 – 1418), 435 бр. на султан Мурад І и 250 бр. на султан Бая-
зид І (Пенчев 2004, 119). От 435-те акчета на Мурад І 66 бр. са от 
тип В/ІІ (Pere 1968, 51, № 7, Pl. II, № 7; Srećković 1999, 33, Type B/
II, № 04 – 06), а останалите 369 бр. от тип С/ІІІ (Pere 1968, 51, № 

22  Съкровището, намерено в средновековния град Червен, е от 436 акчета на 
Мурад І, но информацията за него само е съобщена (Йорданов 2019, 273).
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8, Pl. II, № 8; Srećković 1999, 33 – 36, Type С/ІII, № 07 – 27) (Табло 
2). Наличието на немалък брой акчета от тип В/ІІ, сечен през 
70-те години на ХІV в., би могло да показва тяхното съществе-
но разпространение по това време, но като се има предвид, че 
българските (т.е. домашните) монети в съкровището са от 80-те 
и 90-те години на ХІV в., е по-вероятно Мурадовите монети от 
тип В/ІІ да са постъпили също към 80-те години на века заедно 
с тези от тип С/ІІІ. Част от тях за определено време дори са били 
извън обръщение, защото са използвани в наниз (продупчени 
са). Доколкото може да се съди по илюстрациите, сред монетите 
от тип В/ІІ липсва вариант В1/ІІ*1 (Srećković 1999, 31 – 33, Type 
B1/II1, № 06), но това не е сигурно, защото са илюстрирани само 
15 от всичките 66 екземпляра. Детайлен анализ на османските 
монети в съкровището би спомогнал както за хронологическото 
доуточняване на емисиите акчета на Мурад І и Баязид І, така и 
за по-точното датиране на трезора като цяло, тъй като мнението 
на В. Пенчев, че то е укрито към 1404 г., ми се струва не съвсем 
издържано.23 Значителните количества сребърни монети тип С/
ІІІ на Мурад І (издавани през 80-те години на ХІV в.) в находката 
от Русе, а и от други места, сочат, че тяхното разпространение 
във васалните, но все още имащи собствени монетосечения бъл-
гарски държави на север от Стара планина е било далеч по-ма-
сово, отколкото на османските монети от предходните десети-
летия (Жекова 2018, 347). Това се потвърждава и от единичните 
Мурадови акчета. Сред публикуваните в литературата или пре-
гледани от мен в музейни и частни колекции сребърни монети 
на този владетел, преобладаващото количество са от тип С/ІІІ. 
Някои топографски данни показват тяхното разпространение в 
различните части на днешна България. Те се откриват не само 
на юг от Стара планина, например в Хасковско (м. Дана бунар 
до с. Георги Добрево, община Любимец), Русокастро (Николов, 

23  Монетите на Мурад І в съкровището превишават доста тези на Баязид І, 
а находките с акчета (колективни и единични) на последния по нашите 
земи са обилни. В такъв случай е странно, че ако съкровището е укрито 
чак след смъртта на Баязид І, то неговият притежател е акумулирал повече 
екземпляри от по-рядко срещаните по нашите пазари акчета на Мурад І и 
по-малко от неговия наследник, които иначе са доста по-често срещани.



ЛЪЧЕЗАР ЛАЗАРОВ

44

Мутафов 2019, 515)24, Старозагорско25 и в Западните Родопи – 
крепостта Цепина (Станков 2011, 111, таб. XIII, № 59), но по-
добно на съкровищата и в Североизточна и Централна Северна 
България – Калиакра (Парушев 1990, 146; Димитрова-Чудило-
ва 2003, 183), Балчик (Джани баир) (Димитров 1987, 197 – 198), 
крепостта Кастрици (Плетньов и кол. 2010, 535; Плетньов и 
кол. 2011, 473; Плетньов и кол. 2012, 460; Плетньов и кол. 
2013, 420; Плетньов и кол. 2014, 540 – 541; Плетньов и кол. 
2015, 681), околностите на с. Орешак, община Аксаково (Митев 
2015, 463, № 6; 465, № 6), крепостта Петрич кале, община Аврен 
(Плетньов и кол. 2017б, 599), Варненско (Mitev 2018, 190, 193, 
№ 3 – 4, Pl. XLVII, № 3 – 4), Провадия26, с. Венчан, община Про-
вадия (Лазаров 2004в, 20, № 10), с. Тутраканци, община Прова-
дия (Лазаров 2004в, 20, № 9), Силистра (Атанасов 2009, 302), 
Шумен (Жекова 2004, 144; Жекова 2006, 161, № 1487; Жекова 
2018, 347; Хараланов 2008, 58; Митев 2014г, 517, 526), Преслав 
(Конаклиев, Дончева 2011, 400; Ваклинова и кол. 2013, 379), 
крепостта Крумово кале (Мисионис?) до Търговище (Конакли-
ев, Овчаров 2019, 518), Стражица (Проданов 1979, 25), кре-
постта Ряховец до Горна Оряховица (Бъчваров 1994, 113, ХІV, 
1; Митев 2014г, 517, 526; Петракиев 2018, 154, таб. 3), Велико 
Търново (Дочев 2011, 446) и в Западна България – от некропола 
на Пернишката крепост (Пенчев 1988, 26, обр. 18) (Карта № 2). 
80-те години на ХІV в. са времето, когато османските монети 
вече започват да играят съществена роля не само по българските 
земи в Тракия, но и в Търновското царство, и в Добруджанското 
деспотство. Дотогава техният приток не е така масов, макар че 
изданията на този владетел от 70-те години (т.е. от тип В/ІІ) се 
разпространяват на север от Стара планина, както се вижда от 
находките от Русе и Шумен (Пенчев 2009, 96, обр. 17 – 20) и от 
някои други данни – с. Комарево, община Провадия (Лазаров 
2004в, 20, № 8) и от Варненско27.

24 При разкопките през 2017 г. са намерени две акчета на Мурад I. Благодаря 
за информация на Милен Николов и Васил Мутафов. (Бел. И.Л.)
25  РИМ – Стара Загора, пол. № 28, пол. № 60; частна колекция В. Велчев.
26  Частна колекция – Провадия.
27  РИМ – Варна, инв. № VІ, 1121 (Srećković 1999, Type B/II, # 04).
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Наблюденията върху циркулацията на сребърните акчета 
на Мурад І се потвърждават и от анализа на медните му из-
дания. Както е известно, при управлението на този владетел 
настъпват важни промени в сеченето на медните османски мо-
нети. От негово време може вече да се говори за легитимирано 
медно османско монетосечене, тъй като името му, заедно с това 
на неговия баща Орхан, присъства върху монетите. Откривани-
те в България мангъри на Мурад І са в значителни количества 
(Карта № 2), но отделните медни типове са представени по дос-
та различен начин. Според най-новото и най-пълно изследване 
върху османските мангъри на Н. Кабакларлъ емисиите на Му-
рад І са разделени на четири основни типа (Kabaklarlı 1998, 65 
– 75). Първите два имат прилики със съответните сребърни из-
дания. Третият тип е с няколко отчетливо различаващи се вари-
анта, някои от които биха могли да се тълкуват и като отделни 
типове (Табло 2). Като първи тип Н. Кабакларлъ е представил 
монети с имената на Мурад и Орхан, разделени от две успоред-
ни хоризонтални линии, а върху реверса – خلد ملکه , също над и 
под две линии (Edhem 1915, 14 – 15, № 42 – 43; Kabaklarlı 1998, 
65 – 66, Type I, 03-X-01/08). Изглежда, че щом го е поставил в на-
чалото на каталога, Н. Кабакларлъ определя този тип за най-ра-
нен сред сериите Мурадови мангъри. Според С. Сречкович тези 
медни монети са сечени заедно с акчетата от тип ІІ през второ-
то десетилетие от управлението на Мурад І (Срећковић 1989, 
55 – 56, № 3 – 4). За най-ранни мангъри на Мурад І той приема 
тези с по една хоризонтална разграничителна линия от двете 
страни (Срећковић 1989, 55, № 1 – 2) – подреждане, което е 
още в най-ранните изследвания върху османското монетосече-
не (Lane-Poole 1883, № 86; Valentine 1911, 12 – 13, № 1; Edhem 
1915, 13 – 14; № 38 – 41; Pere 1968, 51, № 9, Pl. II, № 9; Artuk, 
Artuk 1974, № 1382). Тези монети Н. Кабакларлъ представя като 
тип ІІ (Kabaklarlı 1998, 66 – 68, Type II, 03-X-09/26). Аргумен-
тите на С. Сречкович и на предходните изследователи явно те-
жат повече. Освен изтъкнатата пряка връзка с най-ранния тип 
акчета надписът върху аверса خلد ةللا ملکه е аналогичен с този от 
сребърните монети на предшественика му Орхан (Remler 1980, 
183 et sq., Type III – VI; Srećković 1999, 23 – 25, Type С/III – G/
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VIII) и с анонимните анатолийски мангъри, отдавани също на 
Орхан (Sultan 1977, 8 – 9, № 3 – 5; Kabaklarlı 1998, 52). Това по-
казва по-близки връзки с емисиите на Орхан, отколкото с тези 
с по две хоризонтални черти, приети за тип І от Н. Кабакларлъ. 
Данните от България малко контрастират с гореказаното. Съ-
ществуват поне 7 – 8 монети от тип ІІ по Н. Кабакларлъ (тези с 
една хоризонтална черта от двете страни), всичките произхож-
дащи от Североизточна България, които съм успял да докумен-
тирам или поне лично да видя. Те се отличават с доста високи 
тегла (между 2,71 – 5,39 грама), а диаметрите им достигат дори 
до 23 мм. Една от тези монети произхожда от Шуменската кре-
пост (Жекова 2006, 161, № 1488 – 1489, таб. ХVІ, № 1489), а 
друга от територията на Провадийската крепост или от Прова-
дийско (селата Манастир или Добрина).28 От друга страна, от 
мангърите тип І по Н. Кабакларлъ досега не съм попаднал на 
нито един екземпляр сред преглежданите от мен фондове или 
колекции. Тази липса може да бъде тълкувана двояко. Може да 
се обясни и с по-ранното (в 60-те години на ХІV в.) отсичане на 
този тип и оттам с по-трудните условия при постъпването му в 
още независимите български земи, но и с вече отбелязаното от 
изследователите ограничено количество на емисията (Срећко-
вић 1989, 56). Аз мисля, че все пак е по-вярно последното, тъй 
като в България има медни анонимни монети още от 50-те го-
дини на века, приети за издания на Орхан. Типовете мангъри І 
и ІІ по Н. Кабакларлъ са били сечени на територията на Мала 
Азия, подобно на акчетата, най-вероятно в Бурса, и това е още 
едно обяснение за тяхната оскъдност в нашите земи.

Доста по-различна е картината с разпространението на Му-
радовите мангъри от тип ІІІ по Н. Кабакларлъ (Lane-Poole 1883, 
№ 87; Galib 1889, № 11; Valentine 1911, 12 – 13, № 2; 22 – 23, № 
107 – 109; Edhem 1915, 15 – 16, № 47 – 51; Pere 1968, 51, № 10, Pl. 
II, № 10; Artuk, Artuk 1974, № 1383; Kabaklarlı 1998, 68 – 72, 
Type III, 03-X-39-47) (Табло 2). Той е документиран с редица на-
ходки от средновековни крепости и селища. Такива монети се 
съхраняват в доста музейни и частни колекции. Те показват не-

28  Частна колекция – Провадия.
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говото далеч по-широко разпространение в Източна България 
(Жекова 2018, 347), особено в районите в близост до Черномор-
ското крайбрежие – Варна и крепостта Кастрици29, Варненско 
(Mitev 2018, 190, 193, № 5, Pl. XLVII, № 5), Провадийската кре-
пост (Лазаров 2001, № 154 – 155; Митев 2014г, 518, 526)30, някои 
селища от Провадийско31, с. Гроздьово, община Долен чифлик 
(Митев 2014в, 88, 90, № 1, 4; 94, обр. 1, 4), Шумен (Жекова 
2006, 161, № 1490 – 1491), Поморие32, с. Порой, община Поморие 
(Кръстев 2014б, 202, 204, № 1; 212, № 1; Кръстев 2015а, 298, 
303, таблица 233), Ахтопол (Койчев, Мутафов 1999, 11, № 13; 
Койчев, Мутафов 2002, 29, № 30 – 33) (Карта № 2). Последни-
те три обекта по това време трябва да са били във византийско 
владение и явно разпространението на дребните османски мо-
нети през 80-те години на ХІV в., когато се датират мангърите 
от този тип (Срећковић 1989, 56), е налице и в границите на 
Византия. Във вътрешността на Южна България такива монети 
са известни от Пловдив (Иванов 2019, 216 – 217, № 2 – 3).

Мангърите тип ІІІ на Мурад І са значително по-често сре-
щани в българските земи.34 Причината може да не е само тяхно-
то по-късно отсичане, а и различиният монетен център, който 
ги е издавал. За това говори и тяхната по-различна иконогра-
фия и метрика. Диаметрите на монетите са по-малки, а тегла-
та – по-ниски от тези на типове І и ІІ. Новата монетарница би 
могла да е в Едирне (Одрин, Р. Турция). Градът е обявен за ос-
манска столица към 1373 г. (Павлов, Тютюнджиев 1995, 58).35 
Мангърите от тип ІІІ са с доста стилови и иконографски разно-
видности (Edhem 1915, 17, № 52; Pere 1968, 51, № 11, Pl. II, № 
11; Ölçer 1975, № 0907; Kabaklarlı 1998, 70 – 72, № 03-Х-39-47).36 

29  РИМ – Варна.
30  Частна колекция – Провадия.
31  Частна колекция – Провадия.
32  РИМ – Бургас, инв. № 2104.
33  РИМ – Бургас, инв. № 2080.
34  На мен са ми познати десетки подобни екземпляри от различни колекции, 
в голямата част, за съжаление, без данни за произхода.
35  Съществуват и други мнения по този въпрос. С. Сречкович приема 1366 г. 
за преместването на столицата (Srećković 1999, 29).
36  Някои от тях С. Сречкович основателно обособява в отделни варианти 
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Вариантите са застъпени в български колекции, което може би 
говори за сеченето им в различни монетни центрове. Част от 
тези издания са с непрецизно изписани надписи и нехайна из-
работка. Понякога ядрата са с доста по-ниско тегло (Valentine 
1911, 22 – 23, № 107 – 109; Kabaklarlı 1998, 69 – 70, № 03-Х-33-
38). Те дори навяват мисълта за емисии с имитативен характер, 
но по-вероятно изглежда тяхното изработване да е било осъ-
ществявано в полеви монетарници по време на различните по-
ходи на Мурад І и неговите военачалници във вътрешността на 
Балканския полуостров.

IV тип на Мурадовите мангъри е своеобразен с това, че за 
първи път върху този вид османски монети стои годината на 
отсичането – 690 г. по Хиджра (1388/1389 г.) (Lane-Poole 1883, 
№ 88; Valentine 1911, 12 – 13, № 3; Edhem 1915, 17 – 18, № 53 
– 58; Pere 1968, 51, № 12, Pl. II, № 12; Artuk, Artuk 1974, № 
1384; Kabaklarlı 1998, 73 – 75, Type IV, 03-X-48-62) (Табло 2). 
Той е сечен след завладяването на Източна България от осман-
ците, което обяснява разпространението му в този район. Из-
вестни са монети от Карнобат (Лазаров 2002, 277, № 1 – 2), от 
Калиакра (Петрунова и кол. 2013, 422; Василева, Димитро-
ва, Петрунов 2016, 730), от нос Чиракман до Каварна (Васи-
лева, Бонев, Маджаров 2019, 500), от крепостта Кастрици до 
Вар на (Плетньов и кол. 2007, 567; Плетньов и кол. 2009, 661; 
Плетньов и кол. 2010, 535; Плетньов и кол. 2011, 473; Плет-
ньов и кол. 2012, 460; Плетньов и кол. 2013, 420; Плетньов 
и кол. 2014, 540 – 541; Плетньов и кол. 2015, 681; Плетньов 
и кол. 2016, 727; Плетньов и кол. 2017а, 596; Лазаренко, Ма-
нолова-Войкова 2019, 505), от крепостта Петрич кале, община 
Аврен (Плетньов и кол. 2017б, 599), от Провадийската крепост 
и други селища в Провадийско37, от Шуменската крепост (Же-
кова 2003а, 228; Жекова 2004, 144; Жекова 2006, 162, № 1492; 
Жекова 2018, 347; Хараланов 2008, 58), от Преслав (Маноло-
ва-Войкова 2014, 470), от Велико Търново (Рабовянов 2015, 

(Срећковић 1989, 56), а според мен № 03-Х-40-44 би следвало да се считат 
дори за различни типове.
37  Частна колекция – Провадия.
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471), както и от по-рано превзетите Русокастро38, крепостта 
Вердица до Твърдица (Велков, Господинов 2015, 694; Велков 
2019, 201), Боруй39, Пловдив (Иванов 2019, 215, 217, № 1; 219, 
обр. 1) и Мелник40 (Карта № 2). Такива са тринадесетте Мура-
дови Мангъра в колективната находка от с. Попкралево, общи-
на Силистра (Дзанев, Николов 2008, 378, № 5 – 17), но те може 
би са постъпили в района по-късно, защото са заедно с медни и 
сребърни монети на Баязид І. Монетите от IV тип на Мурад І в 
страната са многобройни, особено като се има предвид, че са от 
емисия, която е била издавана само в последната година от жи-
вота му. Фактът показва налагащото се по българските пазари, 
предимно в източната част от страната, изпозване на османски-
те монети. Това е резултат от покоряването на България от ос-
манските завоеватели и прекратяването или поне значителното 
съкращаване на притока от български монети в тези райони. 
Липсата на достатъчно български владетелски монети е при-
чината за появата на различни имитативни градски емисии за 
задоволяване на ежедневните нужди на пазара.41

При наследника на Мурад І Баязид І (1389 – 1402) българ-
ските земи постепенно губят своята автономия и са включени 
в пределите на османската държава. Напълно са покорени Тър-
новското царство (през 1393 г. е превзето Търново, а през 1395 г. 
– Никопол) и Видинското царство (през 1397 г. е превзет Видин 
и пленен Иван Срацимир). След смъртта на крал Марко и Кон-
стантин Драгаш в битката при Ровине през 1395 г. васалните им 
държави също престават да съществуват.42 По-неясна е съдбата 
на Добруджанското деспотство. То може би е разгромено от та-
тарите на Актау, които превземат Варна в 1399 г. (Павлов, Тю-
тюнджиев 1995, 112 – 113), но изглежда части от него попадат 
по-рано под влашко господство (Божилов 1986, 67; Лазаренко 

38 При разкопките през 2021 г. е намерен мангър на Мурад I. Благодаря за 
информация на М. Николов и В. Мутафов (бел. И.Л.).
39  РИМ – Стара Загора.
40  РИМ – Благоевград, инв. № 8859.
41  За такива издания например от Провадийската крепост вж. Лазаров 2001, 
№ 114 – 124.
42  Датировките са съобразно Павлов, Тютюнджиев 1995.
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2005, 226, бел. 102).
Още преди окончателния край на тези малки държави 

имало условия за навлизане на османските монети на техни-
те пазари. През българските земи нееднократно преминавали 
османски войски по време на различни завоевателни походи, 
а васалният им статут е допускал османски гарнизони в някои 
от важните центрове. С тях или успоредно с военните меро-
приятия е осъществявана и търговска дейност от различни по 
националност търговци с османски платежни средства. Съще-
временно васални отряди от българи са участвали във военни 
действия на територията на Мала Азия. Там са влизали в кон-
такти, включително търговски, и са използвали местните пари. 
Всички тези фактори, както може би и най-главният – посте-
пенното прекратяване на българското монетосечене през 90-те 
години на ХІV в., водят до широкото разпространение на Бая-
зидовите емисии (Табло 3) в българските земи. Съкровищата 
с негови акчета са много повече, отколкото тези с монети на 
предшествениците му. Статистиката е още по-отчетлива, като 
се има предвид, че той е управлявал около 13 години, а баща му 
– близо 30. Топографията показва разширяване на ареала на на-
ходките. Наред с традиционните и при предходните владетели 
области в Източна и Централна България (особено в Североиз-
точна и Централна Северна България) – Калиакра (четири съ-
кровища) (Герасимов 1967, 188; Бобчева 1967, 223 – 226; Пару-
шев 1990, 146; Димитрова-Чудилова 2003, 176 – 177, 180, 183; 
Атанасов 2009, 201 – 202, 302; Петрунова, Ендарова 2019, 495 
– 496; Петрунова 2020, 74 – 76, 158), крепостта Кастрици (три 
съкровища) (Павлова, Плетньов 2009, 487 – 499; Плетньов 
и кол. 2010, 53543), Варна (Кузев 1981, 304 – 305), Тервелско44 
(Лазаров под печат), Шумен и Шуменско (поне пет съкровища) 
(Герасимов 1946, 238; Лазаров 1992, 45, № 2; Герасимов 1950, 
315; Жекова 2018, 53, 235; Жекова 2004, 149, № 3; Жекова 2008, 

43  Две непубликувани, РИМ – Варна.
44  В ИМ – Дългопол се съхраняват три акчета на Баязид I (инв. № НО338/1 – 3), 
едно акче на емир Сюлейман (инв. № НО338/4) и едно акче на Мехмед I 
(инв. № НО338/5), които са част от съкровище, намерено някъде в община 
Тервел.
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81 – 82, 86 – 97; Пенчев 2009, 94 – 100), с. Хан Крум, община 
Велики Преслав (Жекова 2018, 316, 322, 409), Преслав (Йорда-
нов 1980, 236; Жекова 2013, 310), Цар Калоян, област Разград 
(Дзанев 1995, 290), Сеново, област Русе (Дзанев 2016, 851 – 853, 
№ 2 – 11; 855, обр. 1б – к; 856, обр. 2а), с. Нисово, община Ива-
ново, област Русе (Юрукова 1978, 7745), Русе (Пенчев 2004, 132 
– 133, обр. 153 – 182), друго съкровище с неуточнен произход от 
Русенско (Юрукова 1982, 65; Лазаров 1992, 45, № 3), Стражица 
(Проданов 1979, 25; Юрукова 1981, 130; Лазаров 1992, 45, № 
1), Златарица (Герасимов 1957, 323 – 324; Лазаров 1992, 46, № 
14), с. Петко Каравелово (между 1951 и 1992 г. Сашево), община 
Полски Тръмбеш – едно или две съкровища (Ангелов 1964, 89 – 
90, обр. 4е; Дочев 2017, 266, № 1646), района на Велико Търново 

45  В бюлетина за местонамиране на съкровището е записано с. Червен, макар 
че изрично е отбелязано, че е намерено на левия бряг на р. Малки Лом, срещу 
Големия Нисовски манастир (Юрукова 1978, 77), т.е. в землището на с. Нисо-
во. Това е причината в описа на съкровищата с български средновековни сре-
бърни монети на Константин  Дочев то да фигурира два пъти – като Червен III 
и като Нисово (Дочев 2017, 258, 267). За същото съкровище Стоян Йорданов 
пише, че е намерено в средновековния град Червен (Йорданов 2019, 273).
46  По информация в първичното съобщение на Никола Ангелов и от Стоян 
Михайлов, уредник-фондохранител на нумизматичния фонд на РИМ – Ве-
лико Търново в периода 2005 – 2017 г., съкровището от с. Сашево е предаде-
но в ОМ – Велико Търново през 1963 г. от Стефка Б. Фъртунова от Велико 
Търново. Заведено е под инв. № 2101 – 2108 (121 бр. грошове на Иван Шиш-
ман) и № 2109 (53 бр. акчета на Баязид I). След кражбата през 2006 г. от РИМ 
– Велико Търново са останали само част от монетите на Иван Шишман, кои-
то тогава са били експонирани в монетната зала на Археологическия музей.
В РИМ – Велико Търново е имало още една група сребърни монети 
от емисии на Иван Шишман и Баязид I. Те са откупени през 1985 г. от 
Х. Йорданов от Велико Търново и са заведени под № 3567 (291 бр. грошове 
на Иван Шишман) и № 3568 (169 бр. акчета на Баязид I). От тях в музея на 
Възраждането в града са експонирани 135 бр. на българския цар и 50 бр. на 
османския владетел. Останалите са откраднати през 2006 г.
Изглежда, че в описа на съкровищата с български средновековни сребърни 
монети К. Дочев е смесил информацията за съкровището от с. Сашево и 
съкровището (?), откупено през 1985 г., защото посочва само едно съкровище 
в РИМ – Велико Търново. Според него то е намерно в с. Петко Каравелово и 
е съдържало 392 бр. монети на Иван Шишман и 154 бр. монети на Баязид I. 
Броят на монети също се разминава с този, който е според инвентарните 
книги на РИМ – Велико Търново.
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(Василев 2018б, 90, № 19), м. Кайлъка, Плевен (Гълъбов 2019), 
Априлци, област Ловеч47, с. Литаково, община Ботевград (До-
чев 2017, 265, № 7), Ботевградско (Дочев 2017, 265, № 6), района 
на Никопол (две съкровища или две части от едно съкровище) 
(Филов 1915, 225 – 226; Дочев 2002, 155; Пенчев 2010, 158, таб. 
ХХІІ.12 – ХХІІІ.9; Кръстев 2020, 17 – 30), м. Селището до Сли-
вен (Дочев 2017, 262, № 78), с. Маломир, област Ямбол (Пенчев 
2006, 239 – 258, таб. ХХХІ – ХLІІІ; Лазаров 1992, 47, № 24), 
с. Рогош, област Пловдив (Gerasimov 1979, 136). Такива трезори 
са открити и в области, които са били във Видинското царство 
– Враца (Герасимов 1964, 242; Николов 1965, 14 – 16; Димов 
2017, 30; Василев 2018б, 89 – 90, № 11), с. Долна Вереница, об-
щина Монтана (Герасимов 1963, 262; Пенчев 2008, 136 – 143), 
Видин (Филипова 1994, 106 – 114), с. Флорентин, община Ново 
село, област Видин (Юрукова 1983, 117), с. Градец, община Ви-
дин (Филипова 2009, 485 – 493), с. Арчар, община Димово, об-
ласт Видин (Дочев 2017, 265, № 4), Видинско (Василев 2018б, 
90, № 12 – 13) (Карта № 3).

Някои от тези находки включват само Баязидови монети (две 
съкровища от Калиакра, от Варна, от крепостта Кастрици, от 
средновековния град Червен (?), от Априлци, от Враца, от Дол-
на Вереница, от Видин и др.). В други съкровища има монети 
на Мурад І и на балканските владетели от втората половина на 
ХІV в. (две съкровищата от Калиакра, от Русе, от с. Червен, от 
околностите на Велико Търново, от района на Никопол, от Враца, 
от с. Флорентин, от с. Градец, от Видинско, от с. Рогош и др.) и 
по-късни османски и византийски емисии (от Тервелско, от Шу-
менско, от Преслав, от Цар Калоян, от Русенско, от Стражица, от 
околностите на Велико Търново, от Видинско и от с. Маломир). 
Има съкровища, укрити по времето на Баязид І, които съдържат 

Възможно е еднотипните сребърни монети, постъпили в РИМ – Велико 
Търново през 1963 г. и 1985 г., да са две части от едно и също съкровище, 
намерено в землището на с. Петко Каравелово/Сашево, но затова няма 
данни.
47  През 1987 г. лично разгледах няколко от акчета на Баязид І, представля-
ващи част от находка с около 20-тина монети, открити в района на града, 
които, за съжаление, не бяха откупени за Ловешкия музей.
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златни и сребърни предмети и накити (две съкровищата от Ка-
лиакра, едно от крепостта Кастрици и от Враца), което показва, 
че трезоризането им е било свързано с някакви бурни събития, с 
каквито изобилства историята на Северна България в 90-те годи-
ни на ХІV в. Последното десетилетие на века наред с окончател-
ното завладяване на българските земи на север от Стара планина 
в нумизматичен аспект е характерно и с настъпилия прелом в 
монетната циркулация. Изданията на Баязид І, понякога приме-
сени и с по-ранните акчета от тип С/ІІІ на Мурад І, вече масово 
се настаняват по българските пазари и в 90-те години са цир-
кулирали едновременно с асприте на Иван Шишман и на Иван 
Срацимир, а и на други балкански владетели (съкровищата от 
с. Сашево/Петко Каравелово, от околностите на Велико Търно-
во, от Враца, от с. Флорентин, от Видин, от Русе, от Калиакра и 
др.). По отношение на най-късните български сребърни емисии, 
тежащи между 0,45 – 0,60 грама (на цар Иван Шишман) и око-
ло 0,54 грама (на цар Иван Срацимир) (Пенчев 1990, 158, 169), 
съотношението трябва да е било едно акче за две аспри (Пен-
чев 2004, 130). Присъствието на Баязидови монети в някои доста 
по-късно укрити трезори (например в тези от Тервелско и от Цар 
Калоян) показва, че поне до времето на Мурад ІІ тези монети не 
са били изтегляни от обръщение и не са претопявани. За съкро-
вището от Златарица, чийто състав не е ясен, но освен монети на 
Баязид І и Мурад ІІ съдържа и акчета на Мехмед ІІ (Герасимов 
1957, 323 – 324; Лазаров 1992, 46, № 14), трябва да се предполага, 
че към по-старите монети са били добавяни нови, без предходни-
те повече да са били в обръщение. Добре известна е практиката 
от Мехмед ІІ насетне да се изземват по-старите издания и да се 
секат акчета с редуцирано тегло (Babinger 1954, 95).

Отделно намерените акчета на Баязид І следват доста близ-
ко топографията на съкровищата с такива монети. Отново 
най-много екземпляри има от големите центрове на Североиз-
точна и Централна Северна България и от някои селища около 
тях – Калиакра (Парушев 1990, 146; Петрунова и кол. 2012, 
457; Петрунова 2014а, 510), некропола на селището на нос Чи-
ракман до Каварна (Василев и кол. 1977, 135), Балчик – Джа-
ни баир (Димитров 1987, 198; Димитрова-Чудилова 2003, 177, 
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184), крепостта Кастрици (Плетньов и кол. 2006, 365; Плет-
ньов и кол. 2007, 567; Плетньов и кол. 2009, 661; Плетньов 
и кол. 2010, 535; Плетньов и кол. 2011, 473; Плетньов и кол. 
2012, 460; Плетньов и кол. 2013, 420; Плетньов и кол. 2014, 
540 – 541; Плетньов и кол. 2015, 681; Плетньов и кол. 2016, 
727; Плетньов и кол. 2017а, 596; Плетньов и кол. 2018, 526; 
Лазаренко, Манолова-Войкова 2019, 505; Атанасов 2009, 
202), Варна48, околностите на с. Орешак, община Аксаково (Ми-
тев 2015, 464 – 465, № 7 – 8), крепостта Петрич кале, община 
Аврен49, Варненско50, Провадия (Митев 2014а, 210, 213 – 214, 
№ 1, таб. ХХХІІІ.6; Митев 2014г, 518, 526)51 и околните села – 
Манастир, Добрина52, Тутраканци (Лазаров 2004в, 21, № 1153) 
и Габърница (Лазаров 2004в, 12, № 1154), Шуменската крепост 
(Жекова 2003а, 228; Жекова 2004, 144; Жекова 2006, 162, № 
1493 – 1502; Хараланов 2008, 58; Митев 2014г, 517, 526), Пре-
слав (Жекова 2003а, 228; Ваклинова и кол. 2009, 461), Попов-
ско (Кръстев 2015б, 113, 118, 126 – 127, № 1), Силистра (Атана-
сов 2009, 302) и Велико Търново (Герасимов 1973, 241, № 166, 
таб. ІV, 7; Ангелов 1980, 104, № 42; Дочев 1996, 274 – 275, 278, 
№ 6; Дочев 2004, 175, ХІХ, 1; 196, табл. ХІ, № 355; Дочев 2011, 
446; Митев 2014г, 516, 526) (Карта № 3).

На север единичните сребърни монети на Баязид І дос-
тигат до устието на р. Дунав – селата Въкърени (Oberländer-
Târnoveanu 1980, 512 – 513 и цит. лит.) и Енисала (Vertan, 
Custurea 1980, 358, № 21756), Тулчанско. В находката от Добру-
джа, притежание на Нумизматичния кабинет – Букурещ, има 

48  РИМ – Варна, инв. № VІ, 16 (Srećković 1999, 43, Type A1/I, № 5).
49  Разкопки на проф. В. Плетньов от РИМ – Варна. Намерените монети на 
този обект са определяни от Иг. Лазаренко.
50  РИМ – Варна, инв. № VІ, 1124 (Srećković 1999, 44, Type А1/ІV, № 14 (вар.); 
инв. № VІ, 1123 (Srećković 1999, 46, Type В1/І, № 25) и в колекцията на Алек-
сандър Русев от Варна (Mitev 2018, 190, 193, № 6 – 7, Pl. XLVII, № 6 – 7).
51  Частна колекция – Провадия; ИМ – Провадия, инв. № 433.
52  Частна колекция – Провадия.
53  Srećković 1999, 43, Type А/І, № 1.
54  Srećković 1999, 43, Type А/І, № 01 – 02.
55  Srećković 1999, 43, Type А/І, № 01 – 02.
56  Pere 1968, 55, № 14, Pl. II, № 14.
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две негови акчета (Nicolae 1989, 131, № 3 – 4, Pl. I, 3 – 457).
При разкопки в Пловдив е намерено поне едно акче на 

Баязид I.58 За района на Родопите такава монета е известна от 
с. Кочево, община Садово, област Пловдив (Василев 2018б, 91, 
№ 1859) (Карта № 3).

Обилни са и находките с мангъри на този султан (Табло 3). 
Публикуваните данни показват, че такива се откриват в много 
от проучваните археологически обекти, функционирали в края 
на ХІV в. Има ги сред монетния материал във вече завладяни 
от османците земи – Карнобат (Лазаров 2002, 277, № 4 – 5), 
крепостта Букелон до с. Маточина, община Свиленград (Ин-
кова и кол. 2020, 1027), м. Дана бунар до с. Георги Добрево, 
община Любимец60, Стара Загора61, Пловдив (Иванов, Иванов 
2016, 284; Иванов 2019, 216 – 217, № 4), Асеновград62, Мелник 
(Пенчев 1989, 228 – 229, обр. 186 – 187; 234, ХІІ, 1 – 2, обр. 186 
– 18763), както и в тези, които през първата половина на 90-те 
години на века все още са били в границите на Византия – Ур-
довиза (Панайотова и кол. 2013, 430; Русев 2014, 284), Бургас-
ко (Кръстев 2014б, 202, 204, № 2; 212, № 2; Кръстев 2015а, 298, 
303, таб. 2), на Търновското царство – Ловеч64, Велико Търново 
(Герасимов 1973, 241, № 167 –171; Дочев 1996, 274 – 275, 278, 
№ 7; Дочев 2004, 175, ХІХ, 1; 181, № 8; 196, таб. ХІ, № 4; Дочев 
2005, 195, ХІІ, № 1; 203, таб. XLVII, № 365; Робов, Дочев 2008, 

57  Pere 1968, 55, № 13, 15, Pl. II, № 13, 15.
58  При разкопки в парцел с адрес ул. „Д-р Вълкович“ № 16, попадащ в цен-
тралната част на Филипопол/Пловдив (Божинова, Станев 2019, 302 – 304), 
са намерени едно акче и пет мънгъра на Баязид I. Средновековните монети 
от този обект са определени от Иг. Лазаренко.
59  Любомир Василев публикува снимки на 15 от 17 акчета от ХIV – XVI в. 
(сред тях едно на Баязид I), намерени в разорана нива в м. Юртищата, за кои-
то допуска, че са съкровище (Василев 2018б, 87 – 88, обр. 1; 91 – 92, № 18).
60  Археологически проучвания на Старозагорския музей.
61  РИМ – Стара Загора (2 бр).
62  ИМ – Асеновград, инв. 1888.
63  На Баязид І очевидно принадлежи и приетият там за мангър на Осман І 
обр. 186.
64  ИМ – Ловеч. През 80-те години на ХХ в. лично съм идентифицирал по-
добни екземпляри във фонда на музея.
65  Pere 1968, 55, № 18, Pl. II, № 18.
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693; Алексиев 2008, 678; Дерменджиев 2010, 517; Рабовянов 
2015, 469 – 470, 474; Митев 2014г, 516, 526), района на Търново 
(Димов 2016, 24 – 26), крепостта Ряховец (Бъчваров 1994, 113, 
№ 2; Петракиев 2018, 154, таб. 3; Митев 2014г, 517, 526), Червен 
(Velikova, Zhekunova 2021, 166, Tab. 2a), Шуменската крепост 
(Йорданов 1975, 151; Жекова 2003а, 228; Жекова 2004, 144; 
Жекова 2006, 162 – 163, № 1503 – 1506; Хараланов 2008, 58; 
Митев 2014г, 517, 526), Преслав (Жекова 2003а, 228), Провадия 
(Лазаров 2001, № 156 – 157; Митев 2014г, 518, 526), с. Венчан 
(Лазаров 2004б, 21, № 14) и други по-малки селища и крепости 
в Провадийско – с. Добрина (Лазаров 2004в, 21, № 13), с. Равна 
(Лазаров 2004в, 21, № 15) и с. Манастир66, крепостта Петрич 
кале, община Аврен (Плетньов и кол. 2017б , 599; Маноло-
ва-Войкова, Лазаренко 2021, 1068), с. Гроздьово, община До-
лен чифлик (Митев 2014в, 88, 91, № 5 – 6, 8 – 9; 94 – 95, обр. 
5 – 6, 8 – 9), Силистренско (Дзанев, Николов 2008, 379 – 385, 
№ 20 – 79) или в Добруджанското деспотство – Калиакра (Па-
рушев 1990, 146; Димитрова-Чудилова 2003, 183; Петрунова 
и кол. 2013, 422; Василева, Димитрова, Петрунов 2016, 730; 
Петрунова 2020, 52, 65), селището на нос Чиракман до Каварна 
(Василева, Бонев, Маджаров 2019, 500), Балчик (Йорданов 
1990, 244 – 6 монети на Баязид І, без уточнения на вида им), кре-
постта Кастрици (Плетньов и кол. 2006, 365; Плетньов и кол. 
2007, 567; Плетньов и кол. 2009, 661; Плетньов и кол. 2010, 
535; Плетньов и кол. 2011, 473; Плетньов и кол. 2012, 460; 
Плетньов и кол. 2013, 420; Плетньов и кол. 2014, 540 – 541; 
Плетньов и кол. 2015, 681; Плетньов и кол. 2016, 727; Плет-
ньов и кол. 2017а, 596; Плетньов и кол. 2018, 526; Лазаренко, 
Манолова-Войкова 2019, 505; Атанасов 2009, 30267) и Варнен-
ско68 (Карта № 3). Мангъри се откриват и в Северна Добруджа. 

66  Частна колекция – Провадия. В тази колекция се съхраняват и екземпля-
ри от упоменатите вече обекти при с. Добрина и с. Венчан.
67  Георги Атанасов пише, че в крепостта Кастрици за три археологически 
сезона са намерени над 500 акчета на Баязид I (Атанасов 2009, 302), но 
всъщност става дума за мангъри.
68  РИМ – Варна, инв. № VІ, 1127 (Kabaklarlı 1998, 79 – 80, 04-Х-04, 04-Х-
12-14), инв. № VІ, 1126 (Kabaklarlı 1998, 79 – 80, 04-Х-01-17), инв. № VІ, 
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Това показва, че през 90-те години на ХІV в. медните монети 
на Баязид І вече са имали съществена, а може би и главна роля 
при дребните покупко-продажби в Добруджанското деспотство 
(Vertan, Custurea 1979, 239 – от Остров; Nicolae, Donoiu 1992, 
299, № 1; Pere 1968, 55, № 18, Pl. II, № 18) и в източните предели 
на Търновското царство (Дзанев, Николов 2008, 386). От пов-
семестното им разпространение би следвало подобни монети 
да има и в Северозападна България (Видинското царство)69, и в 
Родопите, макар до момента да липсват публикувани данни за 
тези райони.

Огромната част от откриваните по нашите земи медни 
монети на Баязид І са от неговия основен тип, разграничен в 
двата варианта – с шестолъчна и с петолъчна звезда на реверса 
(Valentine 1911, 12 – 13, № 6; Edhem 1915, 21 – 22, № 71 – 73; 
Pere 1968, 55, № 18, Pl. II, № 18; Kabaklarlı 1998, 79 – 80, 04-Х-
01-17). По-редки са изданията с надписа ناخ в долната половина 
на едната или двете страни (Kabaklarlı 1998, 81 – 82, 04-Х-21-
23), а и някои други модификации. Наред с тези Баязидови ман-
гъри, най-често с диаметър около 18 мм и с тегло често над 2 
грама, се срещат доста медни монети с Баязидов сюжет, но с 
неясни надписи и занижени параметри (диаметър между 13 – 16 
мм, теглото – под 1 грам). Тези мангъри като че ли не са били се-
чени в монетарницата (монетарниците?), издавала аналогични-
те прецизно изработени медни монети на този владетел. Дали 
подобно на небрежно сечените мангъри от ІІІ тип на Мурад І 
те също са били издавани в някоя полева монетарница, или пък 
са правени от имитатори? Впрочем, ако имитирането на медни 
Баязидови монети е само хипотеза, то със сигурност съществу-
ват подобни сребърни издания, дело на непознаващи арабската 
писменост майстори (Жекова 2018, 235). За тяхната национал-
ност само можем да гадаем. Най-вероятно са били венецианци 

1125 (Kabaklarlı 1998, 80, 04-Х-10-14), инв. № VІ, 1229 (Kabaklarlı 1998, 79, 
04-Х-01-04) и в колекцията на А. Русев от Варна (Mitev 2018, 190, 193, № 8, 
Pl. XLVII, № 8).
69  Донякъде показателни за това са съкровищата с акчета на Баязид І от 
с. Долна Вереница, община Монтана, и от с. Флорентин, община Ново село, 
област Видин.
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или генуезци, тъй като те са имали дългогодишна традиция в 
изготвянето на мюсюлмански (най-вече джучидски) подража-
ния. Може и да са българи, защото в самата България векове 
наред са произвеждани различни имитативни монети (Пенчев 
1990, 188 – 205).

Възходът на османската държава при Баязид І бил прекъс-
нат с разгрома и пленяването му от Тамерлан в битката при 
Анкара (1402 г.). Завладените преди това области в Румелия и 
Мала Азия станали арена на междуособици, в които участвали 
синовете на Баязид І и поддържащите ги военачалници и ос-
мански елит. Тогава започнало разпадане на Османския султа-
нат, особено в Мала Азия, където Тамерлан възстановил стату-
та на останалите турски бейлици (Lane-Poole 1966, 184 – 185). 
Подобни процеси имало и в останалите под властта на емир 
Сюлейман балкански части на държавата. След османския раз-
гром при Анкара унгарският крал Сигизмунд І (1387 – 1437) 
подготвил нова коалиция срещу османците. В нея се включи-
ли влашкият воевода Мирчо Стари и синовете на последните 
български царе Константин и Фружин (Цветкова 1969, 14 – 15, 
34 – 35; Ангелов, Чолпанов 1989, 187 – 188; Павлов, Тютюн-
джиев 1995, 121 – 123, 127). Още към 1404 г. Мирчо нахлул в 
Добруджа и завладял част от нея заедно с Дръстър (Цветко-
ва 1969, 14 – 15; Божилов 1986, 69; Ангелов, Чолпанов 1989, 
188). Изглежда, че в определен (може би продължителен) пери-
од от време Константин успял да възстанови независимостта на 
Видинското царство (Павлов, Тютюнджиев 1995, 121 – 125). 
През първото десетилетие на ХV в. в северозападните българ-
ски земи избухнало голямо въстание (Цветкова 1969, 15 – 16; 
Ангелов, Чолпанов 1989, 188). Емир Сюлейман (1402 – 1411) 
предприел поход срещу бунтовниците и потушил въстание-
то в Тимошко и Поморавието, но на следващата година срещу 
него се опълчил брат му Муса, претендиращ за трона в Одрин. 
Последният бил подкрепян от влашкия и сръбския владетел, 
както и от местното българско население (Цветкова 1969, 15 – 
16; Ангелов, Чолпанов 1989, 188; Павлов, Тютюнджиев 1995, 
117 – 120). Междуособиците не спрели с убийството на Сюлей-
ман и превземането на Одрин в 1411 г. от Муса. Непрекъснатите 
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размирици и разорения, на които били подложени българските 
земи през първото десетилетие на ХV в., неминуемо се отрази-
ли на икономическото състояние на населението.

До смъртта на емир Сюлейман монетите му (Табло 4) са 
основните платежни средства в останалите под негов контрол 
земи в Румелия. Но и в Добруджа поне за времето, когато тази 
българска област все още не е заета от Мирчо І, посредством 
тях били извършвани търговските операции от всякакъв род. 
Известните съкровища с акчета на емир Сюлейман са дос-
та по-малобройни от тези с монети на Баязид І (15 спрямо 41) 
(Карти № 3 – 4), а и достигналите количества са сравнително 
малки. Такива има в находките от с. Лъка, община Поморие – 
122 бр. (Кръстев 2011б, 179 – 181; Кръстев 2014а, 486 – 509; 
Кръстев 2015а, 296 – 297, 303, таб. 2; Лазаров 1992, 46, № 12), 
от с. Маломир, област Ямбол – 87 бр. (Пенчев 2006, 243 – 244, 
таб. ХХХV.62 – ХХХVІІ.91; Лазаров 1992, 47, № 24); от Плов-
дивско? – неопределен брой (Жекова 2018, 347), от Варненско 
(няколко броя) (Герасимов 1950, 323; Лазаров 1992, 45, № 4), 
от Илдъз табия на Шуменското плато – 14 бр. (Жекова 2008, 
79 – 81, 85 – 86), от Шуменско – 2 бр. (Герасимов 1946, 238; 
Лазаров 1992, 45, № 2), от Преслав (Йорданов 1980, 236; Же-
кова 2013, 310), от Тервелско – 1 бр.70 (Лазаров под печат), от 
Сеново, област Русе – 8 бр. (Дзанев 2016, 851, 853 – 854, № 12 
– 19; 856, обр. 2б – и), от Русенско – 20 бр. (Юрукова 1982, 65; 
Лазаров 1992, 45, № 3), от Стражица – 27 бр. (Проданов 1979, 
25; Юрукова 1981, 130; Лазаров 1992, 45, № 1), от м. Кайлъка, 
Плевен – неуточнен син на Баязид I и брой негови монети (Гъ-
лъбов 2019), от Видинско – неуточнен брой (Василев 2018б, 90, 
№ 12) и от Перник – 2 бр. (Юрукова 1985, 63; Лазаров 1992, 
45, № 7) (Карта № 4). Само едно неизвестно в литературата 
съкровище от Шуменската крепост е било към 400 – 500 акчета 
на емир Сюлейман.71 Възможно е в други разпилени трезори да 
е имало повече монети от емир Сюлейман, но като цяло тях-
ното количество е значително по-малко от достигнали да нас 
70  ИМ – Дългопол, инв. № НО338/4.
71  Информацията за това съкровище дължа на В. Василев, Велики Преслав, 
който лично е разглеждал монетите.
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акчета на Баязид І както като брой съкровища, така и като брой 
екземпляри в тях. Единствено находката от Шуменската кре-
пост се е състояла само от монети на емира. Изглежда, че голя-
мата част от тях са укрити през неговото управление, тъй като 
акчетата му са най-късните екземпляри в повечето съобщени 
находки. Само в съкровището от с. Маломир (Пенчев 2006, 245 
– 250, таб. ХХХV.111 – ХLIІІ.268; Лазаров 1992, 47, № 24)72 и 
в частично запазените трезори от Перник (Юрукова 1985, 63; 
Лазаров 1992, 45, № 7) и Тервелско73 (Лазаров под печат) има 
монети на Мехмед І и Мурад ІІ.

Разпространението на Сюлеймановите акчета е сходно с 
това на предходните владетели. Те преобладават в Североиз-
точна и Централна Северна България, но отново трябва да се 
подчертае непълнотата на информацията от другите краища на 
България, особено от Тракия. Липсата на съкровища с монети 
на емира в Северозападна България може да се дължи на исто-
рическата обстановка. Въстанието от първото десетилетие на 
ХV в. в този район и борбата на християнските сили, включи-
телно и на Срацимировия син Константин за възстановяване 
суверинитета на Видинското царство, е препяствало заселване-
то на компактно мюсюлманско население там. По това време и 
условията за стопански и търговски живот не са били благопри-
ятни. Подобни процеси може би са протичали и в други краища 
на Западна България, откъдето досега няма документирани не-
гови екземпляри освен съобщените от пернишкото съкровище 
2 акчета.

Свединията за единични сребърни монети на емира са край-
но ограничени. Те отново са от Североизточна и Централна Се-
верна България – от Калиакра (Петрунова, Ендарова, Петру-
нов 2021, 1054), крепостта Кастрици (Плетньов и кол. 2010, 535; 
Плетньов и кол. 2011, 473; Плетньов и кол. 2012, 460; Плет-

72  В съкровището има и други по-късни монети: петнадесет на Мануил ІІ 
Палеолог от периода 1403 – 1425 г., една на Йоан VІІІ Палеолог (1425 – 1448), 
две на Мехмед Челеби (1403 – 1413), три на Муса Челеби (1411 – 1413), осем-
надесет на Мустафа Челеби (1419 – 1422) и шест на Ибрахим Караманоглу 
(1423 – 1463) (Пенчев 2006, 242 – 251).
73  В ИМ – Дългопол, акче на Мехмед I (инв. № НО338/5).
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ньов и кол. 2013, 420; Плетньов и кол. 2014, 540 – 541; Плет-
ньов и кол. 2015, 681), от Варненско (Mitev 2018, 191, 193, № 9, Pl. 
XLVII, № 9), от крепостта Петрич кале, община Аврен74, от Про-
вадийската крепост (Лазаров 2001, № 16375; Митев 2014г, 518, 
526), от Шуменската крепост (Йорданов 1975, 151, таб. 1; Жекова 
2004, 144; Жекова 2006, 163, № 1508 – 1512; Жекова 2008, 80; 
Хараланов 2008, 58; Митев 2014г, 517, 526) и от Велико Търново 
(Дочев 1996, 275, 278, № 8; Дочев 2004, таб. ХІ, 576; Дочев 2005, 
195, ХІІ, № 2; 203, таб. XLVII, № 477; Лазаров 2004в, 22, № 1978). 
От Централна Южна България е публикувана една монета, наме-
рена в Пловдив (Иванов 2019, 216 – 217, № 5; 219, обр. 2) (Карта 
№ 4). Очевидно интензитетът при постъпленията на акчета на 
емир Сюлейман в днешните български земи определено отслаб-
ва спрямо този от времето на Баязид І и причините преди всичко 
са размириците, обхванали Румелия след разгрома на османците 
при Анкара.

Медните монети на емир Сюлейман (Табло 4) се намират 
доста често в днешна България, което говори за поддържане на 
дребните всекидневни търговски операции въпреки многого-
дишните войни и разрушения. Известно е само едно съкровище 
с мангъри на емира, съдържащо 35 монети, намерено при раз-
копките на крепостта Кастрици (Плетньов и кол. 2016, 727). 
Откритите единични мангъри отново са най-вече в източните 
райони на страната – м. Дана бунар до с. Георги Добрево, об-
щина Любимец79, Стара Загора80, Карнобат (Лазаров 2002, 277, 
№ 6 – 7), м. Бейкьой между с. Бата и с. Порой, община Помо-
рие (Кръстев 2011б, 181; Кръстев 2014б, 202, 205, № 3; 212, № 3; 

74  Разкопки на проф. В. Плетньов от РИМ – Варна. Намерените монети на 
този обект са определяни от Иг. Лазаренко.
75  Ölçer 1968, Type E, 5D334; Srećković 1999, 78, Type В/Іе/1, № 66 (?).
76  Srećković 1999, 73, Type А1/I, № 32.
77  К. Дочев съобщава за две акчета на емир Сюлейман, но на таб. ХLVII, № 4 
представя мангър.
78  Ölçer 1968, Type H, 5D035; Srećković 1999, 73, Type А1/Іа2, № 28 – 29. Мо-
нетата е представена без данни за произхода, но допълнително беше уточ-
нено нейното намиране във Велико Търново.
79  Археологически проучвания на Старозагорския музей.
80  РИМ – Стара Загора, инв. № ДС 88 (2 бр.).
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Кръстев 2015а, 298, 303, таб. 281), с. Оризаре, община Несебър82, 
Варна83, крепостта Кастрици (Плетньов и кол. 2006, 365; Плет-
ньов и кол. 2007, 567; Плетньов и кол. 2009, 661; Плетньов и 
кол. 2010, 535; Плетньов и кол. 2011, 473; Плетньов и кол. 2012, 
460; Плетньов и кол. 2013, 420; Плетньов и кол. 2014, 540 – 541; 
Плетньов и кол. 2015, 681; Плетньов и кол. 2016, 727; Плет-
ньов и кол. 2017а, 596; Плетньов и кол. 2018, 526; Лазаренко, 
Манолова-Войкова 2019, 505), околностите на с. Орешак, об-
щина Аксаково (Митев 2015, 464 – 465, № 9), крепостта Петрич 
кале, община Аврен (Плетньов и кол. 2017б, 599), от Варненско 
(Mitev 2018, 191, 193 – 194, № 10 – 12, Pl. XLVII, № 10 – 12), Про-
вадийската крепост (Лазаров 2001, № 164 – 165; Митев 2014а, 
210, 214, № 2 – 3, таб. ХХХІІІ. 7 – 8; Митев 2014г, 518, 526)84, 
с. Кривня, община Провадия (Лазаров 2004в, 22, № 20), от дру-
ги Провадийски села85, Шуменската крепост (Жекова 2004, 144; 
Жекова 2006, 163, № 1513 – 1518; Жекова 2008, 80; Хараланов 
2008, 58; Митев 2014г, 517, 526), Силистра (Атанасов 2009, 302) и 
Велико Търново (Дочев 1996, 275, 278, № 9; Дочев 2004, 196, таб. 
ХІ, 686; Дочев 2005, таб. XLVII, 4) (Карта № 4).

Въпреки че разпространениетно на Сюлеймановите ман-
гъри отново е най-осезателно в Североизточна България, няма 
съмнение, че близо до резиденцията на емира в Одрин, напри-
мер в Хасковско и Кърджалийско, тяхната циркулация трябва 
да е била значителна.

В Югозападна България мангъри на този владетел са наме-
рени в Мелнишката крепост (Пенчев 1989, 228 – 229, обр. 188 
– 189; 234, ХІІ, 3 – 4, обр. 188 – 189).

По-сложен е въпросът с разпространението им в Североза-
падна Балгария, предвид вече указаното отсъствие на каквито 
и да е публикации на подобни монети оттам. Отдалечеността 
от Одрин прави притока им по-труден, но това едва ли е глав-

81  РИМ – Бургас, инв. № 2028.
82  Частна колекция.
83  РИМ – Варна.
84  ИМ – Провадия, инв. № 611, 746 и монети от частна колекция – Провадия.
85  Частна колекция – Провадия.
86  Kabaklarlı 1998, 87, 05A-Х-06-07.
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ната причина. Много по-вероятно е слабото им присъствие да 
е резултат от размирната обстановка в този район, от стремежа 
на местното християнско население да отхвърли наложеното 
му чуждо господство, както и от възможността то да използва 
унгарски, влашки и други монети на съседните държави. Освен 
това в тази част на страната явно липсва характерното за Източ-
на България значително отсядане на мюсюлманско население, 
което е било пряк получател и основен ползвател на изданията 
на емир Сюлейман. Разорителните събития, разиграли се още 
от предходните десетилетия в българските земи, неминуемо 
са дали своето отражение в икономическия живот на местно-
то християнско население и вероятно вече през първото десе-
тилетие на ХV в. сред него е налице силно изявена икономи-
ческа стагнация, свиване на пазара и може би натурализиране 
в голяма степен на търговските контакти. Вероятно масовото 
разпространение на мангърите в източните райони, където то е 
поне на нивото на циркулацията на медните монети на Баязид І, 
се дължи именно на установилото се тук мюсюлманско насе-
ление. Голямата част от тези екземпляри носят 806 г. по Хи-
джра (1403/1404 г.) (Ölçer 1968, 41 – 43, 5A801 – 804, 5A811 – 818, 
5A821 – 822; Kabaklarlı 1998, 87 – 89, 05A-Х-01-17), а останалите 
са с 808 г. по Хиджра (1405/1406 г.) (Ölçer 1968, 43, 5A841-843, 
5A851; Kabaklarlı 1998, 89 – 90, 05A-Х-20-26), като се срещат и 
модификации, неописани в цитираните работи на Йолчер и Ка-
бакларлъ. Макар върху монетите на емир Сюлейман да липсва 
името на монетарницата, това без съмнение е Едирне, където 
владетелят резидира през цялото време.

Победата на Муса в противоборството му с емир Сюлейман 
довело до неговото възцаряване в Одрин между 1411 – 1413 г. 
През своето кратко управление Муса издава само акчета с име-
то на Одринската зарбхана и годината на възкачването му на 
престола – 813 г. по Хиджра (1410/1411 г.) (Табло 6). Такива има 
само в две от известните съкровища със сребърни османски мо-
нети от първата половина на ХV в. – това от с. Маломир, област 
Ямбол (Пенчев 2006, 244, таб. ХХХVІІ. 94 – 96; Лазаров 1992, 
47, № 24) и от Преслав (Йорданов 1980, 236; Жекова 2013, 310 – 
311). Фактът може да се обясни с вероятната им забрана за упот-
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реба и бързото им изтегляне от обръщение, свързано с мрач-
ния спомен, който владетелят оставил не само сред местното 
християнско население, но дори и сред османските преселни-
ци и първенци (Лазаров 2004г, 34). Известно е, че в борбата за 
трона в Одрин Муса бил активно подкрепян както от местното 
българско население, останало под властта на емир Сюлейман, 
така и от влашкия воевода Мирчо Стари, от сръбския княз Сте-
фан Лазаревич, а вероятно и от възстановилия независимостта 
на Видинското царство (?) Константин (Цветкова 1969, 17 – 20; 
Ангелов, Чолпанов 1989, 188; Павлов, Тютюнджиев 1995, 118 
– 125). След победата на Муса отношенията му с доскорошни-
те съюзници се изострили извънредно. Към 1413 г. се стигнало 
до мощно въстание в Североизточна България и Македония. 
То очевидно е било подкрепено и от Видин. Муса предприел 
кървави мерки за потушаването му. Той разорил Айтос, Овчага, 
Провадия и Мадара в Източна България, Велес и Овче поле в 
Македония и превзел Видин (Цветкова 1969, 17 – 20; Ангелов, 
Чолпанов 1989, 188; Павлов, Тютюнджиев 1995, 118 – 125). 
Безчинствата му не само срещу българското население, но дори 
и срещу неговите собствени първенци твърде скоро го оставили 
без подкрепа и той бил разбит в битката при Чамурлий, Само-
ковско, от войските на брат му Мехмед Челеби. Така политичес-
ката ситуация отново се променила.

Между 1411 и 1413 г. пазарите на владените от Кесаджията 
(Звяра) български земи били обслужвани от неговите акчета. Те 
се откриват, макар и доста по-рядко отколкото тези на остана-
лите османски владетели, в днешна България. По сведение на В. 
Василев от Велики Преслав, през 80-те години на ХХ в. някъде 
в Шуменско е било открито съкровище с около 100-на монети от 
този владетел. Топографията на данните за намерени единични 
екземпляри на Муса – от Провадия и Провадийско, крепостта 
Петрич кале, община Аврен, Поморийско, Шуменската крепост, 
с. Руен, област Бургас, Стара Загора – отново сочи Източна Бъл-
гария като място на тяхната циркулация (Лазаров 2004г, 33 – 
34; Хараланов 2008, 58; Кръстев 2011б, 181; Кръстев 2014б, 
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202 – 203, 205, № 4; 212, № 4; Кръстев 2015а, 298, 303, таб. 287; 
Митев 2014г, 518, 526; Василев 2017, 27 – 29) (Карта № 5). Те 
обаче са имали разпространение и в други части на владяната 
от Муса територия, като например в Пловдивско (Митев 2014б, 
199 – 200). Интересен е въпросът какви монети са били използ-
вани в дребните покупко-продажби? Трябва да се предположи, 
че по пазарите е продължила циркулацията на мангърите на 
емир Сюлейман и на Баязид І, тъй като едва ли Муса е допуснал 
достъп на изданията на другия негов брат и съперник от Мала 
Азия Мехмед І в собствените си владения.

С овладяването на Румелия Мехмед І (1413 – 1421) възста-
новява единството на османската държава. Към християнското 
население в Румелия и съседните държави новият султан въз-
приема една по-толерантна политика. Изглежда по негово вре-
ме Видинската област е, ако не независима, то поне автономно 
самостоятелна (Павлов, Тютюнджиев 1995, 122 и сл.). Дялове 
от Добруджа до към 819 г. по Хиджра (1416/1417 г.) са във владе-
ние на Мирчо І (Божилов 1986, 69), а Южното Черноморие е в 
чертите на агонизиращата Византия (Гюзелев 1981, 349 – 350).

Голямата част от българските земи са под контрола на 
Мехмед І и би следвало неговите монети да имат масово раз-
пространение в територията на днешна България или поне тол-
кова, колкото на емир Сюлейман. Двамата са управлявали в 
Румелия приблизително еднакво време (емир Сюлейман около 
9, а Мехмед І – около 8 години). Мехмед І осъществява свое 
монетосечене в Мала Азия още през първото десетилетие на 
ХV в. Монетите му обаче се срещат в доста по-ограничени ко-
личества от тези на брат му Сюлейман. Броят на съкровищата 
и застъпените в тях монети от този владетел (с изключение на 
находката от Стара Загора) са крайно малко.

В бюлетините се съобщават само три съкровища, в които 
присъстват негови акчета (Табло 5). Едната е от бившето с. Дъб-
рава, днес квартал на Стара Загора, и съдържа само такива еми-
сии, сечени в 816 г. по Хиджра (1413/1414 г.) (Герасимов 1962, 
226; Лазаров 1992, 45, № 5). Находката от Ямбол е примесена 

87  РИМ – Бургас, инв. № 1958.
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с монети на византийските императори от втората половина на 
ХІV – началото на ХV в. и аспри на Иван Александър (Гераси-
мов 1938, 324; Лазаров 1992, 45, № 6), а съкровището от с. Ма-
ломир, област Ямбол – с български, византийски, по-ранни и 
по-късни османски издания (Пенчев 2006; Лазаров 1992, 47, 
№ 24) (Карта № 6). Прави впечатление, че и трите трезора са 
от Югоизточна България. В Пловдив д-р В. Хараланов е купил 
от колективна находка едно акче на емир Сюлейман и две акче-
та на Мехмед I (Жекова 2018, 347). От Родопите такава монета 
има в групата акчета, намерена в м. Юртищата до с. Кочево, 
община Садово, област Пловдив (Василев 2018б, 87 – 88, обр. 2; 
91 – 92, № 18).

На север от Стара планина известните съкровищата съдър-
жат по-малко монети на Мехмед I. От разпръсната находка с 
неуточнен произход от Тервелско са запазени 6 османски моне-
ти, едната от които е на Мехмед І (Лазаров под печат).88 Едно 
акче присъства сред сребърните османски монети, вероятно от 
съкровище, открито някъде в Добруджа, сега в колекцията на 
Нумизматичния кабинет на Археологическия институт в Буку-
рещ (Nicolae 1989, 132, № 689). Акче на този султан има в съ-
кровището с османски монети от ХIV – XVI в., намерено край 
с. Висока поляна, община Хитрино, област Шумен (Жекова 
2008, 82). Вероятно повече от едно акче е имало в съкровището 
от с. Душево, община Севлиево, от което в Националния исто-
рически музей са постъпили осем монети от намерени в гър-
ненце около две шепи (няколко стотин?) (Пенчев 2019, 85, таб. 
ХI, обр. 1). Неуточнен брой акчета на Мехмед І има в съкровище 
от Видинско (Василев 2018б, 90, № 12).

След 1989 г. иманярската треска изкара на бял свят огромно 
количество османски монети и в различни колекции са постъпи-
ли и екземпляри на Мехмед І, но е трудно да се каже, колко от 
тях са били от разпилени съкровища. Откриваните в България 
негови акчета най-често са сечени в Одрин, Бурса или Серез. 

88  ИМ – Дългопол, инв. № НО338/5. Монетата е с 816 г. по Хиджра, а моне-
тарницата (фрагментарно четима) най-вероятно е Балад (Ölçer 1968, В 601 
– 612 (?).
89  Pere 1968, 80, № 43, Pl. IV, № 43.
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Но и по нумизматичните тържища, и в колекциите те са дос-
та по-малобройни от тези на емир Сюлейман. Това важи и за 
крайно малкото публикувани до днес в литературата единични 
екземпляри. Те са само три – от Варна (Лазаров 2004в, 23, № 
2290), от Варненско (Mitev 2018, 191, 194, № 13, Pl. XLVII, № 13), 
от района на Провадийско – Дългополско (Лазаров 2004в, 23, 
№ 2191). Към тях могат да се прибавят още две акчета от фонда 
на Варненския музей. Едното произхожда от Варненско92, а дру-
гото от с. Манастир, община Провадия93 (Карта № 6). От раз-
копки има също само две монети. Първото е от средновековния 
некропол на селелището на нос Чиракман до Каварна (Василев 
и кол. 1977, 135). Второто е намерено в крепостта Петрич кале, 
община Аврен, през 2018 г.94 Тези няколко единични екземпляра 
потвърждават многократно правената констатация при анали-
за на монети на предходните османски владетели, че Североиз-
точна България е била най-оживеният център на разпростране-
нието им. Находки с такива монети трябва да се очакват и от 
други краища на България (макар и в по-ограничени количества 
спрямо изданията на Баязид І и емир Сюлейман), тъй като акче 
на Мехмед І е открито и на територията на крепостта Северин, 
отвъд Дунав, във Влашко (Stângâ 1996, 150, № 49).

Една от причините за крайно оскъдните съобщени наход-
ки с акчета на Мехмед І може би се крие в самия характерен 
стил на тези негови сребърни монети (а и на мангърите му). Те 
са изписани с по-ситни букви и са с претрупани надписи, като 
понякога годините на отсичането се четат непълно (Табло 5). 
По-трудни са за разпознаване от тези на предходните осман-
ски владетели и може би затова, особено за информатори, не-
познаващи арабската азбука, остават извън полезрение. Напри-
90  Ölçer 1968, 5В 361; Srećković 1999, 131, Type С31/ ІІ, вар.?, няма точен №.
91  Ölçer 1968, 5В 757; Srećković 1999, 135, Type С54/ІІс, № 91, вар., № 93, вар. 
В публикацията е отбелязано, че монетата е безпаспортна, но огромната 
част от османските монети във фонда на Дългополския музей произхождат 
от този ареал.
92  РИМ – Варна, инв. № VІ 1133 (Srećković 1999, 128, Type С32/ ІІс (?).
93  РИМ – Варна, инв. № VІ 17 (Srećković 1999, 121, Type А/І, № 01).
94  Разкопки на гл.ас. д-р Мария Манолова-Войкова от РИМ – Варна. Наме-
рените монети на този обект са определяни от Иг. Лазаренко.
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мер Т. Герасимов публикува негов мангър от Царевец просто 
като монета от междуцарствието (Герасимов 1973, 242, № 172, 
таб. V, 3), а погрешно определя като мангъри на Мехмед І след-
ващите две монети в каталога си. Те съответно са издания на 
Мехмед ІІ и на джучидския хан Джанибек І (1342 – 1357) (Гера-
симов 1973, 242, № 173 – 174, таб. V, 4 – 5). Невярно е отнесено 
към Мехмед І и едно акче, открито в патриаршеския комплекс 
на Царевец (Ангелов 1980, 104, № 43, обр. 88/295). И все пак 
малкото данни в литературата за находки с монети на Мехмед І 
не могат да се обяснат само с лошото им познаване. Показател-
но е, че и д-р В. Хараланов, който познава много добре осман-
ските издания, не е представил данни за открити акчета на този 
владетел в съкровищата от Шуменско.

Аналогично оскъдни са и находките с медните монети на 
султана. Те, подобно на мангърите от емир Сюлейман, произ-
хождат от различни части на страната – Варна96, крепостта Пет-
рич кале, община Аврен97, Провадия (Митев 2014а, 210, 211, № 
4, таб. ХХХІІІ. 9)98, Провадийско99, Шумен (Жекова 2003а, 228; 
Жекова 2004, 144; Жекова 2006, 164, № 1519 – 1527; Жекова 
2008, 82; Хараланов 2008, 58; Митев 2014г, 517, 526), крепостта 
Ряховец (Бъчваров 1994, 113, № 3; Митев 2014г, 517, 526), Вели-
ко Търново (Герасимов 1973, 242, № 172, таб. V, 3; Дочев 1996, 
275, 278, № 10; Дочев 2004, 175, ХІХ, № 2; 196, таб. ХІ, № 7), 
м. Дана бунар до с. Георги Добрево, община Любимец100, Стара 
Загора101, Пловдив (Божилова, Станев 2021, 731 – 732, обр. 2.5)102 
95  Монетата е на Мурад ІІ.
96  РИМ – Варна.
97  Разкопки на проф. В. Плетньов от РИМ – Варна. Намерените монети на 
този обект са определяни от Иг. Лазаренко.
98  ИМ – Провадия, инв. № 608. ИМ – Дългопол, инв. № Н0844. Екземплярът 
е намерен на Провадийската крепост, но не е включен в публикуваните от 
там монети (Лазаров 2001), тъй като произходът му беше установен впо-
следствие.
99  Частна колекция – Провадия.
100  Археологически проучвания на Старозагорския музей.
101  РИМ – Стара Загора.
102  При разкопки в парцел с адрес ул. „Княз Церетелев“ № 2, разположен 
на Джамбаз тепе в Пловдив (Божинова, Христева 2016, 584 – 587), са на-
мерени два мънгъра на Мехмед I. Монетите от този обект са определени от 
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и Мелник103 (Карта № 6). Количеството на откриваните ман-
гъри обаче е няколко пъти по-малко от това на емир Сюлейман 
(изключение може би прави Шумен), макар че Мехмед І сече 
доста разнообразни типове (Табло 6). Първият от тях е издаден 
в монетарницата на Бурса още в 806 г. по Хиджра (1403/1404 г.), 
като върху тези монети наред с неговото име стои и това на Та-
мерлан (Edhem 1915, 29, №. 90; Ölçer 1968, 5В 051; Kabaklarlı 
1998, 93, Type I, 05B-Br-01-05). Въпреки че този тип е бил се-
чен по времето, когато емир Сюлейман владее само Румелия, 
явно подобни екземпляри са достигали до България (възможно 
и по-късно), тъй като такава монета е открита в района на Про-
вадийско.104 От другия тип мангъри на Мехмед І, носещ името 
на малоазийската столица Бурса (Edhem 1915, 31, № 97; Pere 
1968, 64, № 32; Ölçer 1968, 5В 281; Kabaklarlı 1998, 94, Type 
ІІ, 05B-Br-06-13), в нашите земи също са попадали инцидентни 
екземпляри. Един такъв от района на Шуменската крепост е във 
фонда на РИМ – Шумен. От тип ІІІ по класификацията на Н. 
Кабакларлъ, с 816 г. по Хиджра (без отбелязана монетарница) 
(Pere 1968, 64, № 33; Ölçer 1968, 5В 286-287; Kabaklarlı 1998, 
94 – 95, Type ІІI, 05B-Х-01-02), обаче досега не съм регистрирал 
нито един екземпляр, което говори за крайно ограниченото му 
разпространение по нашите земи и подсказва, че той също е бил 
сечен в Мала Азия.

Ограничено е било разпространението и на тип ІV по Ка-
бакларлъ, носещ дискусионната година на отсичане 812 или 
821 по Хиджра, без отбелязана монетарница (Edhem 1915, 42, 
№ 134; Pere 1968, 80, № 51; Ölçer 1968, 5В 941-951; Kabaklarlı 
1998, 95 – 96, Type ІV, 05B-Х-03-13)105, от които са ми известни 
два екземпляра: от колекция в Добрич и от крепостта Ряховец 
(Бъчваров 1994, 113, № 3). Това показва, че той най-вероятно 
също е бил дело на малоазийска монетарница. От следващия 
тип, V по Кабакларлъ, върху който стои годината 813 по Хи-

Иг. Лазаренко.
103  РИМ – Благоевград, инв. № 8861.
104  Частна колекция – Провадия.
105  За разлика от Кабакларлъ останалите автори приемат изписваната по 
различен начин върху този тип монети година като ٨٢١, а не като ٨١٢.
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джра (1410/1411 г.), без отбелязана монетарница (Edhem 1915, 
32 – 33, № 101 – 103; Pere 1968, 64, № 34; Ölçer 1968, 5В 291-
296; Kabaklarlı 1998, 96 – 97, Type V, 05B-Х-14-25), съм доку-
ментирал няколко екземпляра – от Провадийската крепост106, 
от Провадийско107 и от Шуменската крепост108. Предвид край-
ната ограниченост на предходните емисии по нашите земи е 
възможно този тип да е бил сечен и в Едирне, но засега това е 
само догатка, тъй като (ако се съди по описаното количество 
екземпляри от Н. Кабакларлъ) той е бил сечен по-обилно от 
предходните. Най-вероятно в Едирне е бил издаван тип VІ на 
Кабакларлъ с година на отсичане 816 по Хиджра (Edhem 1915, 
42, № 131 – 133; Ölçer 1968, 5В 2?; Kabaklarlı 1998, 97 – 98, Type 
VІ, 05B-Х-26-30), тъй като това е най-масово разпространеният 
тип мангъри на Мехмед І в България. Находки с такива монети 
са регистрирани във Вар на109, Провадия и Провадийско110, Шу-
мен111, Велико Търново (Герасимов 1973, 242, № 172, таб. V, 3; 
Дочев 2004, 175, ХІХ, № 2; 196, таб. ХІ, № 7), Стара Загора112, 
Мелник113. Но трябва да се отбележи, че и неговият обем е бил 
значително по-малък от медните серии на емир Сюлейман, осо-
бено от годината 806 по Хиджра (1403/1404 г.).

Що се отнася до тип VІІ на Кабакларлъ (Pere 1968, 80, № 50, 
Pl. IV, № 50; Kabaklarlı 1998, 98, Type VІI, 05B-Х-31-36), досега 
от тях в българската литература няма публикувани екземпляри, 
нито съм попадал на такива при прегледа на различните музей-
ни и частни колекции, което със сигурност говори за неговия 
малоазийски произход. Не мога с увереност да твърдя, че съм 
виждал и един друг тип мангъри, неописани от Н. Кабакларлъ, 

106  ИМ – Дългопол, инв. № Н0844. Тази монета не е включена в работата за 
монетната циркулация на Провадийската крепост (Лазаров 2001), тъй като 
произходът оттам беше установен по-късно.
107  Частна колекция – Провадия.
108  РИМ – Шумен, инв. № 11 698, инв. № 274 ВХ.
109  РИМ – Варна.
110  Частна колекция – Провадия. ИМ – Провадия, инв. № 608 (Митев 2014а, 
210, 211, № 4, таб. ХХХІІІ. 9).
111  РИМ – Шумен, инв. № 270 – 271 ВХ.
112  РИМ – Стара Загора (2 бр.).
113  РИМ – Благоевград, инв. № 8861.
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но представени от Халил Едхем, които от едната страна са с 
надпис в два реда: محمد [بن] // ديزياب, а от другата – с шестолъчна 
звезда с точки в полетата (Edhem 1915, 42 – 43, № 136). Някои 
разглеждани от мен мангъри имат подобна звезда върху едната 
страна, но са с нечетливи надписи на аверса. Това не ми позво-
лява да ги причисля със сигурност към Мехмед І, защото моне-
ти с шестолъчна звезда секат и други османски владетели

В заключение на прегледа върху разпространението на 
сребърните и медните монети на Мехмед І на територията на 
днешна България отново искам да подчертая силно намаленото 
им количество спрямо изданията на емир Сюлейман. Причи-
ните за този факт ще трябва да се доизясняват в бъдеще. Обек-
тивните условия в Мехмедовата държава не предполагат такъв 
срив на паричното обръщение. Макар че и по негово време има 
определени размирици, свързани с бунта на Бедреддин и похо-
да към Влашко, постигнал повторното завладяване на Добру-
джа (Ангелов, Чолпанов 1989, 189 – 190), ситуацията е доста 
по-спокойна, отколкото при управленията на емир Сюлейман и 
на Муса. Това би следвало да доведе до оживление в стопанския 
живот на Румелия и оттам до увеличаване на паричното обръ-
щение. Ако се съди по познатите в литературата разнообразни 
сребърни и медни емисии от няколко малоазийски и вече две 
балкански монетарници (освен в Одрин акчета започват да от-
сичат и в зарбханата в Серез) (Ölçer 1968, 45 – 91; Srećković 
1999, 109 – 149), то по пазарите на Румелия трябва да е циркули-
рало значително количество монети от този султан. Ситуация-
та обаче е съвсем различна. Липсата на мангъри от Мехмед І в 
находките от Северна Добруджа се обяснява от някои румънски 
учени с нейното завладяване от Мирчо І (Blaskó, Nicolae 1986, 
302), но за останалите български земи подобно обяснение не 
издържа. Нужно е събирането на доста по-пълни сведения за 
конкретното разпространение на различните сребърни и медни 
монети на Мехмед І и съпоставка с интензитета на паричното 
обръщение при този владетел в земите на юг от Одрин и в Мала 
Азия. Тогава ще стане ясно дали в днешна България през второ-
то десетилетие на ХV в. е налице още по-голяма разруха и ико-
номически упадък, довели до силното редуциране на монетно-



ЛЪЧЕЗАР ЛАЗАРОВ

72

то обръщение, или последното е резултат и на други фактори.
През второто – началото на третото десетилетие на ХV в. 

свое монетосечене осъществява и най-младият от синовете на 
Баязид І – Мустафа Челеби (Табло 6). Според детайлизирани-
те изследвания на Джюнеит Йолчер и С. Сречкович върху тези 
емисии (Srećković 1999, 101 – 106) през 1416 г. Мустафа Челеби 
завладял Серез и в качеството си на независим владетел там ся-
къл акчета. Твърде скоро Мехмед І го прогонил, но подкрепян 
от Византия, в 1419 г. Мустафа Челеби успял да завладее Едирне 
и пуснал втора серия сребърни акчета, носеща годината 822 по 
Хиджра (1419 г.). Последвал нов поход на Мехмед І и Мустафа 
бил принуден да се спасява при византийците. След смъртта на 
Мехмед І той подновил борбата за трона. Пак завладял Едирне 
и отсякъл акчета, а може би и медни монети. След поражението 
от Мурад ІІ през януари 1422 г. при Улубат в Анадола бил пле-
нен. През лятото на 1422 г. полудял и бил убит.114

Сред известните съкровища, намерени в България, акчета 
на този владетел има само в това от с. Маломир, област Ямбол 
(Пенчев 2006, 244 – 245, таб. ХХХVІІ. 97 – 110; Лазаров 1992, 
47, № 24). В различни колекции се съхраняват негови емисии. 
За съжаление, липсват данни за техния произход, а и не при-
тежавам илюстрации на подобни екземпляри. Със сигурност 
акче на Мустафа Челеби е намeрено в Провадийско, а вероятно 
и в Шуменско (Жекова 2018, 174) (Карта № 7). Конкретно 
проучване на сребърните монети от този владетел в българ-
ските музейни и частни сбирки ще даде по-ясна представа за 
количественото съотношение при разпространението на него-
вите три типа емисии, макар че, подобно на акчетата на Муса 
Челеби, находките са крайно ограничени и поради твърде ве-
роятното им изтегляне от обръщение от Мурад ІІ през втората 
четвърт на XV в. Те все пак са имали определено разпростра-
нение по румелийските пазари, след като такава монета е от-
крита в крепостта Северин отвъд Дунав, във Влашко (Stângâ 
1996, 150, № 49).

Емитентът на медните издания с името на Мустафа е дис-

114  За тези събития и монетните типове на Мустафа Челеби вж. Ölçer 1968, 
97 – 111; Srećković 1999, 101 – 107.
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кусионен. С. Сречкович приема, че това е Мустафа Челеби 
(Srećković 1999, 102). Според Н. Пере те са на Шахзаде Мустафа 
(Pere 1968, 75, № 42). За тези мангъри, както и за акчетата с над-
пис خلد ملکه // ىفطصم Дж. Султан се колебае между най-малкия 
син на Баязид I или някой друг местен владетел в Мала Азия 
(Sultan 1977, 46). Независимо на кого принадлежат емисиите, 
те едва ли са имали дори символично значение за монетната 
циркулация в днешните български земи.

С възцаряването на Мурад ІІ през 1421 г. и ликвидирането на 
метежите в началото на неговото управление настъпва нов мо-
мент в политическата и икономическата история на Османския 
султанат. Разгръща се значително монетно производство на мно-
го места в Мала Азия и Балканите и съществено се увеличава 
монетната маса. Това намира отражение в множеството находки 
със сребърни и медни емисии.

Направеният обзор на данните за циркулацията на осман-
ските монети в периода между 20-те години на ХІV в. и на-
чалото на 20-те години на ХV в. очертава общата картина на 
тяхното разпространение в синхрон с етапите на османската 
инвазия. До стъпването на османците на Балканския полуос-
тров през 50-те години на ХІV в. почти липсват постъпления 
на техни монети по българските пазари, макар и някои акчета 
от по-ранните типове на Орхан да показват, че отделни екзем-
пляри все пак са достигали до България. По-видим приток имат 
късните емисии на този султан от 50-те години на ХІV в. Твър-
де вероятно е, част от тях да са постъпвали по море, съдейки по 
няколкото колективни и единични находки от Североизточна 
България. До 80-те години на ХІV в., когато османците поста-
вят под една или друга форма на зависимост голямата част от 
днешна България, техните монети нямат широко разпростра-
нение тук, но от 70-те години на века акчетата на Мурад І вече 
бележат съществен количествен растеж спрямо по-ранните 
Мурадови и Орханови издания. Османските монети масово на-
влизат по българските земи през 80-те години на века. По това 
време акчетата на Мурад І от тип ІІІ и синхронните им мангъри 
са нещо обичайно в България. Кулминацията на османското па-
рично обръщение през разглеждания период е управлението на 
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Баязид І – 90-те години на ХІV – началото на ХV в. Неговите 
сребърни и медни издания циркулират съвместно с емисиите 
на последните български царе (Иван Шишман и Иван Сраци-
мир) и с монетите на някои други балкански владетели. Разгро-
мът на Баязид І при Анкара променя ситуацията. Акчетата на 
наследилия го в Румелия емир Сюлейман се срещат по-рядко. 
Мангърите на емира обаче са масово разпространени и показ-
ват поддържане на дребните търговски контакти в раздираната 
от междуособици Румелия. Те не са разпределени равномерно 
по цялата българска територия. Срещат се доста по-често в из-
точните краища, което най-вероятно е свързано с установяване-
то там на масиви от османски и други турски и мюсюлмански 
заселници.

През второто десетилетие на ХV в. се отбелязва срив на мо-
нетната циркулация. Причините за него не са само в разорения-
та на страната по времето на Муса Челеби. Още при османското 
завладяване на България в последната четвърт на ХІV в. посте-
пенно е разрушена нейната стопанска и търговска структура. 
Настъпва обезлюдяване на някои райони, общ икономически 
упадък и вероятно натурализиране на ограничените търговски 
контакти на българско население (Гандев 1989; Беров 1974, 51 
и сл.). Проучването на подобни въпроси излиза извън рамките 
на настоящата работа. То трябва да бъде предмет на конкрет-
ни изследвания, съчетаващи изворовите, археологическите и 
нумизматичните данни.
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Карта 1. Разпространение на монетите на Орхан (1324 – 1362) в България:
1. Варненско (AR+; AR); 
2. Варненско/Добричко (AR+); 
3. Добруджа (AR+);
4. Комарево, община Провадия (AR); 
5. Шуменско (AR+); 
6. Шуменско (AR); 
7. Велики Преслав (AR); 
8. Мезек, община Свиленград (AR); 
9. Перперикон до Перперек, община Кърджали (AR).
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Карта 2. Разпространение на монетите на Мурад І (1362 – 1389) в България:
1. Калиакра (AR+; AE); 
2. Чиракман до Каварна (AE); 
3. Балчик (AR);  
4. Крепост Кастрици (AR; AE); 



НЯКОИ ДАННИ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА РАННИТЕ... ИНМВ 48 (63) 

101

5. Варна (AE);  
6. Орешак, община Аксаково (AR);  
7. Крепост Петрич кале, община Аврен (AR; AE);  
8. Гроздьово, община Долен чифлик (AE); 
9. Варненско (AR+; AE);  
10. Венчан, община Провадия (AR);  
11. Провадия/Провадийска крепост (AR; AE);  
12. Тутраканци, община Провадия (AR); 
13. Провадийско (AE);  
14. Шумен/Шуменска крепост (AR; AE);  
15. Висока поляна, община Хитрино (AR+); 
16. Шуменско (AR+);  
17. Хан Крум, община Велики Преслав (AR+);  
18. Троица, община Велики Преслав (AR+); 
19. Велики Преслав (AR; AE); 
20. Крепост Крумово кале до Търговище (AR+; AR); 
21. Попкралево, община Силистра (AE+); 
22. Силистра (AR); 
23. Добруджа (AR+); 
24. Сеново, област Русе (AR+); 
25. Червен (AR+); 
26. Русе (AR+); 
27. Стражица (AR); 
28. Крепост Ряховец до Горна Оряховица (AR); 
29. Велико Търново (AR+; AE); 
30. Раданово, община Полски Тръмбеш (AR+); 
31. Никопол (AR+); 
32. Видинско (AR+); 
33. Ахтопол (AE); 
34. Русокастро (AR; AE); 
35. Поморие (AE); 
36. Порой, община Поморие (AE); 
37. Карнобат (AE); 
38. Дана бунар до Георги Добрево, община Любимец (AR); 
39. Маломир, област Ямбол (AR+); 
40. Маца, община Раднево (AR+); 
41. Крепост до Твърдица (AE); 
42. Стара Загова (AE); 
43. Старозагорско (AR); 
44. Пловдив (AE); 
45. Рогош, област Пловдив (AR+); 
46. Крепост Цепина, община Ракитово (AR); 
47. Мелник/Мелнишка крепост (AE); 
48. Пернишка крепост (AR). 
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Карта 3. Разпространение на монетите на Баязид І (1389 – 1402) в България:
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1. Калиакра (AR+ (4 бр.); AR; AE+; АЕ); 
2. Чиракман до Каварна (AR; AE);
3. Балчик (AR; AE); 
4. Крепост Кастрици (AR+ (3 бр.); AR; AE+; AE); 
5. Варна (AR+; AR); 
6. Варненско (AR; AE); 
7. Орешак, община Аксаково (AR); 
8. Крепост Петрич кале, община Аврен (AR; AE); 
9. Гроздьово, община Долен чифлик (AE); 
10. Габърница, община Провадия (AR); 
11. Венчан, община Провадия (AE); 
12. Провадия/Провадийска крепост (AR; AE); 
13. Добрина, община Провадия (AR; AE); 
14. Равна, община Провадия (AE); 
15. Манастир, община Провадия (AR; AE); 
16. Тутраканци, община Провадия (AR); 
17. Шумен/Шуменска крепост (AR+ (2 бр.); AR; AE); 
18. Шуменско (AR+ (3 бр.)); 
19. Хан Крум, община В. Преслав (AR+); 
20. Велики Преслав (AR+; AR; AE); 
21. Тервелско (AR+); 
22. Попкралево, Силистренско (AR+; AE+); 
23. Силистра (AR); 
24. Поповско (AR); 
25. Цар Калоян (Хлебарово), област Разград (AR+); 
26. Сеново, област Русе (AR+); 
27. Нисово, община Иваново (AR+); 
28. Русенско (AR+); 
29. Русе (AR+); 
30. Стражица (AR+); 
31. Златарица (AR+); 
32. Крепост Ряховец до Горна Оряховица (AE); 
33. Велико Търново (AR+; AR; AE); 
34. Петко Каравелово (Сашево), община Полски Тръмбеш (AR+ (1 или 2 бр.)); 
35. Априлци, област Ловеч (AR+); 
36. Ловеч (AE); 
37. Никопол (AR+ (1 или 2 бр.));
38. Кайлъка, Плевен (AR+); 
39. Литаково, община Ботевград (AR+); 
40. Ботевградско (AR+); 
41. Враца (AR+); 
42. Долна Вереница, община Монтана (AR+); 
43. Арчар, община Димово (AR+); 
44. Видин (AR+); 
45. Градец, община Видин (AR+); 
46. Флорентин, община Ново село (AR+); 
47. Видинско (AR+); 
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Карта 3. Разпространение на монетите на Баязид І (1389 – 1402) в България: 
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48. Урдовиза (AE); 
49. Бургаско (AE); 
50. Карнобат (AE); 
51. Крепост Букелон до с. Маточина, община Свиленград (AE);
52. Дана бунар до Георги Добрево, община Любимец (AE); 
53. Маломир, област Ямбол (AR+); 
54. Сливен (AR+); 
55. Стара Загора (AE); 
56. Кочево, община Садово (AR); 
57. Асеновград (AE); 
58. Пловдив (AR; AE); 
59. Рогош, област Пловдив (AR+); 
60. Мелник/Мелнишка крепост (AE).
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Карта 4. Разпространение на монетите на емир Сюлейман (1402 – 1411) в 
България:
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1. Калиакра (AR);
2. Крепост Кастрици (AR; AE+); 
3. Варна (AE); 
4. Варненско (AR+; AR; AE); 
5. Орешак, община Аксаково (AE); 
6. Крепост Петрич кале, община Аврен (AR; AE); 
7. Провадия/Провадийска крепост (AR; AE); 
8. Кривня, община Провадия (AE); 
9. Провадийско (AE); 
10. Шумен/Шуменска крепост (AR+; AR; AE); 
11. Илдъз табия на Шуменското плато (AR+); 
12. Шуменско (AR+); 
13. Велики Преслав (AR+);
14. Тервелско (AR+); 
15. Силистра (AE); 
16. Сеново, област Русе (AR+); 
17. Русенско (AR+); 
18. Стражица (AR+); 
19. Велико Търново (AR; AE); 
20. Кайлъка, Плевен (AR+); 
21. Видинско (AR+); 
22. Оризаре, община Несебър (AE); 
23. Бейкьой между Бата и Порой, община Поморие (AE); 
24. Лъка, община Поморие (AR+); 
25. Карнобат (AE); 
26. Дана бунар до Георги Добрево, община Любимец (AE); 
27. Маломир, област Ямбол (AR+); 
28. Стара Загора (AE); 
29. Пловдив (AR); 
30. Пловдивско (AR+); 
31. Мелник/Мелнишка крепост (AE); 
32. Перник (AR+).
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Карта 5. Разпространение на монетите на Муса Челеби (1411 – 1413) в 
България: 
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1. Крепост Петрич кале, община Аврен (AR); 
2. Провадия/Провадийска крепост (AR); 
3. Провадийско (AR); 
4. Шумен/Шуменска крепост (AR); 
5. Шуменско (AR+); 
6. Велики Преслав (AR+);
7. Руен, област Бургас (AR); 
8. Поморийско (AR); 
9. Маломир, област Ямбол (AR+); 
10. Стара Загора (AR); 
11. Пловдивско (AR).
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Карта 6. Разпространение на монетите на Мехмед Челеби (1403 – 1413)/
Мехмед І (1413 – 1421) в България: 
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1. Чиракман до Каварна (AR); 
2. Варна (AR; AE); 
3. Варненско (AR); 
4. Крепост Петрич кале, община Аврен (AR; AE); 
5. Провадия/Провадийска крепост (AE); 
6. Манастир, община Провадия (AR); 
7. Провадийско – Дългополско (AR; AE); 
8. Шумен/Шуменска крепост (AE); 
9. Висока поляна, община Хитрино (AR+); 
10. Тервелско (AR+); 
11. Добруджа (AR+); 
12. Крепост Ряховец до Горна Оряховица (AE); 
13. Велико Търново (AE); 
14. Душево, община Севлиево (AR+); 
15. Видинско (AR+); 
16. Дана бунар до Георги Добрево, община Любимец (AE); 
17. Маломир, област Ямбол (AR+); 
18. Ямбол (AR+); 
19. Дъбрава/квартал на Стара Загора (AR+); 
20. Стара Загора (AE); 
21. Кочево, община Садово (AR); 
22. Пловдив (AR+; AE); 
23. Мелник/Мелнишка крепост (AE).
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Карта 7. Разпространение на монетите на Мустафа Челеби (1416 – 1422) в 
България: 
1. Провадийско (AR); 
2. Шуменско (AR); 
3. Маломир, област Ямбол (AR+).
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Тип А/I  
(AR)

Тип B/II  
(AR)

Тип C/III  
(AR)

Тип D/IV  
(AR)

Тип E/V  
(AR)

Тип F/VI  
(AR)

Тип F/VII  
(AR)

Тип G/VIII  
(AR)

Табло 1. Монети на Орхан (1326 – 1359).  
Типове акчета по Srećković 1999, 17 – 18
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Тип А/I  
(AR)

Тип B/II  
(AR)

Тип C/III  
(AR)

Тип I  
(AЕ)

Тип II  
(AЕ)

Тип II  
(AЕ)

Тип III  
(AE)

Тип III  
(AE)

Тип III  
(AE)

Тип III  
(AE)

Тип III  
(AE)

Тип III  
(AE)

Тип IV  
(AE)

Табло 2. Монети на Мурад I (1359 – 1389). Типове акчета по 
Srećković 1999, 31 и мангъри по Kabaklarlı 1998, 65 – 75
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Тип А/I  
(AR)

Тип А/II  
(AR)

Тип А/III  
(AR)

Тип АI/IV  
(AR)

Тип B/I  
(AR)

Тип B1/II  
(AR)

Тип B/IV  
(AR)

Тип C/I  
(AR)

Тип C/II  
(AR)

Тип C/IV  
(AR)

Тип D/V  
(AR)

(AЕ) (AЕ) (AЕ)

Табло 3. Монети на Баязид I (1389 – 1402). Типове акчета по 
Srećković 1999, 41 и мангъри по Kabaklarlı 1998, 79 – 82
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Тип А/0  
(AR)

Тип А/I  
(AR)

Тип А/II  
(AR)

Тип АI/III  
(AR)

Тип A/IV  
(AR)

Тип A/V  
(AR)

Тип A/VI  
(AR)

Тип A/VII  
(AR)

Тип A/VIII  
(AR)

Тип B/I  
(AR)

Тип B/V  
(AR)

Тип C/?  
(AR)

Тип D/IX  
(AR) (AЕ) (AЕ) (AЕ)

Табло 4. Монети на емир Сюлейман (1402 – 1411). Типове акчета по 
Srećković 1999, 63 – 64 и мангъри по Kabaklarlı 1998, 87 – 90
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Тип A/I  
(AR)

Тип A1/II  
(AR)

Тип A2/III  
(AR)

Тип A2/IV  
(AR)

Тип A2/V  
(AR)

Тип B/VI  
(AR)

Тип B/VII  
(AR)

Тип C/VII  
(AR)

Тип А/1  
(AR)

Тип B/I  
(AR)

Тип B1/I  
(AR)

Тип B2/I  
(AR)

Тип C/I  
(AR)

Тип C/II  
(AR)

Тип C/IIb  
(AR)

Тип D/II  
(AR)

Табло 5. Типове акчета на Мехмед Челеби (1403 – 1413)/  
Мехмед I (1413 – 1421) по Srećković 1999, 87, 113 – 115 
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Тип I  
(AE)

Тип II 
(AE)

Тип III 
(AE)

Тип IV 
(AE)

Тип V 
(AE)

Тип VI 
(AE)

Тип VII 
(AE)

Тип А/1  
(AR)

Тип B/II  
(AR)

Тип C/III  
(AR)

Тип A/I  
(AR)

Тип A/II  
(AR)

Тип A/III  
(AR)

Табло 6. Типове мангъри на Мехмед Челеби (1403 – 1413)/  
Мехмед I (1413 – 1421) по Kabaklarlı 1998, 93 – 98,  

акчета на Муса Челеби (1411 – 1413) по Srećković 1999, 97  
и акчета на Мустафа Челеби (1416; 1419; 1421 – 1422) по Srećković 1999, 103
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GILDED CLAY WREATHS FROM THE 
COLLECTION OF THE VARNA REGIONAL 

MUSEUM OF HISTORY
Angela Pencheva

ПОЗЛАТЕНИ ГЛИНЕНИ ВЕНЦИ ОТ КОЛЕКЦИЯТА НА 
РЕГИОНАЛНИЯ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВАРНА1

Ангела Пенчева

Резюме: Настоящият текст представя и анализира колек
цията от 17 погребални глинени венеца, открити на терито
рията на град Варна и съхранявани във фондовете на местния 
Регионален исторически музей. Всички екземпляри са намерени 
по време на спасителни археологически разкопки през XX в. в 
гробни комплекси от края на IV и първата половина на III в. 
пр.Хр., локализирани в некрополите на античния Одесос. Поя
вата на глинените погребални венци има отношение към една 
широко разпространена тенденция, свързана с погребалния 
култ в Източното Средиземноморие и отвъд. Технологични
те белези на одесоските екземпляри не ги отличават от син
хронните погребални венци, открити в некрополите на други 
антични градове. Техните цветове, плодове и плодни пъпки са 
изработени от глина, с позлатена горна повърхност. Листата 
им са изрязани от меден лист във формата на бръшлян или ла
вър. При няколко екземпляра са съхранени фрагменти от олов
на рамка носач, върху която чрез медни телчета – стъбла, уви
ти около дупки на равно разстояние, са били прикрепени всички 
съставни елементи. Липсата на останки от рамката носач 
1 I would like to express my thanks to Alexander Minchev for the materials 
provided for this publication, and to Elina Mircheva (custodian of the Antiquity 
Store – Varna Regional Museum of History, Department of Archaeology), for her 
assistance. 
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при други предполага, че тя е била изработена от органичен 
материал (дърво, текстил или кожа). Крехката конструкция 
на този вид венци насочва към идеята, че те са били предназ
начени само за нуждите на погребалните практики. 

Keywords: clay wreath, clay blossom, clay fruit, clay bud, lead 
frame, Hellenistic necropolis, Odessos, Varna, tumulus, burial gifts

Ключови думи: глинен венец, глинен цвят, глинен плод, гли
нена плодна пъпка, оловна рамка, елинистически некропол, 
Одесос, Варна, могила, погребални дарове

Gilded clay wreaths appeared simultaneously with their gold 
variants in burial complexes from the first half of the 4th cent. BC 
in Macedonia, Thrace and the rest of the Mediterranean. After the 
end of the 4th cent. BC, they became a popular item to be included in 
the grave goods deposited in burials in the necropoleis of the West 
Pontic ‘apoikiai’.

Fifteen gilded clay wreaths form part of the collection2 of the 
Varna Regional Museum of History (Department of Archaeology). 
Most of these originate from the Early Hellenistic necropoleis of 
ancient Odessos. They were discovered during the previous 100 or 
more years, in burial complexes dated from the end of the 4th until the 
end of the 3rd cent. BC, during infrastructure and rescue excavations 
in various locations within the modern city of Varna.

History of Investigations
Burial complexes with inventories containing gilded clay 

wreaths were found at several locations in the ‘chora’ of ancient 
Odessos. At the beginning of the 20th century, Karel and Hermenеgild 
Škorpil excavated five tumuli in the locality known as the “Turkish 
graveyard”, which nowadays forms part of the residential area 
known as Hristo Botev (approx. between the former cotton factory 
and Kolhoznia Pazar) in Varna (Шкорпил, Шкорпил 1908, 8 – 
14). They uncovered five cist graves with inhumations, each with 

2  Additionally, there are three inventory numbers for one or two fragments of 
gilded clay wreaths: II 578 (part of gilded bronze leaf); II 4308 (half pierced clay 
fruit, with gilding traces); II 4364 (two half pierced clay fruits with white engobe 
and traces of gilding on the upper surface).
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a modest inventory. A clay wreath in the form of a strand of ivy is 
reported in each of the complexes under tumuli I, II, IV and V. Three 
of the same kind of wreath also decorated the human remains buried 
under tumulus III: one was put on the skull, one on the chest, and one 
on the feet. One of the above mentioned specimens was identified in 
the collection of the Varna Archaeological Museum under inventory 
number: II 4392 (Fig. 13).

In Akchilar Locality, nowadays included in the territory of Varna, 
Teofil Ivanov found another cist grave with a burial inside a wooden 
sarcophagus which was decorated with bone applications. The inventory 
contained a gilded clay ivy wreath (1788, Fig. 3), a clay oil lamp and 
three alabastra. The shape of the lamp is representative of the 3rd cent. 
BC (Иванов 1956, 97 – 98, 108). According to the museum inventory 
books, the following specimens originate from the same area in Varna: 
II 4366, II 4367 (Fig. 7); II 2623 (Fig. 9) and II 4370 (Fig. 10).3

In later excavations at 33 Prilep Str., Ognyana Savova uncovered 
a cist grave with the following inventory: remains of a clay wreath 
(II 4246, Fig. 1), black glazed oil lamp, unguentarium, iron ring, and 
a bronze coin of Odessos. The complex was dated to the end of the 
4th – beginning of 3rd cent. BC (Савова 1971, 3 – 4).

In 1962, Goranka Toncheva excavated three cist graves located 
lying just inside the boundary walls of theso-called ‘Ancient baths’4, 
next to the sanctuary of Heros Karabazmos (Тончева 1974, 287). In 
Grave № 2 she reported about three rosette elements from a gilded 
clay wreath as the only preserved material from the grave’s inventory 
(Тончева 1974, 288, Табл. IV, 1 – 2). 

Two specimens originate from а tumuli necropolis in the village 
of Galata, nowadays a neighborhood of Varna. They were discovered 
in tumulus 2 (Inv. № 4826, Fig. 4, 4a) and 5 (Inv. № II 565, Fig. 5) 
(Тончева 1951, 49 – 57), dated to the end of the 4th – beginning of the 
3rd cent. BC (Tonkova 1997, 83; Damyanov 2006, 137). According to 

3 There is no information about the dating of the burial complexes to which these 
wreaths belong. Considering their precisely produced components typical for the 
4th and early 3rd cent. BC, they can be referred to burials from this period.
4  Also known as the ‘Small’ or ‘Southern’ thermae of Odessos. Not to be confused 
with the grand edifice in the center of the ancient city known today simply as the 
‘Roman thermae’.
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a recent analysis of the archaeological material from the Galata site, 
the necropolis is attributed to a settlement in the territory of Odessos 
which controlled the southern shores of the Varna Bay (Damyanov 
2006, 138).

A burial complex was found, but is as yet unpublished, in another 
area of modern Varna, known as “Sotira” with the remains of a gilded 
clay wreath (II 8699, Fig. 2), black glazed oil lamp, unguentarium and 
a glass alabastron. Due to the shape of the lamp, which is similar to 
one from Kabyle (Гетов 1991, 168 – 197, обр. 55 – 61), the complex 
can be dated around the beginning of the 3th cent. BC.

The latest dated burial complex (end of the 2nd – beginning of 
the 1st cent. BC) which contained the remains of a clay wreath, is 
a cist grave with a female burial which was discovered in the Sea 
Garden (Morskata Gradina) of Varna, where G. Toncheva mentions 
half a pierced clay ball with traces of red paint potentially from a 
wreath (II 4308) (Тончева 1961, 24 – 30). Another two unpublished 
specimens are attributed to burial complexes from the same site in 
Varna, according to the museum inventory books these are: II 4371 
(Fig. 11); II 4372 (Fig. 12).5

Typology and Technology 
Gilded clay wreaths belong to the repertoire of multi-faceted 

Hellenistic clay jewellery production. The clay components such 
as flowers, berries, acorns, etc. appear as parts of other types of clay 
jewelry, e.g., chains, earrings, tiaras, etc. Since gilded clay jewelry itself 
is likely to be very sensitive to damage while being worn, it seems it was 
made only for the purposes of the funerary cult (Lullies 1962, 42).

The gilded clay wreaths used in funeral contexts are a functional 
replacement for real gold ones. The clay wreaths represent the same 
plant types as their gold contemporaries: laurel, ivy, olive, oak, 
and myrtle, as well as variations involving the blossoms of other 
plants which are known from examples, like those discovered in the 
necropoleis of Apollonia Pontica, today’s Sozopol, Bulgaria (Мла-
денова 1963, 58, табл. 156) and elsewhere. In contrast to the gold 
5 Although, there is no information about the dating of the burial complexes, the 
specifics of the preserved components of these wreaths refer to the 4th or the early 
3rd cent. BC.
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wreaths, which are completely made of gold, the components of 
the gilded clay wreaths are produced from various materials. The 
blossoms, buds and berries are formed from clay which is then fired, 
the surface of which is subsequently gilded. The leaves are cut from 
thinly-beaten sheet metal of copper or tin, and together with their 
wire stalks, these are also gilded. The frame is produced from lead, 
ivory and/or organic materials. Their fragile composite construction 
is the reason for the fragmented state of preservation in which most 
specimens are discovered, and their problematic reconstruction.

The preserved wreath elements from the Varna collection do not 
show any significant technological or typological differences from the 
specimens found in the necropoleis of the nearby Greek ‘apoikiai’ in the 
Black Sea, e.g. Messambria, today’s Nessebar, Bulgaria (Čimbuléva 
1980, 166 – 178; Божкова, Кияшкина 2013, 22 – 30) and Apollonia 
Pontica (Младенова 1963, 287 – 292; Тонкова, Декан-Леким 
2019, 309 – 321), and also in Thrace (Pencheva [in press], 333 – 348) 
and the northern part of the province of Macedonia (Τσιγαρίδα 1993, 
1631 – 1643). 

The preserved elements of most of the specimens are often 
damaged and/or are not sufficient in number for a reconstruction 
of the original wreath’s appearance to be made, but parallels with 
better preserved examples give an idea of their original appearance. 
Probably the best published reconstructions of gilded clay wreaths 
are those from the necropoleis of the Greek cities in southern Italy 
such as Tarentum, Metaponto and Canossa (Guzzo 1993).

There are two functional types of clay funerary wreaths which 
can be distinguished by the size of their diameter and the number 
of their components. Those with larger diameters are usually 
discovered incorporated along with the other grave goods, or placed 
next to the walls of the grave, like one in a grave complex at Vergina 
Stenomakri, today’s village of Vergina, Greece (Κυριάκου 2008, 
61 – 86). In most cases, the wreaths with a smaller diameter are used 
to decorate the head of the deceased, and are found around the skull, 
but also on top of the remains of the deceased or around the neck 
of urns, like one hydria from Messambria (Божкова, Кияшкина 
2013, 22 – 30, обр. 4). 
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Technology of the Components
1) Frame
The frame of the gilded clay wreaths is made either from lead 

with a wooden substructure, or bone, ivory, or organic materials. The 
most frequently encountered type are made using lead bands fixed 
onto a wooden substructure and pierced at equidistant intervals. The 
stiffness of the lead ensures the stability of the frame as a carrier of the 
remaining wreath elements. The fragmented lead frame is preserved 
for one of the specimens with inventory numbers II 4246 (Fig. 1)6, II 
8699 (Fig. 2), and 1788 (Fig. 3). Their width is about 1 cm.

In cases where no remains of the frame were found, it is assumed 
that it was made from only organic material, such as wood, textile, or 
leather. Probably such is the case with some of the Varna examples II 
4366, II 4367 (Fig. 7), or II 4861 (Fig. 6). 

2) Leaves 
The leaves are cut from copper sheet metal using a template of 

the desired shape, and subsequently gilded on the upper side. Тhe 
central axis of some specimens is depressed, like the leaves of II 
4837 (Fig. 8) or II 4392 (Fig. 13). Most of these are found in a very 
fragmented state due to the almost complete corrosion of the thin 
sheet of copper, which sometimes does not allow their typological 
identification. In some cases, the remains of leaves are completely 
missing, which leads to the suggestion that they might have been 
decorated with natural ones instead. The leaves are inserted into, and 
then twisted around, the holes of the pierced frame with stalks made 
of copper wire.

3) Clay Elements
The clay berries, buds and blossoms are usually the best preserved 

of all wreath elements. The most common are the spherical berries 
or buds, which are modeled by hand. Due to their round shape, some 
berries are not always distinguishable from buds. The spheres can 
be identified as components of an ivy fruit when these are fixed 
into a bundle by means of short copper wires. This construction is 
illustrated by the preserved elements of II 4246 (Fig. 1). The spherical 

6  All photographs taken by Anton Chalakov, Balkan Heritage Foundation 
affiliated photographer.



GILDED CLAY WREATHS FROM THE COLLECTION...	 ИНМВ	48	(63)	

127

components are present also in other wreath types, like myrtle or 
laurel – II 4837 (Fig. 10). They are either entirely gilded or have a 
square-shaped area of gilding at the top, where it would be most 
visible, like all of the Varna examples. Wreath II 2623 (Fig. 9) is 
composed of 93 spheres. No other parts are preserved, which leads to 
the suggestion that it might have been decorated with natural leaves 
and blossoms. Also, the large number of spheres suggests that the 
wreath must have been used for decoration as part of accompanying 
grave goods. 

The blossoms are made first in molds and afterwards the details 
were formed with a sharp modeling tool before firing. The blossoms 
of most of the Varna wreaths have a cone-shaped rump (potentially 
representing the flower’s ‘hypathium’) on the back and round flat 
granulated gilded surface, like: 1788 (Fig. 3), II 4392 (Fig. 13), and II 
4246 (Fig. 1). They are also present in the construction of the myrtle 
wreath II 4837 (Fig. 8).

The blossoms are mostly coloured, then partly or entirely gilded. 
Such an example are the blossoms of II 4837, which have five petals 
covered with engobe and preserved traces of violet pigment. They 
must have been partly gilded which is visible on the surface of one 
of them (Fig. 8a). On the surface of the blossoms of II 4367 traces 
of white engobe are preserved, but no other colouring or gilding 
remains are visible (Fig.7). The upper surface of most ivy buds/fruits 
is covered with white engobe, and either partially or completely 
gilded (e.g., 1788, Fig. 1, 1a). 

The gilding of the elements never took place directly on the clay 
ground. Mostly a white or light-yellow primer (slip, engobe) was 
used, which served as an insulating layer and at the same time as 
a binder. Traces of white engobe are fairly well preserved on the 
surfaces of all the elements of the Varna specimens. The varying 
colour shades of the clay wreaths are determined by two factors: 
the local clay deposits (e.g., bright clays with or without enrichment 
to dark red clays with or without accumulation of mica) and the 
temperature of firing. 

Due to the heart-shaped form of the leaves, three of the preserved 
gilded wreaths from the Varna collection are identified as ivy: 1788 
(Fig. 3), II 4392 (Fig. 13), and II 4246 (Fig. 1). The blossoms of 
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those wreaths have a cone-shaped rump on the back and round flat 
granulated gilded surface. They are combined with halfway pierced 
spheres covered with white engobe and gilding in square shape on 
the upper surface. 

The remains of the wreath with inventory № II 4367 (Fig. 7) 
contains eight preserved blossoms which represent a plant type other 
than ivy. They have an exact parallel with one of the four myrtle 
wreaths discovered in the grave at Akanthos, today’s Ierissosin 
Greece (Καλτσάς 1998, 85-6) from the end of the 4th cent. BC, and 
another myrtle example from a village in Greece – Nikisiani – dated 
around the end of the 4th and the first quarter of the 3rd cent. BC 
(Λαζαρίδης, Ρωμιοπούλου, Τουράτσογλου 1992, 21). Similar to 
these also are the blossoms from the gilded clay wreath found in 
the Kazanlak tomb, Bulgaria (Първин 2015, 32, обр. 32). Some of 
the specimens have two variations with different diameters of round 
buds/berries placed between their elements. One of the components 
of wreath II 4861 (Fig. 6) has a shape which resembles a small bunch 
of grapes. This element is very similar to part of the gilded clay 
wreath from the tomb of Mezek, Bulgaria (Филов 1937, 77, Abb. 
88).

The identification of the plant type for the other specimens in 
the collection is uncertain because of the uncharacteristic types 
of the preserved elements (II 565, Fig. 5 and II 4826, Fig. 4, 4a). 
Unfortunately, these specimens do not have preserved leaves, which 
are usually the only element by which the plant type can be identified. 
Such examples are the spheres, which are components of ivy, but 
also of olive and laurel wreaths.

The components of wreaths II 4861 (Fig. 6), II 4366 and II 4367 
(Fig. 7), and the absence of leaves and frame, do not exclude the 
option that they were part of a ‘stephane’ which is a diadem decorated 
with blossoms. 

4) Central element
 It seems that the structure of some gilded wreaths also included 

a central element, usually a rosette or flower of varying size, such as 
wreaths II 4861 (Fig. 6), II 4837 (Fig. 8), and II 4637 (Fig. 11).
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***
The cataloged gilded clay wreaths of the Varna collection 

originate from necropoleis dating to the end of the 4th and 3rd cent. 
BC. During this period, the custom of the funerary wreath reaches its 
peak in the necropoleis of all the West Pontic ‘apoikiai’, Macedonia 
and Thrace. The similarity in the elements of most of the examples 
suggests the existence of a local workshop. The ancient producers of 
the wreaths are known as ‘stephaniplokoi’ or ‘stephanoplokoi’. These 
craftsmen used to select and plant special flowers for the wreaths 
and also to make wreaths of artificial materials such as: clay, bronze, 
copper etc. (Dictionnaire 1938, 1521). Such workshops were also 
active in Apollonia Pontica and Messambria, which is proven by 
the serial production of gilded clay wreaths with similar features 
subsequently discovered in their necropoleis (Младенова 1963, 287 
– 292; Čimbuléva 1980, 166 – 178).

CATALOGUE:7

Inv. № II 4246 (Fig. 1, 1a, 1b, 1c)
Description:
1) 5 fragments of a narrow lead band, pierced in equal intervals;
2) 7 fragments of gilded bronze ivy leaves (W 0.8 cm, L 3.5 cm);
3) 22 round, halfway pierced clay blossoms, with white engobe 

andtraces of gilding (D 1 cm, H 0.7 cm);
4) 27 halfway pierced clay spheres, covered with white engobe 

and traces of gilding: 20 (D 0.9 cm), 7 (D 0.7 cm).
Site: Prilep Str., Varna.
Burial Facility: Cist grave with female inhumation.
Inventory: Black glazed oil lamp, unguentarium, iron ring with 

ellipse-shaped plate. Bronze coin of Odessos with Apollo.
Date: End of 4th – beginning of 3rd cent. BC.
Publication: Савова 1971, 3.

7 The abbreviations in the catalogue are: W – width; L – length; D – diameter; 
H – height. In some cases, when characteristics such as Location, Inventory, Date 
etc. are unknown, their mention is dropped out on purpose in the catalogue. 
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Inv. № II 8699 (Fig. 2)
Description: 
1) 3 fragments of a narrow lead band (W 0.8 cm), pierced at 

equal intervals, and with preserved bronze wires sticking out of the 
holes;

2) 5 round, halfway pierced clay blossoms with traces of white 
engobe and gilding (D 1 cm);

3) 9 halfway pierced clay spheres with traces of white engobe 
and gilding (D 0.8 – 0.9 cm);

4) Leaves are not preserved but some of the clay components 
have green secondary colouring which suggest that they were placed 
next to corroded bronze objects.

Site: Sotira Locality, Varna.
Burial Facility: Cist grave.
Inventory: Black glazed oil lamp, alabastron of black glass, 

unguentarium.
Date: 3rd cent. BC.
Publication: unpublished.

Inv. № 1788 (Fig. 3)
Description:
1) 7 fragments of wood and narrow lead band (W 0.8 cm, L 2.7 

cm), pierced in equal intervals, with preserved bronze wire bunches 
with clay blossoms and berries, twisted around the holes;  

2) fragments of gilded ivy bronze leaves; 
3) 11 halfway pierced clay blossoms with white engobe and 

gilding traces: 10 (D 1.2 cm), 1 (D 1 cm); 
4) 4 halfway pierced clay spheres with white engobe and gilding 

traces; three of them attached on a spring of bronze wire.
Site: Akchilar area, Varna.
Burial Facility: Cist grave with female burial in wooden 

sarcophagus, decorated with bone applications.
Inventory: Clay oil lamp; three alabastra.
Data: 3rd cent. BC.
Publication: Иванов 1956, 97 – 98.
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Inv. № II 4826 (Fig. 4, 4a)
Description: 8 halfway pierced red clay spheres with white 

engobe and traces of gilding in square shape on the surface (D 1 cm).
Site: Galata, Varna, tumulus 5.
Burial Facility: Cremation.
Inventory: Black glazed lekythos, fish plate, fragments of iron 

vessel, iron clamp.
Date: 3rd cent. BC.
Publication: Тончева 1951, 60.

Inv. № II 565 (Fig. 5)
Description: 7 halfway pierced, red clay spheres with white 

engobe and gilding traces in a square shape (D 0.9 cm – 1 cm).
Site: Galata, Varna, tumulus 2.
Burial Facility: Cist grave with inhumation in wooden 

sarcophagus, decorated with bone applications.
Inventory: Six glass game pieces (?), golden ring, bone beads 

of necklace.
Date: 3rd cent. BC.
Publication: Тончева 1951, 49 – 57.

Inv. № II 4861 (Fig. 6) – unknown origin 
Description:
1) 6 halfway pierced, grounded blossoms of reddish clay, covered 

with white engobe and traces of gilding (D 1.5 cm);
2) 4 pierced, round red clay spheres with white engobe and traces 

of gilding in a square shape (D 1 cm);
3) 1 elongated grape with white engobe and traces of gilding 

(D 2 cm).
Publication: unpublished.

Inv. № II 4367 (left), 4366 (right) (Fig. 7)
Description:
1) 8 halfway pierced, myrtle blossoms covered with white engobe 

(D 2 cm) – II 4366;
2) 14 halfway pierced grounded blossoms covered with white 

engobe (D 1 cm) – II 4367.
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The elements of this wreath(s) are attached on new wire. Some of 
the clay components have green secondary colouring which suggest 
that they were placed next to corroded bronze objects.

Site: Akchilar area, Varna.
Publication: unpublished.

Inv. № II 4837 (Fig. 8, 8a) – unknown origin 
Description:
1) 12 fragmented one side gilded elongated bronze leaves with 

middle axis (L 4.5 cm, W 0.15 cm);
2) 3 halfway pierced round blossoms of brown clay, with white 

engobe and gilding traces (2 with D 1.9 cm, 1 with D 0.6 cm);
3) 5 halfway pierced blossoms, each with 5 petals (4 of which 

with white engobe, 1 gilded).
Publication: unpublished.

Inv. № II 2623 (Fig. 9, 9a, 9b)
Description: 93 halfway pierced, gilded clay spheres with beige 

engobe and gilding in square shape on the surface (D 1 cm).
Site: Akchilar area, Varna.
Publication: unpublished.

Inv. № II 4370 (Fig. 10, 10a, 10b, 10c)
Description: 3 wreaths (one was laid on the skull, one on the 

chest and one on the feet);
1) 85 halfway pierced clay spheres with beige engobe and gilding 

in square shape on the surface (28 of each wreath, D 1 cm and 0.6 cm) 
and 25 blossoms;

2) Gilded bronze leaves;
3) Remains of lead bands with cooper wires.
Site: Akchilar area, Varna.
Publication: unpublished.

Inv. № II 4371 (Fig. 11, 11a)
Description:
1) 1 fragment of lead band;
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2) Fragmented gilded elongated bronze leaves;
3) 6 round halfway pierced clay blossoms with white engobe and 

gilded surface (2 with D 1.8 cm, 4 with D 0.9 cm);
4) 13 halfway pierced clay spheres with beige engobe and gilding 

in square shape on the surface (9 of which with D 0.9 cm – 1 cm,  
4 with D 0.6 cm).

Site: Morskata Gradina (Sea Garden), Varna.
Publication: unpublished.

Inv. № II 4372 (Fig. 12)
Description:
1) Fragmented gilded bronze leaves;
2) 1 halfway pierced clay sphere, with beige engobe and gilding 

in square shape on the surface (D 1 cm).
Site: Morskata Gradina (Sea Garden), Varna.
Publication: unpublished.

Inv. № II 4392 (Fig. 13, 13a)
Description:
1) 8 fragmented gilded bronze ivy leaves;
2) 5 twigs of bronze wire;
3) 4 fragments of narrow, equally pierced lead band;
4) 10 halfway pierced clay spheres, with beige engobe and gilding 

in square shape on the surface (D 0,9 cm);
5) 6 halfway pierced grounded blossoms covered with white 

engobe (D 1 cm).
Site: “Turkish graveyard”, residential area Hristo Botev, Varna.
Burial Facility: Cist grave with inhumation.
Inventory: none.
Date: 3rd cent. BC.
Publication: Шкорпил, Шкорпил 1908, 12 – 14.
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Fig. 1. Components of a gilded clay wreath, Prilep Str., Varna (Inv. № II 4246)

Fig. 1a. Components of a gilded clay wreath, Prilep Str., Varna (Inv. № II 4246)
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Fig. 1b. Fragment of a lead band, with preserved copper wire bundle, Prilep Str., 
Varna (Inv. № II 4246)

Fig. 1c. A copper stalk, Prilep Str., Varna (Inv. № II 4246)
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Fig. 2. Components of a gilded clay wreath, Sotira Locality, Varna  
(Inv. № II 8699)

Fig. 3. Components of a gilded clay wreath, Akchilar area, Varna  
(Inv. № II 1788)
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Fig. 4. Clay spheres from a gilded clay wreath, Galata, Varna – tumulus 3  
(Inv. № II 4826)

Fig. 4a. Clay sphere, with white engobe and gilding in square shape, Galata, 
Varna – tumulus 3 (Inv. № II 4826)
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Fig. 5. Clay spheres from a gilded clay wreath, Galata, Varna – tumulus 2  
(Inv. № II 565)

Fig. 6. Components of a gilded clay wreath, unknow origin (Inv. № II 4861)
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Fig. 7. Мyrtle blossoms, attached on a modern wire (left, Inv. № II 4367) and 
grounded blossoms, attached on a modern wire (right, Inv. № II 4366), 

Akchilar area, Varna

Fig. 8. Components of a gilded clay wreath, unknown origin (Inv. № II 4837)
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Fig. 8a. 1) a fragmented one side-gilded elongated bronze leave; 2) a round 
blossom with white engobe and gilding traces; 3) a blossom with 5 petals, 

unknown origin (Inv. № II 4837)

Fig. 9. Clay spheres, with white engobe and gilding in square shape,  
Akchilar area (Inv. № II 2623)
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Fig. 9a. Upper side of clay spheres, with white engobe and gilding in square 
shape, Akchilar area, Varna (Inv. № II 2623)

Fig. 9b: Back side of clay spheres, with white engobe and gilding in square 
shape, Akchilar area, Varna (Inv. № II 2623)
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Fig. 10. Components of a gilded clay wreath, “Turkish graveyard”, 
Akchilar area, Varna (Inv. № II 4370)

Fig. 10a. Components of a gilded clay wreath, Akchilar area, Varna  
(Inv. № II 4370)
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Fig.10b. Components of a gilded clay wreath, “Turkish graveyard”, 
Akchilar area, Varna (Inv. № II 4370)

Fig. 10c. Components of a gilded clay wreath, Akchilar area, Varna 
(Inv. № II 4370)
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Fig. 11. Components of a gilded clay wreath, Sea Garden (Morskata Gradina), 
Varna (Inv. № II 4371)

Fig. 11a. Components of a gilded clay wreath, Sea Garden (Morskata Gradina), 
Varna (Inv. № II 4371)
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Fig. 13. Components of a gilded clay wreath, “Turkish graveyard”,  
residential area Hristo Botev, Varna (Inv. № II 4392)

Fig. 12. A fragmented gilded bronze leaf and gilded clay sphere, Sea Garden 
(Morskata Gradina), Varna (Inv. № II 4372)
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Fig. 13a. Reconstruction of a gilded clay wreath, “Turkish graveyard”,  
residential area Hristo Botev, Varna (Inv. № II 4392)
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МОНЕТНО СЪКРОВИЩЕ ОТ 
МАРЦИАНОПОЛ

Христо Кузов, Иван Сутев

A COIN TREASURE FROM MARCIANOPOLIS

Christo Kouzov, Ivan Sutev

Abstract: In 2019, 34 bronze and 16 gold coins (solidi) were 
discovered at one archaeological excavation in Marcianopolis. The 
coins were found scattered under the collapsed remains of a burned 
building. The conflagration had partially fired the mudbrick walls, 
which were built on top of a stone base. The building was probably 
destroyed when Huns captured the city in 447 AD. The bronze coins 
were found in poor condition due to the fire’s high temperature 
and the time they subsequently spent in the ground. They can most 
generally be dated to the 4th – 5th century. The gold coins are in good 
condition, with the relief preserved. The images and inscriptions are 
clear and legible. The find was taken to the Museum of Mosaics in 
Devnia.

Nearby, southwest of the sector under study, three other solidi 
were found by a treasure hunter(s) with a metal detector. The coins 
were later (in 1986) taken to the Varna Regional Museum of History. 
They are also featured in the catalogue.

The gold coins are discussed in this preliminary paper. The 
aim is to make them available to specialists as quickly and easily as 
possible.

Emperors featured on the coins: Arcadius (395 – 408) – 2 coins, 
Theodosius II (402 – 450) – 13 coins and Valentinian III (425 – 455) 
– 1 coin. In the case of Arcadius and Theodosius II, the coins were 
made at the Constantinople mint, whereas those of Valentinian III 
were minted in Rome.
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The coins form three groups based on the obverse images.
Group One (Cat. № 1 – 5, 7, 9 – 19): The emperor (three quarters, 

facing right) wearing a helmet and a pearl diadem is depicted as a 
bust in relief. His face is clean shaven. He is dressed in military 
clothes. He is holding a spear in his right hand, which is slung over 
his right shoulder and behind his head. The left shoulder and arm 
are hidden by the upper part of a shield decorated with a stylised 
image of the emperor as a horseman stabbing an enemy.

Coins with such iconography were minted by a series of emperors 
from the late 4th – early 5th century (from 397, the time of Arcadius 
(395 – 408) and Honorius (395 – 423), and later, from 402, together 
with Theodosius II (402 – 450)) until the early 6th century. In the 
6th century, the image was more portraitlike than idealised. Such 
iconography was used until the end of the 7th century, with the rulers’ 
faces now with pronounced beards. In the last similar specimens 
from the early 8th century, the emperor is holding the spear in front 
of his chest, resting on his left shoulder.

Group Two (Cat. № 8): The ruler is shown as a bust in relief, 
facing right and wearing a pearl diadem. He is dressed in armour 
and draped clothing.

The profile image chronologically precedes the faceforward 
depiction, and came into use at the same time as the solidi.

Group Three (Cat. № 6): The empress is shown as a bust in 
relief, facing right. She is wearing a necklace, earrings and a pearl 
tiara, and her hair is styled. She is clothed in a draped dress. God’s 
hand is above her, about to put a crown on her head.

The coin was minted in honour of the coronation of Aelia Eudocia, 
wife of Theodosius II, when she received the title of Augusta. The 
same iconography is used also to depict several other empresses 
from the era: Aelia Pulcheria, Aelia Galla Placidia, Licinia Eudoxia, 
and Aelia Verina. The difference in the portrait features of the female 
images is more noticeable.

The coins form five groups based on the reverse images.
Group One (Cat. № 5, 6): Victoria is shown in relief, standing, 

with the body facing forward and the head facing left. She is 
dressed in a chiton and chlamys. In her right hand, she is holding a 
decorated cross with a high handle, propped on the ground. There is 



МОНЕТНО СЪКРОВИЩЕ ОТ МАРЦИАНОПОЛ ИНМВ 48 (63) 

151

an octagonal star in the space above.
Group Two (Cat. № 13 – 16, 19): A female figure wearing a 

Roman helmet (embodiment of Constantinople, the New Rome) is 
depicted. She is sitting on a throne, facing to the left. The head is 
in profile to the left. In her right hand, she is holding a globe (orb) 
with a cross on it, and in her left hand, she is holding a sceptre and 
leaning against a shield that is resting on the right side of the throne. 
There is an octagonal star in the right field.

Group Three (Cat. № 1 – 4, 17, 18): Constantinople (embodiment 
of the city) is sitting on a throne, her body facing forward. Her head 
is facing right and she is wearing a helmet. She is clad in a draped 
dress. She is holding a spear in her right hand and a globe with a 
statue of Victoria on top in her left hand. The front of a ship can be 
seen next to her right leg. There is an octagonal star in the space on 
the left.

Group Four (Cat. № 7): Two male figures (emperors). One is 
sitting on a throne, his feet resting on a pillow, and the other is 
standing. Dressed in consular robes, they are facing forward. They 
are holding cruciform sceptres in their left hands and mappae in 
their right hands. Above them is an octagonal star.

The coin was minted in honour of the first joint consulate of 
Theodosius II (eleventh for him) and Valentinian III (first for him). 
The last one is Caesar (standing) before becoming Augustus.

Group (Cat. № 9 – 12): Two emperors are depicted facing 
forward, sitting on a double throne, with haloes above their heads. 
They are dressed in consular clothes. They are holding cruciform 
sceptres in their left hands and mappae in their right hands. Their 
feet are resting on pillows (in Cat. № 10, there is no pillow under the 
feet of Theodosius II). There is an octagonal star above their heads.

The coin was minted in honour of the second joint consulate of 
Theodosius II (twelfth for him) and Valentinian III (second for him), 
who was now Augustus, i.e. equal to Theodosius II.

Group Six (Cat. № 8): Two emperors standing, facing forward. 
One of them is wearing a hat with a ‘bobbleshaped’ decoration (?) 
on top. The other is being crowned by the hand of God. They are 
dressed in draped clothes and armour. They are wearing boots with 
pendants. They are holding long crosses in their right hands and 
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globes in their left ones. A snake with a human head can be seen on 
the ground between them. The letter R is written in the left space and 
the letter M in the right one.

The coin was minted in honour of the coronation of Valentinian III 
as Augustus, becoming an equal to Theodosius II.

Two of the coins with Theodosius II say VOT XX MVLT XXX, 
which means “Dedicated to his twentieth anniversary, let him 
reach the thirtieth”. The coins were minted to mark the twentieth 
anniversary of his proclamation as Augustus.

Another two coins say VOT XXX – MVLT XXXX, which means 
“Dedicated to his thirtieth anniversary, let him reach the fortieth”. 
The coins were minted to mark the thirtieth anniversary of his 
proclamation as Augustus.

The coins discussed in this paper show a rich variety in the 
stories told and the inscriptions written on both sides.

The earliest issue of gold coins is from 403 – 408 and the latest 
one from 430 – 440. Judging by the excellent condition in which they 
are preserved, they have clearly not been in active circulation, but 
must have been kept in a vault or coffer by the destroyed building’s 
owner. They were left without an owner, most likely when the city 
was destroyed during the Hun invasion in 447.

Gold coins of this denomination and from the same century have 
been found in other fortified hubs in this part of the Moesia Secunda 
Province. The numerous hidden artefacts found across the region 
have provided valuable information about the direction and time of 
various barbarian invasions and the devastation they caused.

The presence of coins reflects the economic standing of 
Marcianopolis and the state of trade at the time. The archaeological 
environment in which the coins were found has supplemented the 
written records of political and military events in the Empire and 
in the Moesia Secunda Province around the mid5th century. The 
devastating Hun invasions at that time left lasting traces in the Balkan 
provinces, and we come across them while studying Marcianopolis 
and other urban centres.

Ключови думи: солиди/златни монети, Марцианопол, хуни, Те
одосий II, Валентиниан III, Елия Евдокия, монетарница, официна 

Keywords: solidi/gold coins, Marcianopolis, Huns, Theodosius II, 



МОНЕТНО СЪКРОВИЩЕ ОТ МАРЦИАНОПОЛ ИНМВ 48 (63) 

153

Valentinian III, Aelia Eudocia, mint, officina

По време на разкопки през 2019 г. в Марцианопол беше раз-
крита, в рамките на един археологически контекст, находка от 
34 бронзови и 16 златни монети (солиди). Монетите бяха от-
крити разпилени и затрупани от срутила се опожарена сграда. 
Пожарът е довел до отухляване на кирпичената част от стените, 
изградена върху каменен цокъл. Унищожаването на сградата се 
свърза с превземането на града от хуните през 447 г. (Chron. 
Pasch., 9; Iord. Rom. Var., 331). Бронзовите монети бяха намере-
ни в лошо състояние поради високата температура по време на 
пожара и последвалия им престой в земята. Тяхната най-обща 
датировка е IV – V в. Златните монети са в добро състояние, със 
запазен релеф. Изображенията и надписите са ясни и четливи. 
Находката постъпи в Музея на мозайките в Девня.

Югозападно, в близост до проучвания сектор, са били на-
мерени други три солида от иманяр/и с металотърсач. Впослед-
ствие монетите са постъпили в Регионалния исторически музей 
– Варна през 1986 г.1 Те също са представени в каталога.

В настоящата предварителна публикация са коментирани 
златните монети. Целта е те да станат възможно по-бързо и 
по-лесно достояние на специалистите.

По императори монетосеченето е: на Аркадий (395 – 408) – 
2 монети, на Теодосий II (402 – 450) – 13 и на Валентиниан III 
(425 – 455) – 1. При Аркадий и Теодосий II монетите са отсечени 
в монетарницата на Константинопол, а при Валентиниан III – в 
Рим.2

1  По сведения на приносителя на монетите Росен Й. Бозуков.
2  Монетите са определени по каталога „Римското имперско монетосечене“, 
том 10 (The Roman Imperial Coinage, vol. X) на Джон Кент (Kent 1994).
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КАТАЛОГ:3

Музей на мозайките – Девня:
1.  Лице: D N THЕODO-SIVS P F AVG. Бюст, три четвърти, 

надясно. С перлена диадема, шлем и доспехи. Държи копие с 
дясната ръка, преметнато през дясното рамо, зад главата. В ля-
вата ръка – щит, украсен с конник, пробождащ враг. Зрънчест 
кръг.

Опако: CONCORDI-A AVGGG Z. Константинополис (персо-
нификация на града), на трон, насреща. Глава в десен профил, 
с шлем. Облечена в драпирана дреха. Държи жезъл в дясната 
ръка и глобус със статуя на Виктория в лявата. До десния крак 
– предната част на кораб. В полето отляво – осмолъчна звезда. В 
отреза: CONOB. В дясното поле – графит. Зрънчест кръг.

RIC X 31 – Аркадий.
Емисия: 403 – 408 г.
Официна: Z = 7.
Т.: 4,43 г; Д.: 21 мм.
Инв. № 459.

2. Като № 1 (без графит).
Официна: H = 8.
Т.: 4,47 г; Д.: 21 мм.
Инв. № 471.

3. Лице: като № 1.
Опако: CONCORDI-A AVGG I. Като № 1 (без графит).
RIC X 202 – Теодосий II.
Емисия: 408 – 420 г.
Официна: I = 10.
Т.: 4,46 г; Д.: 21 мм.
Инв. № 464.

3  Каталогът представя монетите по емисии в хронологичен ред и по 
музеи. Каталожните номера отговарят на поредните номера в таблата към 
публикацията. Номерацията е непрекъсната. 
 Със съкращенията се обозначават: Т. = тегло; Д. = диаметър.
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4. Лице: като № 1.
Опако: като № 3.
Официна: Г = 3.
Т.: 4,45 г; Д.: 21 мм.
Инв. № 467.

5. Лице: като № 1.
Опако: VOT XX – MVLT XXX Δ. Виктория, права, тяло на-

среща, глава в ляв профил. Облечена в драпирана дреха. Държи 
подпрян на земята голям украсен кръст. В полето над тях – ос-
молъчна звезда. В отреза: CONOB. Зрънчест кръг.

RIC X 219 – Теодосий II.
Емисия: 420 – 422 г.
Официна: Δ = 4.
Т.: 4,48 г; Д.: 22 мм.
Инв. № 472.

6. Лице: AEL EVDO-CIA AVG. Бюст, профил надясно. Ко-
сата е с прическа. Носи перлени диадема и огърлица, обеци и 
драперия. Коронована от Божията ръка. Зрънчест кръг.

Опако: VOT XX – MVLT XXX I. Като № 5.
RIC X 228 – Теодосий II.
Емисия: 423 – 424 г.
Официна: I = 10.
Т.: 4,48 г; Д.: 21,5 мм.
Инв. № 473.

7. Лице: като № 1.
Опако: SALVS REI-PVBLICAE. Теодосий II, седнал на трон, 

стъпил на възглавница, и Валентиниан III, прав. Двамата са 
насреща, облечени в консулски одежди. Държат кръстовидни 
скиптри в левите и мапи (кърпи) в десните ръце. Над тях – ос-
молъчна звезда. В отреза: CONOB. Зрънчест кръг.

RIC X 233 – Теодосий II.
Емисия: 425 г.
Официната липсва.
Т.: 4,47 г; Д.: 21 мм.
Инв. № 469.
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8. Лице: D N PLA VALENTI-NIANVS P F AVG. Бюст, про-
фил надясно. С перлена диадема, доспехи и драпирана дреха. 
Зрънчест кръг.

Опако: VICTORI-A AVGGG. Теодосий II и Валентиниан III, 
прави, насреща. На главата на Теодосий II има шапка с топче (?) 
отгоре. Облечени в драпирани дрехи и доспехи. Обути в боту-
ши с висулки. Държат дълги кръстове в десните ръце и глобуси 
в левите. Валентиниан III е коронован от Божията ръка. Между 
императорите на земята – змия с човешка глава. В лявото поле 
– буква R. В дясното поле – буква М. Зрънчест кръг. В отреза: 
COMOB.

RIC X 2001 – Валентиниан III.
Емисия: 425 – 430 г.
Официната липсва.
Т.: 4,32 г; Д.: 21 мм.
Инв. № 474.

9. Лице: като № 1.
Опако: SALVS REI-PVBLICAE S. Теодосий II и 

Валентиниан III, на трон, насреща. С нимбове, облечени в кон-
сулски одежди. Държат кръстовидни скиптри в левите ръце и 
мапи (кърпи) в десните. Стъпили са на възглавници. Над гла-
вите им – осмолъчна звезда. В отреза: CONOB. Зрънчест кръг.

RIC X 237 – Теодосий II.
Емисия: 426 – 429 г.
Официна: S = 6.
Т.: 4,35 г; Д.: 22 мм.
Инв. № 462.

10. Лице: като № 1.
Опако: като № 9 (без възглавницата под Теодосий II).
Официна: Z = 7.
Т.: 4,47 г; Д.: 22,5 мм.
Инв. № 468.
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11. Лице: като № 1.
Опако: като № 9.
Официна: Θ = 9.
Т.: 4,49 г; Д.: 20 мм.
Инв. № 470.

12. Лице: като № 1.
Опако: SALVS REI-PVB-LICAE. Като № 9.
RIC X 239 – Теодосий II.
Емисия: 426 – 429 г.
Официната липсва.
Т.: 4,47 г; Д.: 21 мм.
Инв. № 463.

13. Лице: като № 1.
Опако: VOT XXX – MVLT XXXX A. Константинополис, 

на трон, тялото е завъртяно наляво. Глава в профил наляво, с 
шлем. Облечена в драпирана дреха. В дясната ръка държи гло-
бус с кръст върху него, а в лявата – жезъл. Последната е облег-
ната върху/над щит, който е подпрян отдясно на трона. Левият 
крак е стъпил върху предна част на кораб, на който личат три 
гребла. В дясното поле – осмолъчна звезда. В отреза: CONOB. 
Зрънчест кръг.

RIC X 257 – Теодосий II.
Емисия: 430 – 440 г.
Официна: А = 1.
Т.: 4,56 г; Д.: 21 мм.
Инв. № 460.

14. Лице: като № 1.
Опако: като № 13 (некачествен отпечатък на годишнината; с 

графит пред лицето на Константинополис – Х).
Официна: H = 8.
Т.: 4,48 г; Д.: 22 мм.
Инв. № 461.
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15. Лице: като № 1.
Опако: VOT XXX (некачествен отпечатък) – MVLT XXXX B. 

Като № 13.
Официна: B = 2.
Т.: 4,48 г; Д.: 21 мм.
Инв. № 466.

16. Лице: D N VALENTIN-IANVS P F AVG. Като № 1 (без 
зрънчест кръг).

Опако: VOT XXX – MVLT XXXX B. Като № 13 (без зрън-
чест кръг).

RIC X 260 – Теодосий II.
Емисия: 430 – 440 г.
Официна: B = 2.
Т.: 4,46 г; Д.: 20 мм.
Инв. № 465.

Регионален исторически музей – Варна
17. Лице: като № 1.
Опако: като № 3.
Официна: Є  = 5.
Т.: 4,30 г; Д.: 21,5 мм.
Инв. № 19 403.

18. Лице: като № 1.
Опако: като № 3.
Официна: А = 1.
Т.: 4,42 г; Д.: 21 мм.
Инв. № 19 404.

19. Лице: като № 1.
Опако: като № 13.
Официна: H = 8.
Т.: 4,41 г; Д.: 21 мм.
Инв. № 19 405.
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Въз основа на изображението на лицевата страна на моне-
тите се различават три групи.

Първа група (кат. № 1 – 5, 7, 9 – 19): Изобразен е релефно 
бюстът на императора (три четвърти, гледащ надясно) с шлем 
и перлена диадема на главата. Лицето е голобрадо. Облечен е 
във военно облекло. В дясната си ръка държи копие, преметна-
то през дясното рамо, зад главата. Лявото рамо и лявата ръка 
са прикрити от горната част на щит, украсен със стилизирано 
изображение на императора като конник, пробождащ враг.

Монети с тази иконография секат поредица императори от 
края на IV – началото на V в. (от 397 г., времето на Аркадий (395 
– 408) и Хонорий (395 – 423), и по-късно, от 402 г., съвместно с 
Теодосий II (402 – 450)) до началото на VI в. През VI в. портрет-
ните черти в изображението надделяват пред идеализирания 
образ. Подобна иконография се използва до края на VII в., като 
лицата на владетелите вече са с изразени бради. В началото на 
VIII в., при последните сходни образци, императорът държи ко-
пието пред гърдите си, опряно на лявото рамо.

Втора група (кат. № 8): Предаден е релефно бюстът на вла-
детеля в профил надясно, с перлена диадема на главата. Обле-
чен е в доспехи и драпирана дреха.

При появата на солидите профилното изображение хроноло-
гически предхожда това насреща и те се използват синхронно.

Трета група (кат. № 6): Релефно е изобразен бюстът на им-
ператрицата в профил надясно. Носи огърлица и обеци, а косата 
ѝ е с прическа и с перлена диадема. Облечена е в драпирана 
дреха. Над главата – Божията ръка, която поставя корона.

Монетата е отсечена в чест на коронацията на Елия Евдо-
кия, съпруга на Теодосий II, когато тя получава титлата августа. 
Със същата иконография са изобразени и други императрици 
от епохата: Елия Пулхерия, Елия Гала Плацидия, Лициния Ев-
доксия и Елия Верина. Разликата в портретните черти при жен-
ските образи си личи по-осезаемо.
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При изображенията върху опакото на монетите се разгра-
ничават пет групи.

Първа група (кат. № 5, 6): Виктория е представена в релеф, 
права, тялото е насреща, а главата е в ляв профил. Облечена е 
в хитон и хламида. В дясната си ръка държи украсен кръст с 
висока дръжка, подпрян на земята. В полето отгоре има осмо-
лъчна звезда.

Втора група (кат. № 13 – 16, 19): Изобразена е женска фи-
гура с римски шлем на главата (олицетворение на Новия Рим 
– Константинопол). Седнала е на трон наляво. Главата е в про-
фил наляво и с шлем. В дясната си ръка държи глобус с кръст 
върху него, а лявата ѝ ръка държи жезъл и е облегната върху/
над щит, който е подпрян отдясно на трона. В дясното поле има 
осмолъчна звезда.

Трета група (кат. № 1 – 4, 17, 18): Константинополис (пер-
сонификация на града) седи на трон с тяло насреща. Главата е в 
десен профил и с шлем. Облечена е в драпирана дреха. Държи 
копие в дясната ръка и глобус със статуя на Виктория върху 
него в лявата. До десния ѝ крак се вижда предната част на ко-
раб. В полето отляво има осмолъчна звезда.

Четвърта група (кат. № 7): Две мъжки фигури (импера-
тори). Единият е седнал на трон и е стъпил на възглавница, а 
другият е прав. Двамата са насреща, облечени са в консулски 
одежди. Държат кръстовидни скиптри в левите си ръце и мапи 
(кърпи) в десните. Над тях има осмолъчна звезда.

Монетата е отсечена в чест на първото съвместно консул-
ство на Теодосий II (единадесето за него) и Валентиниан III 
(първо за него). Последният е цезар (стои прав) и още не е ста-
нал август.

Пета група (кат. № 9 – 12): Двама императори, изобразени 
са насреща, с ореоли, седнали на двоен трон. Облечени са в кон-
сулски одежди. Държат кръстовидни скиптри в левите и мапи 
(кърпи) в десните си ръце. Стъпили са на възглавници (при кат. 
№ 10 възглавницата под Теодосий II липсва). Над главите им 
има осмолъчна звезда.

Монетата е отсечена в чест на второто съвместно консул-
ство на Теодосий II (дванайсето за него) и Валентиниан III (вто-
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ро за него), който сега вече е август, т.е. равен на Теодосий II.
Шеста група (кат. № 8): Двама императори, прави, насре-

ща. На главата на единия има шапка с топче (?) отгоре. Другият 
е коронован от Божията ръка. Облечени са в драпирани дрехи 
и доспехи. Обути са в ботуши с висулки. Държат дълги кръсто-
ве в десните ръце и глобуси в левите. Между тях на земята се 
вижда змия с човешка глава. В лявото поле се чете буквата R, а 
в дясното – буквата М.

Монетата е отсечена в чест на коронацията на Валентиниан III 
за август, равен на Теодосий II.

На две от монетите на Теодосий II е изписано VOT XX 
MVLT XXX, което се превежда „Посветено на двайсетгодиш-
нината, да дочака и трийсетата“. Монетите се секат по повод на 
двайсетгодишния юбилей от провъзгласяването му за август.

На други две от тях е изписано VOT XXX – MVLT XXXX, 
което означава „Посветено на трийсетгодишнината, да дочака и 
четирийсетата“. Монетите се секат по повод на трийсетгодиш-
ния юбилей от провъзгласяването му за август.

При  монетите, обсъждани в настоящата публикация, се 
забелязва богато разнообразие в съдържанието на сюжетите и 
надписите, предадени и изписани от двете им страни.

Най-раната емисия отсечени златни монети е от 403 – 408 г., 
а най-късната от 430 – 440 г. Съдейки по отличното състояние, 
в което са запазени, явно те не са били в активно обръщение, а 
са трезорирани от стопанина на разрушената сграда. Останали 
са без собственик, най-вероятно когато градът е бил унищожен 
при хунското нашествие през 447 г.

Находки на златни монети от този номинал, от същото сто-
летие, са откривани и в други укрепени центрове в тази част на 
провинция Втора Мизия (Стоянов 1982; Владимирова-Ала-
джова 1988, 37 – 42;  1993, 74 – 79). Укритите множество наход-
ки от региона дават ценни сведения за направлението и датата 
на различни варварски нашествия и нанесените от тях опусто-
шения (Владимирова-Аладжова 1995/97, 81 – 92).

Наличието на монетите отразява икономическия облик на 
Марцианопол и състоянието на търговския обмен. Археологи-
ческата среда, в която беше открита монетната находка, допъл-
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ни писмените сведения за случилите се политически и военни 
събития в Империята и в частност в провинция Втора Мизия 
около средата на V в. Опустошителните хунски нашествия по 
това време са оставили трайни следи в балканските провинции, 
на които попадаме при проучвания в Марцианопол и други 
градски центрове.
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Табло I
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LATE BYZANTINE GLAZED CERAMICS 
WITH MONOGRAMS OF ST. JOHN THE 
FORERUNNER: RECONSIDERING THE 

HYPOTHESIS ABOUT ITS CONNECTION 
WITH ST. DEMETRIOS OF THESSALONIKI

Georgi Sengalevich

КЪСНОВИЗАНТИЙСКА ГЛАЗИРАНА КЕРАМИКА 
С МОНОГРАМИ НА СВ. ЙОАН ПРЕДТЕЧА: 

ПРЕОСМИСЛЯНЕ НА ТЕЗАТА ЗА ВРЪЗКАТА Ѝ СЪС 
СВ. ДИМИТЪР СОЛУНСКИ

Георги Сенгалевич

Резюме: Появата на подглазурни монограми в украсата на 
глазираната керамика през XIII – XV в. е явление с надреги
онално значение, което отразява мощното влияние на визан
тийската култура в Средиземноморието. Сред найшироко 
разпространените монограми е този с блокова форма, разгъ
ващ се в гръцките букви Δ, М, П и Р.

В последно време се наложи разчитането му като „Дими
тър“, придружено от интерпретацията, че надписът означа
ва името на св. Димитър Солунски. Предполага се, че съдовете 
са се използвали в ритуали, свързани със светената вода от 
аязмото в храма на светеца в Солун. Единствената сигурна 
информация за производство на съдове с въпросния монограм 
обаче произхожда от Константинопол, а не от Солун. Геогра
фията на тяхното разпространение също така очертава мно
го широк ареал, следващ пътищата на италианската морска 
търговия, с изявена количествена концентрация по Западното 
Черноморие. На фона на събраните 80 екземпляра от България 
в крайна сметка се оказва, че не съществува дори един при
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мер за употреба на този монограм в контекста на култа към 
св. Димитър. За сметка на това той се открива в стотици 
изображения на св. Йоан Кръстител, при които превърнатото 
в канон изписване със съкращения гласи: Свети Йоан Предтеча 
(Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Пρόδρομος). Доказателство за устойчивост
та на употребата на монограма в контекста на този надпис 
е хронологията на паметниците – мозайки, стенописи, икони, 
монети и др., в диапазона още от ХІ в. до ден днешен. С оглед 
на всичко това едва ли е изненада, че найрано засвидетелства
ният съд с подобен монограм, нанесен като подглазурен над
пис, е една непубликувана паница, числяща се към керамиката 
от семейството на „Зевксип“ (Zeuxippus Family), която произ
хожда не от Солун, а от корабокрушението при н. Новий свет 
край Крим, датирано в 1277 г.

Предвид гореизложените аргументи, за подглазурните 
монограми върху съдовете от разглеждания тип сграфито 
керамика, причислявана найчесто към византийската кера
мична група Elaborate Incised Ware1, би следвало несъмнено да 
се утвърди разчитане като „Продромос“ (гр. „Предтеча“): 
ΠΡ(Ο)ΔΡ(Ο)Μ(ΟC). Въз основа на контекстите на откриване на 
образците, на този етап може да се приеме, че керамиката с 
монограми „Продромос“ се е използвала във всекидневния жи
вот през XIV и първата половина на XV в. Тъй като св. Йоан 
Кръстител е емблема на въздържанието и постничеството, 
а в православните общества повече от половината година 
преминава в пост, би могло да се предположи, че съдовете са 
служили преди всичко за консумация на постни ястия. Eдва 
ли е случайно, че монограмите са нанесени изключително вър
ху съдове с отворена форма – купи и паници. Разбира се, не 
бива да се пренебрегва и декоративното и социално значение 
на монограма в една епоха, през която монограмното писмо се 
превръща в изявена мода, свързана с демонстриране на власт, 
изтънченост и престиж. Появата на няколко варианта на из
писване върху съдовете вероятно се дължи на приспособяване
1  Наименованието на групата в нейния англоезичен и трудно преводим ва-
риант се използва тук като технически термин, утвърдил се в изследвания-
та на византийската керамика през последните над 90 години.
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то на начертанието към естетическите разбирания на късно
византийското общество, когато блоковият тип монограми 
вече не се използват масово. 

Ключови думи: глазирана керамика, монограми, св. Йоан 
Кръстител, св. Димитър Солунски

Keywords: Glazed Pottery, Monograms, St. John the Baptist, 
St. Dеmеtrios of Thessaloniki

The appearance of underglaze monograms in the decoration of 
mediaeval glazed pottery is a broadly observed phenomenon with 
supra-regional significance that manifests the strong influence of the 
Byzantine culture across the Eastern Mediterranean. The earliest 
examples date to the 13th century, many of which are identified as 
Zeuxippus Ware imitations or derivatives, and can be traced along 
the Aegean Coast of Asia Minor and in the Crusader-controlled 
Levant (Avissar, Stern 2005, 51 – 52; Stern 2012a, 72 – 76, Stern 
2012b, 115 – 119; Sengalevich 2021). The later, more prominent 
ceramic group where monograms appear: the Elaborate Incised Ware 
(EIW), has been so far commented on in various publications on 
Byzantine sgraffito. It is distinguished by its quality of manufacture, 
monochromacy, and decoration applied in champlevé technique 
(Fig. 1). The vessels, usually of small dimension: mainly bell-shaped 
cups, bowls and plates, are found along the shores of the Black and 
Aegean Seas, leading to the conclusion that the main agents of the 
ware’s distribution could have been the Italian merchants operating in 
the area (François 2003, 166). A workshop was excavated at Sirkeci 
in Istanbul (Waksman 2012, 148), and another that most probably 
reproduced the same types of vessels was uncovered in Varna (Kузев 
1975, 155 – 159). Chemical analyses prove the existence of even more 
production centres that are yet to be explored (Kuleff, Djingova 
2001, 73 – 76). With respect to comparative chronology, the dating 
of Constantinopolitan vessels with monograms was confirmed 
as belonging to the late 13th – early 14th centuries (François 1997, 
411; François 2003, 160). In the Northern Black Sea Region and 
the Pryazovia, however, EIW with monograms appears only around 
the middle of the 14th century (Белинский, Mасловский 2005, 
162; Бочаров, Mасловский 2012, 33; Майко 2020, 221; Гинькут 
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2020, 238). In Bulgaria, the few reliable archaeological contexts are 
dated to between the second quarter of the 14th and the beginning of 
the 15th century (Бобчева 1979, 126; Кузев 1974, 164).

The employment of monograms as a method of abbreviating 
specific words using a combination of their letters is well known in 
Byzantine texts since Late Antiquity. Two major groups of monograms 
are usually distinguished by their appearance: box-shaped and 
cruciform. In most cases, they shorten personal names, titles and 
offices. Occasionally popular and standard phrases as well as formulae 
are also abbreviated. Thousands of Byzantine monograms have been 
examined, mainly in the context of sigillographic or numismatic 
studies by scholars such as Victor Gardthausen (Gardthausen 1924), 
Walter Fink (Fink 1981), Vitalien Laurent (Laurent 1973), Werner 
Seibt (Seibt 2005; Seibt 2016), Michael Grünbart (Grünbart 1990), 
etc. Still there is no universal method for the accurate decipherment 
of monograms, since in the end it was the owner of the name 
who decided precisely how to model it (Сенгалевич 2020, 301 – 
305). Among the more common abbreviated inscriptions incised 
on Byzantine EIW, one can discern the imperial emblem of the 
Palaeologan dynasty, names such as ‘Michael’, ‘John’, ‘George’, etc. 
They are not of a wide variety. Indeed, some of the abbreviations 
are, strictly speaking, not monograms at all, nonetheless the term is 
already broadly accepted by researchers of Byzantine ceramics. 

The aim of this paper, which was reported in a shorter form as 
an oral presentation at the 23rd International Congress of Byzantine 
Studies (Sengalevich 2016, 438 – 439), is to present in detail one of 
the most popular monograms engraved on Late Byzantine glazed 
ceramics, and to discuss its correct reading and interpretation. In 
Bulgaria a total of 80 samples bearing this monogram have been 
discovered at various sites located exclusively on the Black Sea 
Coast: Ahtopol (1 sample), Sozopol (4), Yambol (1), Nessebar (19), 
Kableshkovo (5), Varna (20), Kastritsi (16), Balchik (1), Kavarna (2) 
and Kaliakra (11) (Fig. 1a; 2; 5). 40 of them are published (Кузев 
1974, 165 – 167, табл. I: 1 – 16, II: 18 – 20, IV: 1 – 5, 8, 9, 13, 18 – 
20, V: 6, 7, 10 – 12, 15; Бобчева 1979, табл. ІХ: 22, 23, 112, 113, 
115; Йосифова 1982, 66, обр. 10в; Костова, Манолова-Войкова 
2005, 112, обр. V: 3; Атанасов 2009, 483 – 484, табл. ΙΙΙ: 3, IV: 7 
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– 8; Тотев, Плетньов 2011, 172 – 177, кат. № 24 – 27; Манолова-
Войкова 2017, 323, рис. 6: 7, 9; Попова 2019, 37, обр. 7: 6; Нико-
лов [п.п.], 191, обр. 3, 4). 

The monogram in question is of the box-shaped type, unfolding 
in the Greek letters Δ, M, П and P (Fig. 3). The main letter is П, 
while the others are either ligated to it or are incorporated into it. 
Δ is attached to the upper horizontal hasta of П, and thus, sharing 
a common horizontal hasta, the two letters are usually bound. The 
letter M is almost always inscribed in П, and Р develops with a loop 
added to the right hasta of П/M, and less often to a separate leg. 
In some cases this ‘classical’ shape is simplified (Fig. 3f ), while in 
others the П/M involution is modified into a ligature (Fig. 3d), thus 
adapting the rather archaic box-shaped appearance of the monogram 
to the aesthetic perceptions of Late Byzantine written culture. 
Occasionally some additional signs could be discerned, such as the 
Nominative singular definitive article for Greek masculine nouns 
(ὁ), added over the letter Δ, or the suffix -ος in few other examples. 
A titlo used to indicate abbreviation has been recognized in some 
cases, too (Fig. 3b, d, e). As to the incision technique, very rarely 
is a thin blade used. Removal of larger sections from the white slip, 
covering the inner surface of the vessels was usually employed using 
the so-called champlevé technique, so as to shape triangular serifs 
on the edges of the letters. Usually the engraver would first apply the 
letter П, followed by Р, and finally elements from Δ and Μ. 

The first researchers who published the monogram under 
consideration, incised on glazed pottery from Constantinople, read it as 
the name ‘Demetrios’: ΔΗΜΗΤΡΙΟC, or ‘Prodromos’: ΠΡΟΔΡΟΜΟC 
(Rice 1930, 78; Volbach 1930, 208; Demangel, Mamboury 1939, 
148; Кузев 1974, 157). The decipherment as ‘Demetrios’ however 
prevailed, following the discovery of some sgraffito vessels with 
this monogram in the crypt of the Hagios Demetrios Basilica in 
Thessaloniki. Subsequently this led to the interpretation of the 
inscription as the name of the patron saint. According to a hypothesis 
of Demetra Papanikola-Bakirtzis, developed in detail by Charalambos 
Bakirtzis, and supported by Beate Böhlendorf-Arslan, Konstantin 
Totev and Valentin Pletnyov, these vessels were used in rituals, 
connected with the holy spring water in the basilica. It is assumed that 
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they were distributed as blessings by pious pilgrims in a way similar 
to the lead ampulae-koutrouvia that contained the miraculous myrrh 
of the Thessaloniki martyr saint (Papanikola-Bakirtzis 1987, 203 – 
204; BGC 1999, 22; Bakirtzis 2003, 185 – 186; Böhlendorf-Arslan 
2004, 79 – 80; Byzantium & the Arabs 2011, 97; Тотев, Плетньов 
2011, 92 – 93). 

It remains unclear why the impractical, open form of the plates 
and bowls would have been selected for such usage. On closer 
inspection, this interpretation proved problematic for several other 
insurmountable reasons. Hypothetically, it is not unacceptable for a 
monogram to abbreviate two very different names, like Demetrios 
and Prodromos. A good example of such a dual meaning presents 
the monogram, containing the letters Ν, Α, C, Τ, Ι, Ο, V, employed 
by both Emperors Anastasius (491 – 518) and Justinian (527 – 
565) (Степанова 2000, 232). But even at the slightest epigraphic 
examination an obstacle arises before the more or less prevailing 
reading of the monogram in consideration, because in ΔΗΜΗΤΡΙΟC 
there is no letter Π, but T. 

Moreover, the only reliable data regarding the production 
of vessels with the aforementioned monogram comes from 
Constantinople, where a workshop was recently uncovered at the 
Sirkeci metro station (Fig. 4). The geography of their distribution 
does not support either the connection with Thessaloniki and 
St. Demetrios (Fig. 5). Apart from Thessaloniki, Constantinople and 
the Bulgarian Black Sea Coast, specimens with the same monograms 
are also known from the Aegean (Ephesus, Chalcis, Lemnos, 
Thasos), and Black Sea areas (Enisala and Mavrokastro along the 
north-western shore, and Cembalo, Mangup, Alouston, and Soldaia 
in the Crimea)2. Local production in Thessaloniki seems rather 
2  For more information about the specimens from the locations in the list, see: 
Wallis 1907, Pl. VI; Ebersolt 1910, 21, cat. № 58, fig. 15; Rice 1930, 76, 78, Fig. 
6: 17 – 22; Demangel, Mamboury 1939, 145 – 146, fig. 195: 12 – 14, 17, fig. 196: 
3 – 5, 14 – 15; Böhlendorf-Arslan 2004, 362 – 363, Taf. 72: 138, 139; Waksman, 
Erhan, Eskalen 2009, 460, 462; Waksman 2012, 148; Böhlendorf-Arslan 2013, 
353 – 360, Taf. 105 – 106: 839, 844, 846 – 858; François 2017, 258 – 259, cat. № 
298 – 300, 303; Parman 1989, 287; François 1995, 215, fig. 50, pl. 16c; Damian 
2013, 424, fig. 2: 5; Slătineanu 1958, 53, fig. 41; Мыц 2005, 297, рис. 1: 1; 
Залесская 2011, 217 – 218, кат. № 451; Teslenko, Waksman [in press]; Майко 
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uncertain, if not dubious. In fact the only indirect evidence is a bowl 
with an impressed monogram found there, which has no parallels 
elsewhere (Παπανικόλα-Μπακιρτζή 2009, 465, εικ. 26 – 27). None 
of the Crimean samples examined by Yona Waksman proved to be 
a product of a Thessaloniki workshop (Гинькут 2020, 238). The 
same is valid for the chemically analysed samples from Bulgaria, 
which indicate local origin for the most part of the ‘Prodromos’ type 
(Джингова, Кулев, Пенев 1992, 335 – 336), possibly related to 
a workshop in Varna. Its production is characterized by the use of 
finer clay with small inclusions of sand and sometimes mica, orange 
to brown reddish in colour, of which the majority of specimens from 
Varna, Kastritsi and Kaliakra are formed (Fig. 6a). At the same time 
most of the samples found along the southern Bulgarian Black Sea 
Coast are made of beige to pinkish kaolinitic porous clay, tempered 
with sand and larger red inclusions of iron oxides (Fig. 6b), and these 
vessels might be products of the already mentioned workshop in 
Constantinople, studied at Sirkeci metro station3 (Fig. 6c – d). The 
high concentration of vessels formed of such clay found in Nessebar 
(13 out of 19) is impressive, which is hardly a surprise, given the 
town’s close relationship with the Byzantine capital. It is also possible 
that some samples like those from Sozopol and Kableshkovo, made 
of well refined, dense clay fired to a pink colour, are connected to 
a third, still unknown production center. The epigraphic analysis 
further highlights several groupings of vessels with almost identical 
drawings of the monogram. Each of these groupings may have 
followеd one and the same design model, employed by a certain 
workshop, if not a certain master potter.

And while in Bulgaria the samples collected already number 80, 
of the original research in the Hagios Demetrios Basilica conducted 
by Georgios and Maria Soteriou, only two such vessels were published 
(Σωτηρίου, Σωτηρίου 1952, 238 – 239, πιν. 95). One more bowl 
from Thessaloniki – the one with an impressed monogram, was 
published by D. Papanikola-Bakirtzis (Παπανικόλα-Μπακιρτζή 
2009, 465, εικ. 26 – 27), who in another publication mentions several 

2020, 216 – 217; Гинькут 2020, 231 – 234, 241 – 242, кат. № 4 – 6; 246, ил. 2.
3  I would like to express my gratitude to Y. Waksman for the consultation and the 
shared thoughts.
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vessels (Papanikola-Bakirtzis 1987, 204) (Fig. 7). Sometime later 
the very same specimens were presented as bowls […] found in 
large quantities during the excavation of the crypt in the article by 
Ch. Bakirtzis (Bakirtzis 2003, 186). In fact, it appears that out of a 
total of 18 vessels bearing that monogram, the majority were collected 
not from the Hagios Demetrios Basilica, but during the excavation 
of various other sites in Thessaloniki. Among them is the mediaeval 
necropolis at Vlatades Monastery, founded in the 14th century and 
dedicated to Transfiguration (Μακροπούλου 1985, 285 – 287). 

In the end, it turns out that the authors and supporters of the 
Thessaloniki connection are able to reconstruct to the smallest detail 
the function of the vessels, but not to provide even a single example of 
the use of this monogram in the context of the cult of St. Demetrios. 
The reason is simple: no examples, either from Byzantine monumental 
art (mosaics, wall paintings, icons), or from the miniature works of 
art (enkolpia, ampulae), the numismatic and sigillographic databases, 
exist at all of an image of St. Demetrios accompanied by the monogram 
as known from the glazed ceramics. The name of the sainted martyr 
is customarily written unfolded. Also, in coins of Emperor John VI 
(1347 – 1354), the name is reduced to four letters: ΔΜΤΡ, placed 
one over the other (Харитонов 2003, 97 – 98). Incidentally, an 
abbreviation of the name ‘Demetrios’ engraved on a glazed plate is 
already known from Miletus, which exhibits an entirely different 
shape (Böhlendorf-Arslan 2004, 501, Τaf. 147: 747). Perhaps the only 
example of a monogrammatic inscription comes from the 14th century 
mosaic icon of St. Demetrios from Sassoferrato in central Italy, where 
the full-length image of the saint is accompanied by two medallions 
with cruciform monograms of his name (Βοκοτόπουλος 2008, 112; 
Dennert 2019, 44 – 46, Figs. 1 – 2).

At the same time the box-shaped monogram, known from the 
glazed pottery, is present in dozens, if not hundreds of images of St. 
John the Baptist, where the full canonical inscription (composed by the 
monogram and other abbreviations) states ‘St. John the Forerunner’: 
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Пρόδρομος. Further proof for the sustainability 
of use of the monogram in the context of that inscription is the 
chronology of the monuments, starting from the 11th century up to 
present day. The earliest example may well be found in the wall 
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paintings of the catholicon of Hosios Loukas Monastery in Phocis 
dated to the third quarter of the 11th century (Fig. 8). The monogram 
meaning ΠΡΟΔΡΟΜΟC (from Greek: ‘forerunner, ancestor’) is 
present in an icon with scenes of the Baptist’s life from the Sinai 
Monastery of St. Catherine in the early 13th century (Το Βυζάντιο 
ως Οικουμένη 2001, 272 – 273), and also in a diptych dated to the 
last quarter of the 13th century (Sinai 2006, 191). The use of the 
monogram, however, is most common in Palaeologan art of the 14th 
century, starting with the mosaic images of the Baptist from the 
Pammakaristos (ca. 1310) and the Chora (1315 – 1320) churches, 
both in Constantinople (Χατζηδάκη 1994, 179, 205) (Fig. 8). It is 
also represented in several icons and encolpia from Mount Athos: 
two icons from the Monastery of Hilandar (Bogdanović, Djurić, 
Medaković 1997, 106; Βοκοτόπουλος 2008, 139), two others from 
Pantokratoros Monastery in the second half of the 14th century 
(Θησαυροί του Αγίου όρους 1997, 84) (Fig. 9), into a two-side 
icon from Dionysiou Monastery, where St. John is depicted together 
with the donor – the emperor of Trebizond Alexios III (1350 – 1390) 
(Θησαυροί του Αγίου όρους 1997, 95 – 96), in an icon (Θησαυροί 
του Αγίου όρους 1997, 88) and two encolpia from the collection 
of Vatopedi Monastery (Ikonomaki-Papadopulos, Pitarakis, 
Loverdou-Tsigarida 2001, 124 – 127) (Fig. 9). A similar inscription 
appears on coins of the Emperors John V (1341 – 1391) and John VI, 
with the image of the Baptist placed on the reverse (Morrisson 1991, 
267; Харитонов 2003, 96). The attribute ‘Forerunner’ continues 
to be abbreviated using the same monogram in Post-Byzantine art, 
as the inscriptions of a whole series of 15th century icons from the 
Cretan School testify (Χειρ Αγγέλου 2010, 178 – 179, 194 – 195, 
205 – 207, 216-217; Sinai 2006, 208). The monogram appears as well 
next to the image of the saint in the Kremikovtsi Monastery wall 
paintings in Bulgaria (Fig. 10). Again, there are the inscriptions of 
the painted cycle of 1546, dedicated to St. John the Baptist, at the 
Athonite Monastery of Stavronikita: a masterpiece of Theophanes 
the Cretan (Χατζηδάκης 2007, εικ. 5, 214, 215, 219), and several more 
16th century Cretan icons from Mount Athos (Θησαυροί του Αγίου 
όρους 1997, 119, 121, 157). Later examples provide two icons dating 
from 1696 and 1760 respectively (Θησαυροί του Αγίου όρους 1997, 
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177, 306 – 307). To this day, the monogram ‘Prodromos’ serves as 
an emblem of the monasteries of Timiou Prodromou near Serres in 
northern Greece and of Dionysiou on Mount Athos, being depicted 
on various monastic buildings and accessories (Σαββοπούλου-
Κατσίκη 1998, 377 – 378) (Fig. 10). The monogram is always written 
in the same way, containing the letters Δ, Μ, Π and Ρ, centered 
around the letter П, and the endings of the letters are often decorated 
with the same serifs as seen in glazed pottery monograms. In most 
cases, the monogrammatic inscription is supplemented by a titlo, by 
the article ὁ above the monogram, and the ending -ος, written below 
or to the right of it. 

In view of all this, it is hardly a surprise that the earliest attested 
sgraffito vessel with such a monogram, incised as an underglaze 
inscription, a plate belonging to Zeuxippus Family ceramics, 
originates not from Thessaloniki but from the Novy Svet shipwreck 
near Crimea, dated around 1277 (Fig. 11). Given the above arguments, 
the monograms from the glazed pottery type, attributed usually 
to EIW, should undoubtedly be read as ‘Prodromos’: ΠΡ(Ο)ΔΡ(Ο)
Μ(ΟC). 

Following the re-reading and re-identification of the monogram 
under consideration, the question of its meaning, as displayed in 
Late Byzantine glazed pottery, logically arises. In the wider context 
of Byzantine Monogram Ware, some of the inscriptions engraved 
on sgraffito vessels have been interpreted as signs of ownership or 
marks of pottery workshops (Wallis 1907, 26; Rice 1930, 74 – 75; 
Якобсон 1950, 117). Others were seen as indications of measurement 
(Demangel, Mamboury 1939, 148). These suggestions, however, 
have not yet been confirmed from the available data neither on the 
base of production nor distribution nor contexts. To be sure, in the 
case of the type with monograms of the Palaeologan family, these 
cups and bowls were too cheap and commonplace to be used as 
personal tableware or to be offered as prestigious gifts by Byzantine 
emperors or other dignitaries (Сенгалевич 2018, 162). As already 
mentioned, the area of distribution, together with the chronology, 
suggests that the entire Elaborate Incised Ware group was most 
probably traded through the mediation of Venetian and especially 
Genoese traders. 
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One must recall that, after all, there is hardly any mediaeval 
cultural manifestation where faith has not left its mark. Thus, religious 
attribution to at least part of the underglaze monograms seems to be 
the most logical explanation. Ceramic vessels of different shapes, 
bearing Christian symbols or religious texts which played certain role in 
liturgical practices, are known from the research of some Late Byzantine 
churches and monasteries, e.g. in Thrace (Παπανικόλα-Μπακιρτζή, 
Ζήκος 2007, 24, 45, 109, 123). In Constantinople a total of 36 churches 
and monasteries dedicated to the Baptist are known which functioned 
in the 14th century, including the Stoudios and the Monastery of St. John 
of Petra (Janin 1936, 55 – 62), but there is no reason to assume any 
connection between them and the pottery workshop located at Sirkeci 
metro station in Istanbul. Apart of the few samples uncovered in the 
crypt of Hagios Demetrios Basilica, the vessels excavated as grave goods 
at Vlatades Monastery present a rather unusual funerary use, typical 
for Thessaloniki only (Μακροπούλου 1985, 292 – 295). It is important 
to note that the specimens with monograms were deposited in graves 
together with many other various ceramic samples, therefore it seems 
they were not exclusively selected. No specific religious function has 
been attested in Crimea, as well (Гинькут 2020, 233 – 234). The few 
vessels from Bulgaria with well documented finds context also do not 
indicate a use as church utensils or any other specific function. Several 
specimens with underglaze inscriptions were found in the area of   the 
church of St. John the Baptist in Nessebar, but none of them bears the 
monogram in question.4 A numerous set with monograms ‘Prodromos’ 
was uncovered in Varna, mainly during the excavation of the Roman 
thermae, where a residential quarter prospered during the 14th century 
(Кузев 1974, 157). Two vessels from Kaliakra were also found in a 
secular, probably residential contexts (Бобчева 1979, 126). Thus at this 
stage it must be assumed that the glazed pottery type with monograms 
‘Prodromos’ was used in everyday life. The wide area of its distribution 
also points to such an explanation (Fig. 5). 

Given the parallels that connect the monogram directly to St. 
John the Baptist, it is reasonable to look first of all for an embedded 

4  I thank Todor Marvakov and the staff of Ancient Nessebar Museum for the 
valuable information available from the museum’s inventory books. 
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religious meaning: as an inscription of dedicatory, invocative or 
apotropaic nature, addressed to Christ’s Baptist and Forerunner 
in an unofficial manner and at a household level. This maybe the 
reason why, unlike the aforementioned examples from Byzantine 
art, the monogram ‘Prodromos’ incised on glazed pottery seems 
somehow out of context, lacking an image of St. John the Baptist 
to accompany it, and without other characteristic textual elements: 
first of all, the name ‘John’: Ἰωάννης, and, of course, the attribute 
‘Saint’: Ἅγιος (Fig. 2). It is known that in addition to this use, 
Πρόδρομος occurs, although rarely, also as a name. Examples in this 
regard are the 12th century Byzantine writers Theodore Prodromos 
and Ptochoprodromos (literally ‘the poor Prodromos’), which were 
probably the same person (ODB, 1726 – 1727, 1756). However, there 
is no indication that the monogram was used in cases unrelated to 
St. John the Baptist. Hagiographic sources point to the widespread 
fear of food poisoning, blamed on magic and intervention of evil 
forces (Αναγνωστάκης 2005, 70 – 86). Therefore the incision of 
sacred names or holy images on vessels was presumably meant to 
secure the blessing of the meal and to invoke the protection of God 
and the saints (Παπανικόλα-Μπακιρτζή 2005, 123 – 124; Βυζάντιο 
2009, 69). The Baptist is not only among the most revered saints, 
but is also the patron saint of several Byzantine emperors from the 
14th and 15th centuries. Furthermore, St. John the Forerunner is an 
emblem of continence and fasting, and since a significant part of the 
year in Orthodox communities is a fasting period (Bourbou 2011, 
102 – 103), the suggestion that the vessels served for the consumption 
of Lenten meals seems viable. It is hardly a coincidence that the 
monograms are applied exclusively on open-shaped vessels: plates 
and bowls. 

Of course, the decorative and social significance of the monogram 
‘Prodromos’ should not be overlooked, especially during a period, 
when the use of monogrammatic writing became a fashion trend 
associated with demonstration of power, sophistication and prestige. 
Thus, it is not impossible that potters just reproduced a monogram, 
widespread in Late Byzantine art and consequently easily visible 
and easily recognizable, perceived as fashionable by them and by 
their clients. The attested variations and in some cases even traces of 
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disintegration may show that some of the inscriptions had started to 
lose their initial meaning and, as previously assumed by Véronique 
François (François 1995, 105), were understood mostly as decorative 
elements. 

In conclusion, the more thorough analysis, presented here, 
proves that the glazed ceramics with monograms of St. John the 
Forerunner appears to be a much broader and more complicated 
phenomenon than previously thought. It might have been produced 
in Thessaloniki, but also other production centres like the one 
uncovered in Constantinople seem to be more important, especially 
having in mind the concentration of the type along the Western Black 
Sea Coast. Further archaeological research, providing clear contexts, 
as well as the continuation of petrographic and chemical analyses, 
would contribute greatly to clarify the samples’ origin, the ways of 
their distribution and of their usage.
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Fig. 1. Main shapes and types of Byzantine Monogram Ware: a. Plate with 
‘Prodromos’ (Kastritsi); b. Bowl with ‘Michael’ (Varna); c. Cylindrical cup with 
‘Palaeologos’ (Shumen); d. Bell-shaped cup with ‘Michael’ (Varna) (all pictures 
and drawings are courtesy of G. Sengalevich with the exception of the drawing 

of Fig. 1d, illustrator: Maria Manolova-Voykova)

Fig. 2. Glazed ceramics with 
monograms ‘Prodromos’ 

from Kaliakra (a), Varna (b), 
Kastritsi (d) and Sozopol (c, 
e) (all pictures and drawings 

are courtesy of G. Sengalevich 
with the exception of Fig. 2a, 
courtesy of Maria Pashova, 
and the drawing of Fig. 2d, 
illustrator: M. Manolova-

Voykova)



GEORGI SENGALEVICH

186

Fig, 3. Box-shaped monograms ΠΡ(Ο)ΔΡ(Ο)Μ(ΟC), incised on Glazed ceramics 
from Bulgaria: ‘Classical’ variant 1 (a – c), variant 2 with triple ligature ΠΜΡ 

(d), variant 3 with separate Ρ (e), simplified variant 4 (f)  
(illustrator: G. Sengalevich)

Fig. 4. Elaborate Incised Ware with underglaze monograms from the Sirkeci 
workshop in Istanbul: semi-finished, finished products and wasters  

(after Waksman 2009, Fig. 3)
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Fig. 6. Technological observations: a. Characteristic core of a bowl with 
monogram ‘Prodromos’ from Kastritsi: fine light brown clay with small 

inclusions of sand and mica (photographer: G. Sengalevich); b. Characteristic 
core of a bowl with monogram ‘Prodromos’ from Nessebar: light pink clay 
with small voids and large and smaller inclusions of iron oxides and sand 
(photographer: G. Sengalevich); c. Core characteristic of Istanbul Sirkeci 
workshop’s chemical group S2: reddish clay with voids and inclusions of 

different colours; d. Core characteristic of Istanbul Sirkeci workshop’s chemical 
group S3: kaolinitic clay with larger inclusions of iron oxides and voids (c. and d. 

are after Waksman 2012, 150, Fig. 6) 

Fig. 7. Monograms incised on Glazed ceramics from Thessaloniki, connected 
incorrectly with St. Dimitrios (after Papanikola-Bakirtzis 1987, 203, Fig. 2)
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Fig. 8. Monograms ‘Prodromos’ in images of St. John the Forerunner from the 
wall-paintings of Osios Loukas Monastery in Phocis, third quarter of 11th c. 

(left; after Acheimastou-Potamianou 1994, 42), and from the mosaics of Chora 
Monastery in Constantinople, ca. 1315 – 1320 

(right; photographer: G. Sengalevich)

Fig. 9. Monograms ‘Prodromos’ in 14th century images of St. John the 
Forerunner: Icon from Pantokratoros Monastery on Mt. Athos (left; after 
Θησαυροί του Αγίου όρους 1997, 84); Encolpion from the collection of 
Vatopedi Monastery on Mt. Athos (right; after Ikonomaki-Papadopulos, 

Pitarakis, Loverdou-Tsigarida 2001, 127)
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Fig. 10. Monograms ‘Prodromos’ in Post-Byzantine art: Image of St. John the 
Forerunner from the wall-paintings of Kremikovtsi Monastery in Bulgaria, late 

15th c. (left; photographer: G. Sengalevich); Silver gilded enamelled church-
shaped vessel, donated to Timiou Prodromou Monastery near Serres in Greece 

(right; after Delivorrias 2016, 143). 

Fig. 11. Monograms ‘Prodromos’ incised on a Zeuxippus Family plate from the 
Novy Svet shipwreck, late 13th c. (left; photographer: Sergey Zelenko), and on 

later Elaborate Incised Ware samples from Bulgaria  
(right; photographer: G. Sengalevich)
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ОРНАМЕНТИРАНА МЕТАЛИЗИРАНА 
ТЪКАН ОТ НЕКРОПОЛА НА ЦЪРКВА № 2 В 

КАСТРИЦИ (ЕВКСИНОГРАД, ВАРНА)
Иван Чокоев

METAL THREAD TEXTILE FROM THE CEMETERY OF 
CHURCH № 2 IN KASTRITSI (EVKSINOGRAD, VARNA)

Ivan Chokoev

Abstract: This article presents the results from the analysis of the 
textile found in Grave № 3 from Church № 2 cemetery in mediaeval 
Kastritsi, near Varna, discovered in 2020. The textile remains found 
on and around the skull are from a woman’s hat. The main part of 
the hat was decorated with a band of metal thread (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 
Xform design. Similar textiles were spread throughout Bulgarian 
lands in the 14th century.

Ключови думи: средновековен сърмен текстил, женска 
шапка, Кастрици, Варна 

Keywords: mediaeval metal thread textile, woman’s hat, 
Kastritsi, Varna 

През 2014 г. проучвателите на средновековния град Каст-
рици, в района на резиденция „Евксиноград“, Варна, разкриват 
останките на църква, втора по ред от началото на разкопките 
през 2004 г. Около нея, а също и във вътрешността ѝ през 2014, 
2019 и 2020 г. са проучени общо 49 гроба, датирани в края на 
XIV – началото на XV в. В един от гробовете – № 3, открит на 
18 септември 2020 г. под настилката на помещение, намиращо 
се южно от южната стена на църквата – археолозите забеляз-
ват следи от метализиран текстил около черепа на погребания 
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индивид (Плетньов, Манолова-Войкова, Лазаренко 2015, 678 
– 681; Лазаренко, Манолова-Войкова 2020, 1162 – 1166; Лаза-
ренко, Манолова-Войкова 2021, 1062 – 1065).

Черепът, заедно с част от пръстта около него, е бил вдигнат 
и така се предостави за проучване на тъканта (Обр. 11).2 След 
разопаковането се оказа, че голяма част от черепа е била раз-
крита още на археологическия терен. Наблюдаваше се и участък 
от тъканта, черна на цвят. Пръстта около черепа се е отделила 
от костта, при което допълнително се е разкъсала и тъканта. 
Освен това текстилът бе изпълнен с корени, като по-големите 
от тях са оставили перфорации в него след изтляването си. За-
белязваше се и отделен върху тъканта варовик, което също за-
трудни нейната обработка.

След отстраняването на пръстта се установи, че текстилът 
е разположен само отдясно на черепа, който се оказа женски 
(Обр. 2). Тъкан обаче е имало и върху челната кост, тъй като 
в средата ѝ бе забелязан малък текстилен фрагмент (10х5 мм) 
(Обр. 3). Част от оцелялата, макар и частично, тъкан бе залепна-
ла върху черепа, а друга – провиснала край него. 

Тъканта е метализирана, в тежко състояние. В сърмената 
нишка е вложена позлатена сребърна лентичка, в която среб-
рото напълно е прореагирало. Отделеното елементно сребро от 
сребърния хлорид е оцветило материята в сиво-виолетово до 
черно. Фрагментите от съхранения текстил бяха доста нагънати 
(Обр. 4 и 5), но след тяхното консервиране и изправяне се уста-
нови, че тъканта е с широчина около 85 мм. От двете страни по 
дължина тя е поръбена – около 2 – 3 мм (Обр. 6), поради което 
истинската широчина е малко по-голяма – около 90 мм. 

1  Всички изображения без посочен произход са дело на автора.
2  Благодаря на гл.ас. д-р Игор Лазаренко и гл.ас. д-р Мария Манолова-Вой-
кова от Регионалния исторически музей – Варна, ръководители на архео-
логическите разкопки в Кастрици, за предоставянето на текстилните мате-
риали за изследване и консервация, за споделената информация, както и за 
възможността да публикувам получените резултати. 
За методите на изследване на текстил, придобит при археологически 
разкопки, вж. напр. Инкова 1979; Инкова 1985, 17 – 48; Инкова, 
Драганова 1978, 26 – 34; Чокоев 1993, 147 – 148; Чокоев 2020а, 283 – 287. 
За проучването на структурата на тъканите вж. Тилева, Ганева 1973. 
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Бодовете на поръбващия шев са през около 3 мм (Обр. 7). 
На гърба те се забелязват, но на лицето са съвсем дискретни 
– по-малки от 1 мм. Тук те обхващат само по две сърмени ниш-
ки. За пришиването е използван копринен конец с дебелина от 
около 0,20 мм. Той е съставен от две нишки, всяка със Z сук, 
пресукани помежду си в посока S.

В тъканта са вложени една основа и три вътъка – един ме-
тализиран и два копринени (Обр. 8). Основните нишки са нео-
багрени, с естествен днес светлокафяв – бежов цвят, имат силен 
Z сук, а дебелината им е около 0,20 мм. Гъстотата на основата 
е 20 н./см.

Метализираният вътък е с дебелина 0,32 мм, като варира 
между 0,25 и 0,38 мм. Получен е чрез обвиването на копринена 
сърцевина с позлатена сребърна лентичка. Широчината на лен-
тичката е 0,25 – 0,32 мм, но се стеснява и до 0,11 мм. Посоката 
на обвиване е S. Копринената сърцевина е светлокафява, с S сук 
и дебелина – 0,21 – 0,32 мм. Гъстотата на натъкаване на сърме-
ните нишки е 20 – 21 н./см.

Единият копринен вътък е необагрен, със светлокафяв днес 
цвят и силен Z сук. Дебелината му е 0,85 – 0,10 мм, като 0,10 е в 
точките на сплитане. Гъстотата му е 76 н./см. Другият копринен 
вътък е обагрен в червено, без сук. Разстила се до 0,38 – 0,42 мм. 
Гъстотата му е 32 н./см.

Тези данни и общият поглед върху изследвания текстил 
подсказват, че той принадлежи към една позната група средно-
вековни сърмени тъкани, характеризиращи се с редуването на 
златни сърмени полета с копринени ивици, в които на цветния 
фон се развиват сърмени геометрични фигури (Обр. 9 – 12) (Ан-
гелов 1962, 25 – 26, обр. 7; Овчаров 1971, 16 – 20; Чокоев 2012, 
27 – 34; Чокоев 2014, 243 – 251; Чокоев 2017, 406 – 414; Чокоев 
2018, 328 – 348). Тази констатация помогна в по-нататъшното 
изследване на отделните текстилни фрагменти, които бяха раз-
глеждани в светлината на по-рано изучените подобни тъкани. 
Така бяха идентифицирани фрагмент по фрагмент текстилните 
останки, като се търсеше мястото им в общата картина на тъ-
канта. Освен това в подобни случаи не се знае колко отделни 
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тъкани може да съдържа текстилното струпване, вдигнато заед-
но с костите и пръстта; понякога те са 5 – 6 и повече.3  

Обагрянето на копринените ивици на проучваната тъкан е 
тъмночервено, а фигурите са Х-ове с ромбове между тях. Конту-
рите на Х-овете са изтъкани от сърмения вътък, а запълването – 
от тъмночервения; същото се отнася и за ромбовете. На опаката 
страна на тъканта орнаментът се развива обратно – контурите 
на фигурите са червени, а пълнежът е сърмен (Обр. 6 и 12b).

Разстоянието между двете частично съхранени червени ор-
наментирани ивици, т.е. широчината на златното поле, е око-
ло 75 мм. Червената копринена ивица с геометрична украса е 
широка 11,5 мм (крайните червени ивички са широки 0,4 мм, а 
сърмените до тях са също около 0,4 мм). Х-овете са с височина 
около 11,5 мм (разтеглени – до 12,5 мм), а широчината им е 7,5 
мм. Диагоналите на ромбовете са 6 и 4,5 мм. Спрямо тези раз-
мери на орнаментите и дължината на ивицата (90 мм), в нея се 
развиват 6 хикса и 5 ромба.

Тъканта е в сплитка лито, но за този вид текстил (с орна-
ментирани цветни ивици) е характерно плътното натъкаване 
на копринения обагрен вътък, над който на определени места 
плава сърменият вътък (Обр. 6 и 11). По този начин се образува 
сърмената геометрична украса. Остава впечатлението, че орна-
ментът е везан. Схемата на изтъкаване на копринена орнамен-
тирана ивица заедно с малки части от ограждащите я сърмени 
(златни) полета е представена в образ 13. Схемата започва от 
долу нагоре с част от златното поле. В таблица 1 са описани 
самите натъкавания на сърмения и копринения вътък. 

Освен разгледаните обагрени ивици с геометрична декора-
ция, в края на един фрагмент се наблюдават и съвсем тесни – 
между 0,5 и 1 мм – сърмени и копринени ивички (Обр. 8 и 14). 
Те са в следния порядък до златното поле, от което са съхранени 
около 40 мм: с бежов цвят от необагрен, силно усукан копринен 
вътък (широчина 0,4 мм); сърмена (0,9 мм); бежова (0,4 мм); чер-
вена, от копринен вътък без сук (0,9 мм); бежова (0,9 мм); започва 
червена ивичка, от която бе запазена на място само една ниш-

3  Наблюдения на автора.
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ка. Схемата на изтъкаване на описаните ивички е представена 
в образ 15, като тя започва от долу нагоре с частично съхранено 
златно поле. В таблица 2 са описани натъкаванията на вътъците.

В друг, но за съжаление, много малък фрагмент, се забеляз-
ва различен от описания по-горе набор ивички (Обр. 16 и 17). 
При него са запазени двайсетина натъкавания на сърмен вътък 
от златното поле, тясна червена ивичка (широчина 0,5 мм), тяс-
на златна (широчина 0,7 мм), след което е оцеляло едно натъка-
ване на червен копринен вътък. Схемата на тъкане на описаните 
ивички е представена в образ 18, като тя започва от долу нагоре 
с частично съхранено златно поле. В таблица 3 са описани на-
тъкаванията на вътъците.

И при други тъкани от тази група се наблюдават групира-
ни тесни цветни и сърмени ивички. В тъкан от средновеков-
ния некропол край с. Дриново, Поповско, те са разположени в 
двата края на тъканта (Чокоев 2017, XIV – XVI, обр. 6, 7 и 9). 
В една група донякъде подобен текстил, при който златни по-
лета са отделени от копринени ивички, но без орнамент, също 
се констатират групирания от тесни и по-широки цветни и сър-
мени ивици (Чокоев 2011а, 480 – 486; Чокоев 2011б, 46 – 53). 
Такава например е тъкан от некропол на средновековна църква 
в м. Френк хисар, Велико Търново (Чокоев 2020б, 284 – 286,  
обр. 7 – 13). В нея се забелязват червени, виолетови, бежови 
и сърмени (златни на вид) ивички. Червените и виолетовите 
нишки са отново без сук, а бежовите са същите като описаните 
нишки от разглежданата тъкан от Кастрици. 

След разкритите особености на текстила при сравняване-
то му с други подобни тъкани бяха установени местата на три 
по-големи фрагмента с общ размер около 200х90 мм4 (Обр. 10). 
Оказаха се съхранени, до голяма степен, две от установените 
по-горе червени орнаментирани ивици. Златното поле между 
тях е 75 мм, а това между лявата ивица и групата цветни ивич-
ки в края – около 60 мм. От крайното златно поле, вдясно, са 
съхранени само 15 мм. В края на по-малкия фрагмент, вляво, е 
описаната по-горе първа група ивички.

4  Размерите на отделните фрагменти са: 120х85, 55х55 и 45х33 мм.
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Орнаментът в цветните ивици на групата тъкани, към която 
се причислява и разглежданата от Кастрици, често е каре, обра-
зувано от шахматно разположени сърмени, обикновено златни, 
и цветни – сини или червени – миниатюрни квадратчета (пра-
воъгълничета) (Чокоев 2012, 27 – 34; Чокоев 2014, 243 – 251; 
Чокоев 2017, 406 – 414). Срещат се, от друга страна, и тъка-
ни, чиито цветни ивици са с по-развита геометрична украса. 
Такива са например тъканите от некрополите под хълма Тра-
пезица във В. Търново и в Крумово кале, Търговищко (Ангелов 
1962, 25 – 26, обр. 7; Овчаров 1971, 16 – 20; Чокоев 2018, 328 
– 348). Все пак най-близкият паралел на орнамента от Кастрици 
е този от сърмената тъкан, открита под черепа на погребаната 
в гроб № 34 от средновековния некропол при с. Неговановци, 
Видинско (Митова-Джонова 1958, 42, фиг. 2) (Обр. 19). От опи-
санието на Димитрина Митова-Джонова трудно може да се от-
крие сходството между двете находки: Тъканта е със златни, 
сребърни и памучни конци, оцветени кафяво и черно. Разноц
ветните материи са подреждани при тъкането и образуват 
хоризонтални шарки с геометрични орнаменти. Шарките са 
образувани от редуването на разновидни и разноцветни лен
ти по широчината на тъканта… (Митова-Джонова 1958, 43). 
Публикуваната графична рисунка на сърмената материя обаче 
не оставя никакво съмнение за приликата между двете тъкани. 
Близки са и техните широчини – 90 мм за тъканта от Кастрици 
срещу 110 мм за тази от Неговановци. Все пак се забелязват и 
различия: в тъканта от некропола при с. Неговановци златните 
полета са по-малки; има отделни тесни цветни ивички, а не гру-
пирани; в сравнително по-тясна ивица се развиват малки Х-ове. 
Основният орнамент обаче – по-едри Х-ове, разделени от малки 
ромбове – е един и същ и при двете материи. 

Д. Митова-Джонова приема, че сърмената тъкан от гроб № 
34 е свободно висящият плат от покривалото на главата, със 
същия орнамент и широчина както покривалото на Доя [кти-
торката, изобразена в църквата на Земенския манастир – бел. 
И.Ч.] (Митова-Джонова 1958, 53) (Обр. 20). Вярно е, че въпрос-
ният сърмен фрагмент е намерен под черепа, но поне част от тези 
тъкани се откриват навсякъде около него. Освен това украсата, 
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от която те произхождат, често е разместена спрямо първона-
чалното си положение върху главата. Тук трябва да се уточни, 
че украсата за глава на ктиторката Доя е съставена от шапка, 
на която околовръст е зашита сърмена тъкан с широки сърмени 
полета, разделени от тънки цветни ивици с орнамент. Тоест тя е 
от групата, в която влизат и материите от Неговановци и Каст-
рици. Отделно, към горната част на шапката на Доя е закрепена 
бяла кърпа с ивици с помощта на игли с филигранно израбо-
тени главички. Д. Митова-Джонова смята, че точно от такава 
кърпа е останал интересуващият ни сърмен фрагмент, открит 
под черепа. Всъщност въпросният сърмен фрагмент е съхране-
на част от златната тъкан, която е била закрепена околовръст на 
шапката, точно както при Доя. 

Бе установено, че широчината на разглежданата материя от 
Кастрици е около 90 мм, а за тази от Неговановци Д. Мито-
ва-Джонова посочва 110 мм (Митова-Джонова 1958, 43). Съот-
несена към лицето на Доя, би трябвало да е изобразена сърмена 
тъкан с подобна широчина. Последната почти отговаря на висо-
чината на шапката – вижда се, че горният ѝ край леко се изди-
га над сърмотъканата материя. Една част от откривания около 
черепа на погребаните подобен текстил е доста надиплен и по 
този начин на широчина достига до 30 – 50 мм (Чокоев 2014, 
243 – 251; Чокоев 2017, 406 – 414). В разглеждания случай от 
Кастрици, но и от Неговановци, тъканта е използвана в цялата 
си широчина така, както при шапката на Доя. Вероятно и двете 
археологически находки (от Кастрици и Неговановци) произ-
хождат от шапки, подобни на тази от земенските стенописи. 

Въз основа на нумизматичния материал Д. Митова-Джоно-
ва заключава, че некрополът при с. Неговановци, Видинско, е 
използван през втората половина на ХІV в. (Митова-Джонова 
1958, 39). Димитър Овчаров, проучвал Крумово кале край Тър-
говище, датира некропола, в който е открита метализирана тъ-
кан, подобна на разглежданата от Кастрици, също във втората 
половина на XIV в. (Овчаров 1976, 220 – 230).

Установената връзка между текстилните материали от Не-
говановци и Кастрици и изображението на Доя насочва и към 
времето на изписване на църквата „Св. Йоан Богослов“ в Земен-
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ския манастир и по-точно – на втория живописен слой, от кой-
то са и ктиторските портрети и надпис. Преди повече от век 
Йордан Иванов налага мнението, че изобразените са спомена-
тият в надписа деспот Деян и деспотица Евдокия – Доя, което 
отнася въпросните стенописи към средата на XIV в. (Иванов 
1912 – 1913, 63 – 73; Иванов 1906, 118 – 130). В по-ново време, 
след обстойно изкуствоведско изследване, Лиляна Мавродино-
ва прехвърля създаването им към края на XIII или началото на 
XIV в. Ето защо тя е на мнение, че споменатият в ктиторския 
надпис деспот Деян не е идентичен с известния от средата на 
XIV в. севастократор, а после и деспот Деян (Мавродинова 
1980, 136 – 137). След прецизен анализ на същия надпис Христо 
Матанов доказва, че споменатият в него деспот Деян и изобра-
зеният ктитор са различни лица. Името на последния остава не-
известно, но очевидно той е някой по-дребен местен велможа, 
васал на познатия от историческите извори деспот Деян. След-
ва, че изобразената ктиторка не е деспотица Евдокия (Доя), а 
съпругата на този местен управник, на име Доя. Оттук и порт-
ретите се датират след времето, когато Деян получава деспот-
ска титла, а това според Х. Матанов най-вероятно се е случило 
на сръбския държавен събор от пролетта на 1357 г. Следовател-
но изографисването на втория живописен слой в църквата „Св. 
Йоан Богослов“ се отмества към края на 50-те и началото на 
60-те години на XIV в. (Матанов 1997, 68 – 73).

Последните разкопки на Кастрици потвърждават предполо-
жението на археолозите за изграждането на църква № 2 през 
средата или втората половина на ХІV в. (Лазаренко, Маноло-
ва-Войкова 2021, 1062 – 1065). Стратиграфските съотношения 
между проучените гробове и засегнатите от тях постройки по-
казват, че некрополът е възникнал в самия край на XIV в. или 
първите десетилетия на XV в. (Лазаренко, Манолова-Войкова 
2020, 1165). Явно с посочената хронология трябва да се съобрази 
и датировката на разглежданата орнаментирана сърмена тъкан, 
още повече че тя добре съвпада с тези, установени за другите 
подобни тъкани и за земенските стенописи. Разбира се, трябва 
да се има предвид, че скъпите текстилни изделия обикновено са 
били дълго време в употреба, а в случая и жената, погребана в 
гроб № 3/2020, е била възрастна – над 45 годишна.5

5  Възрастта е представена според степента на изтърканост на зъбите, част 
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Представената тук тъкан от разкопките на средновековния 
град Кастрици (Обр. 10 и 21) е още един пример от група орна-
ментирани сърмени тъкани, разпространени в средновековните 
български земи. За отбелязване е нейната добра датировка във 
втората половина на XIV в., която е необходимо да се взима 
предвид при подобни тъкани от некрополи, по-общо отнесени 
към времето на Второто българско царство.
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Ред Вътък Брой 
натъкавания Забележка

Златно неорнаментирано поле, съставено от около 150 броя натъкавания 
на позлатен сърмен вътък (златен):

1 – 12 златен 12 На схемата са показани 
само 12 от 150 натъка-

вания 

Цветна орнаментирана ивица, съставена от позлатен сърмен (златен) и 
червен копринен (червен) вътък:

13 – 15 червен 3 -

16 – 17 златен 1 Сдвоена сърмена нишка

18 – 20 червен 3 -

21, 23, 25... до 65 златен 23 Само нечетните редове

22, 24, 26... до 64 червен 22 Само четните редове

65 – 66 червен 2 -

67 – 68 златен 1 Сдвоена сърмена нишка

69 – 71 червен 3 -

Златно неорнаментирано поле, съставено от около 150 броя натъкавания 
на позлатен сърмен вътък (златен):

72 – 84 златен 12 На схемата са показани 
само 12 от 150 натъка-

вания 

Таблица 1
Последователност на натъкаването на вътъците в сърмената тъкан от 
образ 13, открита в гроб № 3 от некропола на църква № 2 в Кастрици

Забележка: „червен“ – червен копринен вътък без сук; „златен“ – 
позлатен сърмен вътък. Ред № 1 лежи найотдолу на схемата.



ОРНАМЕНТИРАНА МЕТАЛИЗИРАНА ТЪКАН... ИНМВ 48 (63) 

203

Таблица 2
Последователност на натъкаването на вътъците във фрагмент от сърмената 

тъкан на образ 15, открита в гроб № 3 от некропола на църква № 2 в 
Кастрици

Таблица 3
Последователност на натъкаването на вътъците във фрагмент от сърмената 

тъкан от образ 18, открита в гроб № 3 от некропола на църква № 2 в 
Кастрици

Ред Вътък Брой  
натъкавания Забележка

1 – 12 златен
12

На схемата са показани 
само 12 от около 80 запазе-

ни натъкавания
13 – 16 копринен със Z 

сук, необагрен 4 -

17 – 19 златен 3 -
20 – 23 копринен със Z 

сук, необагрен 4 -

24 – 26 червен 3 -
27 – 34 копринен със Z 

сук, необагрен 8 -

35 червен 1 Тук фрагментът прекъсва

Забележка: „червен“ – червен копринен вътък без сук; „златен“ – 
позлатен сърмен вътък. Ред № 1 лежи найотдолу на схемата.

Забележка: „червен“ – червен копринен вътък без сук; „златен“ – 
позлатен сърмен вътък. Ред № 1 лежи найотдолу на схемата.

Ред Вътък Брой  
натъкавания Забележка

1 – 12 златен 12
На схемата са показани 
само 12 от 20 запазени 

натъкавания
13 – 14 червен 2 -
15 – 16 златен 2 -

17 червен 1 Тук фрагментът прекъсва
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Обр. 1. Черепът и текстилът от гроб № 3/2020, некрополът 
на църква № 2, Кастрици, преди изследване и консервация 

(макроснимка)

Обр. 2. Черепът и текстилът от гроб № 3/2020, некрополът на 
църква № 2, Кастрици, по време на проучването в лабораторни 

условия (макроснимка)
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Обр. 3. Фрагмент от тъканта върху челната кост на черепа 
от гроб № 3/2020, некрополът на църква № 2, Кастрици 

(макроснимка)

Обр. 4. Фрагмент от тъканта върху черепа от гроб № 3/2020, 
некрополът на църква № 2, Кастрици (макроснимка)
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Обр. 5. Фрагментите тъкан от гроб № 3/2020, некрополът на църква № 2, 
Кастрици (макроснимка)

Обр. 6. Фрагмент от тъканта върху черепа от гроб № 3/2020, некрополът на 
църква № 2, Кастрици. Обратна страна (макроснимка)
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Обр. 7. Бодове, пришиващи поръбването на обратната страна на 
тъканта върху черепа от гроб № 3/2020, некрополът на църква  

№ 2, Кастрици (микроснимка)

Обр. 8. Тесните сърмени и копринени ивички в края на един 
фрагмент тъкан от гроб № 3/2020, некрополът на църква № 2, 

Кастрици (микроснимка)
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Обр. 9. Фрагмент от тъканта от гроб № 3/2020, некрополът на 
църква № 2, Кастрици, след консервация (макроснимка)

Обр. 10. Тъканта от гроб № 3/2020, некрополът на църква № 2, Кастрици, 
след консервация (макроснимка)
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Обр. 11. Орнаментираната ивица на тъканта 
от гроб № 3/2020, некрополът на църква № 2, 

Кастрици, детайл (макроснимка)

Обр. 12. Графична реконструкция на орнамента на тъканта от 
гроб № 3/2020, некрополът на църква № 2, Кастрици: a) лице;  

b) гръб
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Обр. 13. Схема на изтъкаване на копринена орнаментирана ивица 
на тъканта от гроб № 3, некрополът на църква № 2, Кастрици

Обр. 14. Графична реконструкция на тесните сърмени и 
копринени ивички в края на фрагмента тъкан от образ 8, гроб № 

3/2020, некрополът на църква № 2, Кастрици
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Обр. 15. Схема на изтъкаването на тесните сърмени и копринени 
ивички в края на фрагмента тъкан от образ 8

Обр. 16. Фрагмент от тъканта от гроб № 3/2020, некрополът на 
църква № 2, Кастрици, с тесни сърмени и копринени ивички 

(микроснимка)
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Обр. 17. Графична реконструкция на тесните сърмени и 
копринени ивички на фрагмент тъкан от образ 16, гроб 

№ 3/2020, некрополът на църква № 2, Кастрици

Обр. 18. Схема на изтъкаването на тесните сърмени и 
копринени ивички в края на фрагмент тъкан от образ 16
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Обр. 19. Фрагментът от сърмена тъкан от гроб № 34, 
средновековният некропол край с. Неговановци, 
Видинско (по Митова-Джонова 1958, 42, фиг. 2)

Обр. 20. Ктиторката Доя от втория живописен 
слой на църквата в Земенския манастир (по 

Мавродинова 1980, обр. 85)



Обр. 21. Графична реконструкция на тъканта от гроб № 3/2020, некрополът 
на църква № 2, Кастрици
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ТЪКАЧНИ СТАНОВЕ ОТ СРЕДНОВЕКОВНИЯ 
ЧЕРВЕН – ЕДНА ХИПОТЕЗА ЗА ГРУПА 

СКАЛНИ ВКОПАВАНИЯ
Светлана Великова, Деян Рабовянов

LOOMS FROM MEDIAEVAL CHERVEN – A HYPOTHESIS 
ABOUT A GROUP OF NEGATIVE FEATURES CUT INTO 

ROCKS

Svetlana Velikova, Deyan Rabovyanov

Abstract: The soft limestone rock in the mediaeval town of 
Cherven has properties that facilitate the carving out of variously 
shaped negative features with different everyday uses.

This paper deals with a particular type of carvings made in 
the rock surface, comprising a rectangular embedment whose long 
sides face a varying number of rectangular and round pits. These 
structures, or perhaps more properly termed ‘ features’, can be 
found in the residential neighbourhoods of the mediaeval town. The 
various studies conducted over the years and the latest findings have 
yielded a sufficient number of specimens to make a presentation. 
There exist a number of suppositions on their purpose, and the 
authors would like to add the hypothesis that those carvings were 
used as a structural component of a horizontal loom, in particular 
an embedded horizontal loom.

The research compares different sources of information – 
archaeological artefacts, images and ethnographic similarities – to 
show the development of this type of device and its interpretation 
in this light. By locating and describing the Cherven specimens, 
the authors propose a simplified typology based on their form. At 
this stage, it is difficult to date them accurately. In most cases, the 
devices in question were part of the interior of buildings that have 
been demolished, with new buildings built in their place for other 
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purposes. They were probably built at some point between the 13th 
and 15th centuries. Given that the outer city was mainly settled in the 
14th century, it can be posited that it was precisely then when their 
numbers increased.

Ключови думи: хоризонтален стан, вкопан стан, скални 
вкопавания, средновековен град Червен, тъкачество

Keywords: horizontal loom, embedded loom, features cut into 
rocks, mediaeval town of Cherven, weaving

Характерът на меката варовикова скала в средновековния 
град Червен улеснява изсичането на форми с различно всеки-
дневно предназначение. Тези структури са с разнообразни разме-
ри и към тях спадат правоъгълни щерни и кръгли ями за съхране-
ние на водни запаси; четвъртити изсичания с различни размери, 
които се определят като складове; кръгли ями за производствени 
цели и др. (Димова 1985, 96 – 98; Йорданов 2019, 294).

Настоящата статия е посветена на определен тип изсичания 
върху скалната повърхност, които представляват основно право-
ъгълно вкопаване, по чиито дълги страни обикновено са добаве-
ни вариращ брой срещуположни дупки, които са с правоъгълна 
и кръгла форма. Тези структури се срещат в проучените жилищ-
ни квартали на средновековния град. Дългогодишната история 
на проучванията, както и последните резултати натрупват доста-
тъчно количество примери, които провокират представянето им. 

Първоначалните интерпретации на изследователите са 
свързани с определянето на вкопаванията като домашни съоръ-
жения за мелене на зърно (заради намерени фрагменти от хро-
мели в две от тях) (Димова 1985, 96). Трудно обяснима остава 
обаче техниката за събиране на смляната продукция. Разглеж-
даните вкопавания не намират общи черти с проучени хромел-
ни площадки от други обекти в България (както и в чужбина) 
(Тодорова 1989, 45 – 48, обр. 12, 13; Минасян 1978, 107, рис. 3). 
По-късно други специалисти поставят под съмнение тази тео-
рия. Структурите, определени като части от хромели, са с не-
равни повърхности и не притежават типичните следи от триене. 
Все повече прави впечатление повтарящата се ситуация със си-
метрично разположените отвори към основното вкопаване, кои-
то подсказват наличието на дървена конструкция (Йорданов 
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2019, 294). При анализа на функцията на вкопаните съоръжения 
трябва да се отчита и липсата на следи от канали или други час-
ти от конструкцията, свързани с изваждането на течности. Това 
не позволява съоръженията да се обвързват с производствена 
дейност от типа на боядисване на тъкани, обработка на кожа, 
винарство и т.н.

Анализът на разностранни източници на информация поз-
воли към съществуващите предложения да се добави и хипоте-
зата за използването на тези изсичания като конструктивна част 
от хоризонтален тъкачен стан и по-конкретно – на вкопаната му 
разновидност. За да се представи типологията на изсечените в 
скалата структури и тяхната среда на откриване, е необходимо 
първоначално да се конкретизира местоположението им в гра-
доустройствената картина на средновековния Червен.

Локализация и описание
Единствената цялостно проучена част от Червен е цитадела-

та, а на територията на външния град има частично изследвани 
зони. Статията представя всички проучени сектори с регистри-
рани скални вкопавания от разглежданата група. Описанието 
започва с най-западната част от укрепения хълм и продължа-
ва в посока към неговата цитадела. Разглежданите райони във 
външния град естествено се обособяват около разкритите цър-
ковни постройки (Обр. 1).

Сгради до църква № 16
През последните два сезона (2020 – 2021 г.) проучването в 

зоната на църква № 161 се осъществи в южна посока от разкри-
тия храм. Там са проучени основите на сгради, които вероятно 
оформят жилищен квартал до църквата (Обр. 2). 

В чертите на сграда № 1 е разкрито първото изсечено съо-
ръжение (Обр. 3). Около четвъртитото врязване в скалата с хо-

1  Проучването в западната част на хълма се осъществява от 2017 г. Научен 
ръководител е Светлана Великова (Регионален исторически музей – Русе), 
заместник ръководител е Велина Жекунова (независим изследовател), а на-
учен консултант е доц. д-р Деян Рабовянов (Национален археологически 
институт с музей при Българската академия на науките) (Великова, Жеку-
нова 2021, 151 – 176). 
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ризонтални размери 0,76х0,52 м и дълбочина 0,35 м се намират 
две дупки, в североизточния и югоизточния ъгъл, с размери на 
отвора 0,10х0,10 м и 0,12х0,12 м. На 1,30 м западно от тях е си-
туирана друга двойка от ямки (0,11х0,11 м), която принадлежи 
към същото съоръжение. През 2021 г. наблизо се разкриват още 
две вкопани структури. Едната е разположена северно от сгра-
да № 1 и е била в границите на жилище, което е било разруше-
но (Обр. 4). Тя се състои от вкопаване с хоризонтални размери 
0,82х0,50/0,60 м и дълбочина 0,35 м. По дългите страни са на-
правени по три дупки с различна големина и форма (кръгла и 
квадратна). Две от тези покрай южната страна са с размери на 
отвора 0,08х0,08 м; 0,08х0,08 м. Дупката, разположена в югоиз-
точния ъгъл, е прилепена максимално към стената на основното 
вкопаване и е с размери 0,20х0,20 м. По северната дълга стена на 
изсичането също има ямки, от които средната е по-малко видима 
на терен. Размерите на отворите им са 0,11х0,12 м и 0,9х0,14 м. На 
разстояние 1,48 м западно е разположена друга двойка дупки в 
скалата с големина на отвора 0,12х0,08 м.

Последното съоръжение е частично разкрито, тъй като 
попада под една от стените на жилище № 2. То също е част 
от по-ранно строителство. Частично разкритото правоъгълно 
изсичане е с широчина 0,50 м и дълбочина 0,40 м. До югоиз-
точния и до югозападния ъгъл има разположена по една дупка 
(0,12х0,18 м). В североизточна посока е регистрирана и отдале-
чената двойка ямки, които са в границите на жилище № 2, с 
размери и за двете вкопавания – 0,12х0,12 м.

Проучените сгради са изградени в самия край на ХIV в., 
като продължават своето съществуване през ранноосманския 
период (XV – XVI в.). Вероятно са имали жилищни и складови 
функции. Били са изградени на един етаж и се състоят от голе-
ми и по-малки едноделни помещения.

Епископска резиденция от ранния османски период (XV – 
XVI в.)

Определеният за епископска резиденция комплекс от на-
чалните векове на османското владичество2 е разположен също 

2  Дворното пространство на резиденцията се проучва в периода 2004 – 
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в западната част на укрепения хълм в Червен. Той включва 
църква № 11 и четири сгради (на терен са видими очертанията 
на три от тях), които са оградени от зид (Обр. 5). В североизточ-
ната част на обособената площ са разположени сгради № 1 и 2. 
Те са ориентирани с надлъжните си оси в посока североизток – 
югозапад. Отстоят една от друга на 0,70 – 1,00 м. Югоизточната 
сграда е с дължина 8,70 м и широчина 3,00 м. Дължината на 
втората сграда е 10,00 м, а широчината ѝ е 5,20 м. Дебелината 
на стените е 0,70 м, като и двете сгради са изградени от ломени 
камъни с калова спойка (Йорданов 2006, 64). 

В югоизточните части на двете сгради в пода са вдълбани 
ями с правоъгълни очертания. Вкопаването във втората сграда е 
с хоризонтални размери 1,00х0,50 м и дълбочина 0,40 м (Обр. 6). 
В югоизточния край на това изсичане е оформено скално стъпа-
ло, високо и широко по 0,20 м. От двете му страни, в стените на 
ямата, има срещуположни вертикални жлебове за закрепване 
на отвесна преграда с по две дупки до тях. В пода на помеще-
нието, край дългите стени на четвъртитото вкопаване, са офор-
мени две по две, симетрично разположени една спрямо друга, 
дупки с правоъгълни очертания и размери 0,20х0,15х0,20 м. Две 
такива дупки има и на 0,90 м югоизточно от основното изсича-
не и още две на 1,10 м северозападно от него. По варовиковите 
стени на вкопаната структура и наоколо има белези от силен по-
жар, който подсказва, че край нея е имало дървени конструкции 
(Йорданов 2006, 64).

Жилищен квартал до църква № 1
През 1978 – 1979 г. се проучва жилищен квартал, разполо-

жен североизточно от катедралната църква № 1, намираща се 
във външния град. Разкрити са основите на 51 жилищни сгради, 
като в няколко от тях са регистрирани разнообразни изсичания 
в скалната основа (Димова, Йорданов, Иванов 1979, 175). На 
следващите редове се представят всички помещения с подобни 
структури (Обр. 7).

2006 г. под ръководството на археолога Стоян Йорданов (Регионален исто-
рически музей – Русе) и с участието на студенти от Великобритания (Йор-
данов 2006, 78 – 88).
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Жилище № 4 е двуделно и е построено върху по-стари, 
разрушени жилища. В пода на западното помещение са изсе-
чени две правоъгълни ями. Първата е с хоризонтални размери 
0,70х0,50 м и дълбочина 0,30 м, а втората съответно – 0,64х0,45 м 
и 0,35 м. Цялото жилище е градено от грубо обработени ломени 
камъни на калова спойка.3

Жилище № 14 е разположено южно от улицата. Дълго е 7,00 м 
и широко 3,00 м. Врязано е в скалата от юг и изток на 1,00 м дълбо-
чина. От северна и западна посока е с очертани контури в скалата, 
които определят дебелината на зида на 0,60 м. Подът е заравнена 
скала, в която има правоъгълно изсичане с хоризонтални размери 
0,80х0,50 м и дълбочина 0,36 м, с по две дупки в ъглите. Жилище-
то се свързва с улицата чрез стъпало, широко 1,40 м.4

Жилище № 24А от север е плитко изсечено в скалата, със 
заравнен под, а на запад  има четвъртито врязване с дължина 
0,70 м, широчина 0,50 м и дълбочина 0,40 м. Теренът е неравен, 
но голямата площ и мястото до централната улица предполагат 
съществуването на жилища, които са били напълно разрушени.5

Жилище № 32 е разположено също от южната страна на 
улицата. Зидовете му са с дебелина 0,55 м. Лежи върху по-ста-
ро врязано жилище, като стените му стъпват върху по-стари-
те трасета. Старото жилище е с размери 2,70х3,50 м и с вход 
от югозападната страна. До частично запазената североизточ-
на стена са разкрити две свързани едно с друго правоъгълни 
вкопавания с различни дълбочини. Едното е с хоризонтални 
размери 0,80х0,60 м и дълбочина 0,30 м, а размерите на дру-
гото са съответно 0,60х0,40 м и 0,15 м. Край дългите страни на 
по-плиткото вкопаване има по две двойки ямки. В това съоръ-
жение е намерена предполагаема част от хромел.6

3  Научен архив на Националния археологически институт с музей към 
Българската академия на науките. Дигитален център: „Дневник за проведе-
ни археологически разкопки на Средновековния град Червен през 1979 г.“, 
0001_1979_011, 25/27, с. 25.
4  НА НАИМ – БАН. ДЦ: „Дневник за проведени археологически разкопки 
на Средновековния град Червен през 1978 г.“, 0001_1978_010, 15/21, с. 15.
5  НА НАИМ – БАН. ДЦ: „Дневник за проведени археологически разкопки 
на Средновековния град Червен през 1978 г.“, 0001_1978_010, 18/21, с. 18.
6  НА НАИМ – БАН. ДЦ: „Дневник за проведени археологически разкопки 
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Жилище № 35 е разположено западно от жилище № 32 и е по 
дължината на централната улица. Размерите му са 6,00х3,00 м. 
Подът е заравнена скала. В източната половина на жилището има 
изсичане с дължина 0,90, широчина 0,50 м и дълбочина 0,35 м. 
От северната страна има стъпало, дълбоко и високо 0,20 м. Край 
дългите страни има по четири дупки, изсечени в скалата.7

При проучването на жилищната територия изследователи-
те открояват два периода на изграждане на сградите. Първия те 
поставят в XIV в., а втория отнасят към ранноосманския период 
– XV – XVI в. (Йорданов 2019, 212). 

Жилищен квартал до църква № 10
Жилищният квартал, разположен в западна посока от църк-

ва № 10, е проучван през 1977 г. и 1985 г. (Обр. 8). Той също се 
намира във външния град. През по-късния сезон там е разкрита 
голяма едноделна постройка с вътрешни размери 10,00х3,80 м. 
Стените са с дебелина 0,70 м. Установено е, че тя е изградена вър-
ху две по-стари жилища, засечени в заравнената скална основа, 
и повтаря техните вътрешни очертания. В пода на южната поло-
вина на сградата са разкрити четири правоъгълни вкопавания 
с размери 1,00х0,70х0,40 м; 0,60х0,30х0,15 м; 0,60х0,40х0,20 м и 
0,70х0,40х0,05 м (Обр. 9). Въпреки че на чертежа не са отбеля-
зани изсечените ямки по дългите стени, снимковият материал 
показва, че най-дълбокото четвъртито врязване се отнася към 
групата на вкопаните станове8 (Обр. 10).

Сгради в цитаделата
В рамките на проучената цитадела са регистрирани подобни 

изсичания в няколко сгради. Те са номерирани и описани от свои-
те проучватели9 (Обр. 11). Следва тяхното кратко представяне.

на Средновековния град Червен през 1978 г.“, 0001_1978_010, 20/21, с. 20.
7  НА НАИМ – БАН. ДЦ: „Дневник за проведени археологически разкопки 
на Средновековния град Червен през 1978 г.“, 0001_1978_010, 21/21, с. 21.
8  НА НАИМ – БАН. ДЦ: „Дневник за проведени археологически разкопки 
на Средновековния град Червен през 1985 г.“, 0001_1985_015, 11/15, с. 11.
9  Жилищните квартали в цитаделата са напълно проучени (1972 – 1980 г.) 
от Виолета Димова, Соня Георгиева, Виолета Нешева, Димитър Иванов, 
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Жилище № 2 е разположено на най-високата част от тераси-
рания жилищен квартал, който се развива в източна посока от 
владетелската резиденция. В близост до жилището, североизточ-
но от него, се намира църква № 9А. Размерите му са дължина 
13,00 м и широчина 5,00 м. Ориентирано е в посока изток – запад. 
Подът му е заравнена скала, в която са изсечени три правоъгълни-
ка (с размери 0,60х0,40х0,15 м; 0,70х0,40х0,20 м; 0,60х0,40х0,30 м) 
с дупки до дългите страни (Димова 1985, 125).10

Следващото жилище е № 41. Намира се на ниската равна 
част, на главната улица, която преминава по дължина на ци-
таделата. Дълго е 6,80 м, със запазена широчина 2,20 м. Част е 
от линията сгради, която се намира югоизточно от църква № 7. 
Южната част на сградата е врязана в скалата на около 1,00 м 
дълбочина. В югоизточния ъгъл на помещението се намира чет-
въртито изсичане с размери дължина 0,80 м, широчина 0,45 м 
и дълбочина 0,30 м и с ямки по дългите страни (Димова 1985, 
128) (Обр. 12). Дупки има и при дъното на южната стена, а на се-
верната е оформен жлеб. В това вкопано съоръжение е намерена 
горната част на предполагаем хромел.

В съседство, на главната улица, е проучено жилище № 43 
(Димова 1985, 128). Размерите му са дължина 5,00 м и широчи-
на 3,00 м. Ориентирано е в посока изток – запад и е с частично 
запазени зидове. В южната си част има изсичане в скалата без 
посочени размери (Обр. 13).

Подобни вкопавания са открити и в две от т.нар. „стопан-
ски сгради“, които се намират в непосредствена близост до из-
точната стена на владетелската резиденция. Четирите сгради 
са разглеждани от проучвателите като комплекс, изграден през 
втората половина на ХІV в., който наследява по-стари подобни 
постройки (Йорданов 2019, 118).

Стопанска сграда № VIII е дълга 13,00 м и широка 
4,40 м. Входът ѝ се намира на северната стена. При тази сгра-

Димитър Станчев, Стоян Йорданов (Димова, Иванов, Йорданов 1976, 75 – 
76; Димова, Иванов, Йорданов 1977, 126 – 127).
10  Авторите на настоящата статия се позовават на лаконичното описание за 
тези съоръжения в цитираната публикация. Трудно е да се посочи точният 
брой изсечени отвори, тъй като те не фигурират в чертежите за тази сграда.
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да проучвателите установяват два строителни периода. В пър-
воначалния си вид сградата е притежавала едно помещение, а 
на по-късен етап в западна посока е била разширена с почти 
квадратно помещение. На южната стена на голямото помеще-
ние са разкрити три изсичания в скалата, които са определени 
като ясли. На пода в същото помещение, в близост до яслите, е 
регистрирано вкопаване с хоризонтални размери 0,85х0,50 м и 
дълбочина 0,32 м, определено като част от домашна ръчна мел-
ница. Описанието на съоръжението включва две дупки в юго-
източния и североизточния му ъгъл. Тук сред откритите пред-
мети е намерен и конски гребен (Димова 1985, 97).

Стопанска сграда № Х е с три верижно подредени помеще-
ния. Тя има външни входове към двете улици, които я огра-
ничават от изток и запад. Дълга е 27,00 м и е широка 3,00 м. 
Помещението в източния  край е с размери 6,30х3,00 м и е са-
мостоятелно. На източната му стена е разположен входът с из-
сечени три гнезда. До него е направено правоъгълно вкопаване 
с две дупки, което се свързва със стар градеж. Пред южната 
страна на помещението има сляпа улица, широка 1,50 м, засе-
чена хоризонтално в скалния терен. Тя отвежда в следващо-
то помещение, което е с размери 9,60х3,00 м и с 1,70 м широк 
вход при югоизточния ъгъл. Входът е с две стъпала, изрязани в 
скалата. Източно от него е издълбана ясла с халки за връзване. 
Това помещение е свързано със съседното, което заема запад-
ния край на сградата. В третото помещение (10,00х3,00 м) се 
влиза през вход, който се намира в северозападния му ъгъл. Той 
въвежда в малко преддверие с под на две нива, тъй като теренът 
пред входа е по-нисък от пода на сградата. За преодоляване на 
разликата във височините на двете нива са изсечени три стъ-
пала. Между тази сграда и разположената на по-долната тераса 
са разкрити части от зидове, вероятно от по-стари постройки 
(Димова 1985, 98).

Археологическите данни показват, че голяма част от сгра-
дите са от XIV в. Заедно с тях се забелязват вкопавания за вер-
тикални дървени греди и оформяне на скалната повърхност, 
които могат да бъдат свързани с по-ранно строителство. Както 
и при други квартали, отново се наблюдава наличието на сгра-
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ди от ранния османски период. Техният брой не е голям и са 
изградени върху насипи от разрушени сгради (Йорданов 2019, 
111; Димова 1985, 90).

Извори, археологическа среда и интерпретация
Наличието на специфично оформени изсичания в средно-

вековния Червен с основание предизвиква интерес и необходи-
мост от търсене на отговори на въпроса за тяхното предназна-
чение. Основната идея на авторите на това изследване е, че тези  
вкопавания са свързани с практикуването на един от най-ста-
рите занаяти – тъкачеството – и че всъщност това са материал-
ните останки от един от най-важните и сложни инструменти 
– хоризонталния тъкачен стан.

Историята на тъкачеството определя като най-ранен верти-
калния стан. Някои автори отнасят появата на хоризонталния 
стан около ІІІ в. пр.Хр. Според сведение на Херодот хоризон-
талният стан е най-ранният стан, който е познат в Египет, и 
превъзхожда гръцкия вертикален стан (Николаева 2005, 40). 
През следващите исторически периоди присъстват успоредно 
и двата вида станове. Това може бъде забелязано и в Утрехт-
ския псалтир, който се датира в IX в. (Utrecht Psalter, fol. 84r) 
(Обр. 14).

Развитието на тъкачния стан в средновековния свят обаче 
е съсредоточено в подобрението на хоризонталната му разно-
видност, която притежава вградена седалка и сложно устроена 
работна част за създаване на разнообразни мотиви (Ball 2009, 
38). В Европа първите станове, които използват педали, както 
и тяхната употреба в професионален контекст са документи-
рани през ХІ в. Пасаж от Талмуда, коментиран от равин Раши 
от Троа в Северна Франция, описва подробно крачно задвиж-
ван хоризонтален стан, който е използван в професионалното 
тъкачество. При обсъждането дали тъкането било разрешено в 
събота, той посочва, че: част от стана на [професионалните 
– бел.авт.] тъкачите, които тъкат с крака, е на мястото на 
гредата, която се движи нагоре и надолу в тъкачния стан, из
ползван от жените (Ball 2009, 40). От този цитат става ясно, че 
през ХІ в. в Европа има (най-малко) два типа станове: единият 
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е с педали, използван по всяка вероятност от професионални 
тъкачи (мъже); а другият вид (дамски) стан е с греда за повдига-
не на основата чрез ръка. Изследователите предполагат, че този 
втори стан е бил използван в домашни условия, тъй като той не 
е удовлетворявал нуждите на занаятчиите. Равинът посочва, че 
този домашен стан няма педали и предполага, че е вертикален. 
Изображение на хоризонтални тъкачни станове обаче, макар и 
с малко по-късна датировка, потвърждава описанието на Раши 
от Троа и позволява да се визуализира това, което той описва. 
Най-детайлна е една миниатюра 1250 г., която представя гол 
мъж, работещ на хоризонтален стан (Thomas of Kent, fol. 032v; 
Ball 2009, 40) (Обр. 15). Макар запазените чуждестранни източ-
ници за практиките в работилниците да са малко, още по-ос-
къдна е информацията за домашното тъкане. В литературата 
добродетелната жена е споменавана и като изкусна тъкачка, не-
зависимо от нейното положение в обществото (Ball 2009, 38).

Вкопаните станове до голяма степен са игнорирани в дис-
кусията за средновековната тъкачна технология поради липса 
на физически доказателства. Въпреки това едно изображение 
на стан в яма оцелява в илюстрования ръкопис, известен като 
„Парижката книга на Йов“, който е създаден в Пелопонес през 
1361 – 1362 г. В него има илюстрация на две домашни тъкачки. 
Едната от тях, която се намира ниско вдясно, използва вкопан 
хоризонтален стан (Catena in Job, Grec 135, fol. 222v) (Обр. 16).

Археологическите примери по темата са оскъдни и поради 
това често пъти са пренебрегвани. Проучваната среда рядко пре-
доставя пълен набор от доказателства за съществуването на хо-
ризонталните тъкачни станове. В повечето случаи се откриват 
части от тяхната конструкция – железни или бронзови накрай-
ници от обтегачи на тъкачен стан. Представляват плоска втулка, 
която завършва от едната страна с три зъба. Закрепвани са от 
двете страни на основата, за да разпънат тъканта, и по този начин 
платното следва предварително установената широчина (Вака-
релски 1977, 335; Рабовянов 2015, 186). Тези железни накрайни-
ци са едни от най-често докладваните находки от средновековни 
обекти наред с другите пособия за производство на платове като 
прешлените за вретено. Срещат се и в други археологически про-
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учени обекти на Балканите и в Мала Азия (Minić, Vukadin 2007, 
Sl. 86: 23 – 26). От територията на България във Велики Прес-
лав 10 бр. са открити във военноадминистративните сгради до 
южната стена на Вътрешния град, а един бронзов – от зоната на 
Дворцовия център. И в двата случая хронологията е в границите 
от IX до XIV в. (Витлянов 2004, 67, фиг. 36: 8 – 17; Евтимова 
2009, 202 – 204, обр. 1 – 2, табло I: 1). Други накрайници са откри-
ти в крепостта Скала, Тервелско, в контекст от началото на ХI в. 
(Йотов, Атанасов 1998, 84, Таб. LXXV); в крепостта Красен до 
Панагюрище, датирани във времето между ХI – ХII в. (Григоров 
2010, 75, таб. 27, I-272, I-609); както и до църква № 19 на Трапези-
ца – контекст от ХIII – XIVв. (Тотев, Косева 2011, 229, обр. 23). 
От южния сектор на Трапезица произхождат други осем обтега-
ча за стан (Рабовянов 2015, 186, таб. 36). Откритите там образци 
са разпределени по цялата хронологическа рамка на обекта, коя-
то е разделена на няколко периода. Първият период започва от 
30-те години на ХІІІ в., а вторият – през втората половина на ХІV 
в., когато в разглежданата зона се развива гъсто застроен жили-
щен квартал (Рабовянов 2015, 42). Последните проучвания ут-
върждават в тази част на укрепения хълм обитаване и в периода 
след превземането на Търново през 1393 г. – до средата на ХV в. 
(Рабовянов, Иванов 2021, 56). Забелязано е наличие на по-голям 
брой находки за станове, чиято среда на откриване се отнася към 
втората половина на ХIV в. Това показва, че използването на тези 
съоръжения се засилва заедно с функционирането на жилищния 
квартал (Рабовянов 2015, 187).

Разширението на националната газопреносна мрежа през 
2019 – 2020 г. довежда до проучването на 90 нови обекта. При 
обект А6/3008 до Долни Дъбник се разкрива много малка част 
от селище, което се свързва с османския период. В останки от 
вкопаване (част от жилище или мазе) от ХVII в. са открити два 
железни обтегача за хоризонтален стан (Тонкова и кол. 2020, 
211, 213, кат. № 169). При с. Иванча, област Велико Търново, е 
проучено голямо село от османския период (XVI – средата на 
XVII в.), което е познато и от данъчните регистри (Рабовянов 
2020, 295). При разкопките през 2020 г. се откриват няколко 
стопански помещения със следи от вкопан стан в тях.11

11  Непубликувана информация от доц. Д. Рабовянов за проучвания обект.
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Повече светлина по този въпрос хвърля изследваният скален 
комплекс в Централна Турция, известен под името Кале Селиме. 
Той се простира над долината Перистрема в Западна Кападокия 
и представлява сложно изсечени комплекси, които заемат около 
100 м дължина. Вулканичната скала е благодатна за изсичането 
на пространства, които първоначално са смятани за манастир-
ски комплекс, но новите данни определят техния жилищен ха-
рактер и интерпретират комплекса като местна аристократична 
резиденция (имение). Обектът между днешните села Селиме и 
Япрахисар е пример за най-сложно устроения комплекс за цяла 
Кападокия. Състои се от два вътрешни двора (1 и 32) и заобика-
лящите ги помещения, включително две огромни церемониални 
зали (12 и 22), голяма кухня (2), базилика (27), бански помеще-
ния (19), складови помещения и конюшни/помещения за живот-
ни. Всичко това заема площ от приблизително 3000 м2 в скалата 
(Kalas 2006, 279; Kalas 2007, 404) (Обр. 17).

Вкопани станове са регистрирани в помещения № 4 (скла-
дово) (Обр. 18), № 12 и 22 (Kalas 2006, 288; Ball 2009, 40). Описа-
нието на съоръжението в помещение № 12, включва издълбано 
четвъртито вкопаване с размери: широчина – 0,69 м, дължина 
– 1,06 м  и дълбочина – 0,45 м. На едната къса страна е оформена 
скална седалка с дълбочина от 0,10 м. Шест дупки по протеже-
ние на дългите му стени, по три отляво и отдясно, са свързани 
с дървената конструкция на стана. Вероятната реконструкция 
включва две двойки греди за основните нишки и две, които са 
разположени над сгънатите крака на тъчащия, където се намира 
основната оперативна част на съоръжението (Обр. 19). Станът 
е застопорен на около 0,20 м над скута на тъкача. Краката на 
последния използват педали, които повдигат на групи основ-
ните влакна, като създават пространство, под което вътъчната 
нишка преминава. При тъкането четните и нечетните нишки 
на основата имат свои собствени нищелки. Две допълнителни 
колчета над коленете на тъкача поддържат горна греда, която 
държи нищелките. На стената до една от ямите има дупка – ве-
роятно друга точка на закрепване за рамката за тъкане, въпреки 
че съвременните вкопани станове показват, че това не е необхо-
дима част (Ball 2009, 40 – 41).
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Няколко са предизвикателствата пред свързването на този 
вид изсичания с тъкачеството. Обикновено те са разкривани на 
такива места, в които се наблюдават и други видове вкопавания. 
На територията на комплекса в Кападокия има различни ями, 
които са били използвани за производство на вино или зехтин, 
за приготвяне на храна (пещ тип тандур) или са част от бански 
помещения (Kalas 2007, 407). Коментираните тъкачни вкопава-
ния се открояват от останалите с липсата на дренажни канали, 
които са често откривани при съоръжения за добиване на вино 
или масло. Друг довод на изследователите за разграничаване 
във функциите от останалите скални врязвания са местополо-
женията им – в помещения, които не предполагат специални 
производствени функции (Ball 2009, 42).

Следващата трудност е свързана с датирането на ямите. Спо-
ред изследователката Вероника Калас изсичанията в помещение 
№ 12 са част от първоначалния облик на обекта и това ги отнася 
към началото на ХІ в. (Kalas 2007, 288). Други учени, като Дже-
нифър Бол, съпоставят облика на грубите изсичания от станове 
с останалите елементи – колони, арки, ниши, които са с много 
високо качество на изработка. Заключението е, че следите от вко-
пани станове са изсечени на по-късен етап. Кападокия претър-
пява големи промени през XI в. след период на мирен проспери-
тет, който започва в началото на X в. Територията е окончателно 
загубена за Византийската империя в битката при Манцикерт 
през 1071 г. Повторното възстановяване на живота в разглежда-
ния скален комплекс, когато е възможно вкопаните станове да са 
били изградени, е още в края на XI в. Предполага се, че обектът е 
населен до ХVІ в., като това поставя горната граница за възмож-
ното им създаване (Ball 2009, 42; Ousterhout 2005, 61).

Описанието на занаята тъкачество в етнографските източни-
ци определя водещата роля на жената, която участва във всички 
етапи – от приготвянето на суровите материали до изтъкаване-
то. Накратко ще се представи описание на развития хоризонта-
лен стан с неговия най-близък до нашето съвремие облик. През 
ХIX в. тъкането се извършва в голяма степен на хоризонтален 
стан, който се състои от две дървени рамки, на които се слагат 
винаги две кросна, като задното е за навитата основа, а на пред-



ТЪКАЧНИ СТАНОВЕ ОТ СРЕДНОВЕКОВНИЯ ЧЕРВЕН... ИНМВ 48 (63) 

229

ното се навива натъканият материал. На рамките са прикачени 
летви, на които се намират нищелки и набърдила. При тъкане 
първите образуват устà (зев)12 на основата, като се свързват чрез 
конопена връв за скрипци, които се състоят от дървени колел-
ца. За да могат да се движат нищелките, за тях отдолу са закаче-
ни конопени връвчици и дъсчица като стъпало, които заедно се 
наричат подножки. Вътъкът се набива в основата с помощта на 
бърдо (Венедикова 1964, 48). Рамките се различават според мес-
тоположението на кросното. Вариантите на рамки са с един или 
с два крака; някои са изградени с масивни дървени крака, а други 
са по-леки (Вакарелски 1977, 332). Особено важно за темата на 
статията е лаконичното споменаване на съществувалите до не
отдавна стари вкопани станове, наричани още станове на колове 
(Вакарелски 1977, 333). В традиционната култура на българите 
се среща и отвесният стан. На него се тъкат груби вълнени и ко
зиняви тъкани (Вакарелски 1977, 341), предназначени за постел-
ки и завивки. Съществува и по-съвършен отвесен стан, който се 
използва за висококачествени килими, главно в Северозападна 
и Източна България. При всички случай това тъкане е обособен 
занаят, като килимарството (килимното производство) е извърш-
вано от жените, а мутафчийството (тъкане на чулове и по-груби 
тъкани) само от мъже (Вакарелски 1977, 336).

Хоризонталният тип стан е подвижен, т.е. може да се раз-
глобява и пренася, и неподвижен (или още копан), който се при-
крепя за мястото и не се разглобява. Неподвижните станове 
също като подвижните са разделени на три вида – копан стан 
без странични рамки; копан стан със странични рамки и ко-
ван стан (разбой) (Венедикова 1964, 69). Описаните варианти 
на вкопания стан включват различия в броя на поддържащите 
колове и съответно в конструкцията на рамката. Според етно-
графските изследвания копаният стан не се различава от хори-
зонталния. Устройството му и начинът на тъкане са идентични 
с тези на подвижните хоризонтални станове. Разликата е само 
в устройството на страничните рамки (Венедикова 1964, 71).
12  При тъкането нишките на основата са разделени на две, като през тях се 
прекарва вътъкът. Повдигането и свалянето на нищелките в определен ред 
се нарича образуване на устà (зев).
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Примери от Западна България, Странджанска област и Лозен-
градско включват вкопан тип станове с три чифта колове. Върху 
средния чифт е прикрепено предното кросно, а средната двойка 
колове е най-високата и тя крепи набърдилата, нищелките, скри-
пците и подножките. За най-задната двойка колове, която е и 
най-ниската, остава прикрепено задното кросно. Подножките се 
намират в трап, където стъпва тъкачката (Венедикова 1964, 69).

Вторият вариант се състои от четири кола, които са забити 
в земята и са свързани с по една хоризонтално поставена греда. 
Двата леви кола образуват лявата половина на стана, а двата 
десни – дясната. Предното кросно е поставено на двата предни 
кола, а задното кросно на другата двойка колове. Хоризонтално 
закрепената греда към рамките на стана носи на предната си 
страна набърдалата с бърдото, скрипците и нищелките с под-
ножките на стана. Този тип е регистриран в района на град Ени-
дже Вардар (Пазар на български) в днешна Гърция и в Харман-
лийско (Венедикова 1964, 69).

Още един вариант включва четириъгълна рамка. Предният 
крак е продължение на предната страна, а задният крак е отде-
лен от задната страна и се намира в края на дълга греда. Про-
изходът и на този вариант е от днешна Гърция (с. Мерхамли/
Мерхамлъ, Дедеагачко) (Венедикова 1964, 71).

Последният вариант (каракачански) е подобен на втория. И 
той включва четири кола, които са забити в земята. Разликата 
е, че върху задната двойка колове се поставят две греди, които 
са заковани в задния си край за стената на колибата и по този 
начин те образуват горната страна на рамката на стана (Вене-
дикова 1964, 71).

Друго важно уточнение в описанието на вкопания тип ста-
нове е, че в района на Врачанско няма специална седалка, а тъ-
качката сяда на ръба на изкопаната в земята дупка и спуска там 
краката си, за да движи подножките (Венедикова 1964, 69). 

Описанията на вкопания вид станове от 50-те и 60-те годи-
ни та ХIХ в. уверено го определят като най-стария в България, 
който вече е на етап изчезване. Квалифициран е като нагоден за 
попримитивни условия на живот и за помещения без дъсчени 
подове (Венедикова 1964, 76). Приведени са примери от редица 
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страни, които също използват този тип съоръжение – Албания, 
Сърбия, Гърция, Турция, Русия. След анализа на техните харак-
теристики е достигнато до извода, че становете на балканските 
народи имат известни общи тенденции в своето развитие (Ве-
недикова 1964, 77).

Съпоставяйки етнографските и археологически примери 
от България и съседните ѝ страни с описаните съоръжения от 
средновековния Червен, се забелязват сходствата в конструк-
тивните елементи и съхранилите се следи в археологическата 
среда. Хоризонталните размери на кападокийските станове 
варират около 1,06х0,60 м, а дълбочината им е приблизително 
0,45 м. В Червен се наблюдава разнообразие в размерите: дъл-
жината варира от 1,00 м до 0,60 м, широчината е в границите 
между 0,70 м и 0,40 м, а при дълбочината на ямите стойностите 
са от 0,15 м до 0,40 м, най-често в порядъка на 0,35 – 0,40 м.

Наличните примери за този вид хоризонтални станове по-
казват голямо разнообразие (Обр. 20). Анализът на откритите в 
Червен следи от съоръжения позволява те да бъдат обобщени 
спрямо конфигурацията на вкопаванията в скалата. 

До църква № 16 се срещат два варианта – с четири дупки до 
основното вкопаване, като едната двойка ямки е отдалечена с 
около 1,00 – 1,50 м от правоъгълното вкопаване. Другият вид е 
с три двойки дупки около изсичането и една двойка отново от-
далечена от тях. При епископската резиденция наблюдаваме че-
тири двойки от носещата конструкция, които са разпределени 
по следния начин: два чифта до краищата на главното изсичане 
и по две отдалечени двойки. В кварталите до храмове № 1 и 10 
следите от съоръженията са няколко вида: 

1. Правоъгълно вкопаване с осем броя ямки. Разположени 
са до дългите страни на основното вкопаване. Образуват чети-
ри двойки за носещи греди; 

2. Две правоъгълни вкопавания, долепени едно до друго. С 
четири ямки до четирите ъгъла само на едното от основните 
вкопавания. Образуват две двойки за носещи греди;

3. Правоъгълно вкопаване с четири броя ямки. Разположени 
са до четирите ъгъла на основното вкопаване. Образуват две 
двойки за носещи греди; 
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4. Правоъгълно вкопаване с четири броя дупки, концентри-
рани в едната половина по дължината на дългите страни. Обра-
зуват две двойки за носещи греди; 

5. Правоъгълно изсичане с една двойка ямки в близост до 
два от неговите ъгли. 

В цитаделата се среща вариант, при който има вкопани 
ямки само до три от ъглите на правоъгълното изсичане, а при 
единия ъгъл изсичанията се дублират. Срещат се и описаните 
вече два варианта с две и една двойка дупки до ъглите на основ-
ното вкопаване. При съпоставянето на графичната информация 
с текстовите описания се наблюдават в някои от случаите раз-
минавания в позициите и броя на изсечените отвори. В най-ло-
шия вариант това би редуцирало предложената типологична 
схема. Съществува и вероятност при някои от представените 
схеми да се наблюдава допълнителна намеса, т.е. допълнителни 
врязвания, които са извършени вероятно след преустановява-
не на тъкачните функции. Примери в това отношение могат да 
бъдат вкопаванията в жилищните квартали до църкви № 1 и 
10, където заедно с изсичането за вкопан стан в непосредствена 
близост до него са извършени други четвъртити врязвания.

Съпоставяйки разкритите следи  върху скалния терен с опи-
саната конструкция в по-късните етнографски примери, се от-
криват известни прилики. Може да се коментира наличието на 
варианти във връзка с различните конструктивни решения при 
изграждането на страничните рамки, което не променя край-
ния резултат. Вероятно средновековните видове вкопани стано-
ве се запазват и през Възраждането и в тази връзка е напълно 
възможно конструкциите от двете епохи да се припокриват. В 
това число се включват и каракачанският тип станове, за които 
е невъзможно да се дадат преки археологически доказателства, 
поради липсата на цялостно запазено помещение. За разлика от 
кападокийските примери становете в Червен не са снабдени с 
допълнителни издълбавания за седалка, но това не е задължи-
телен елемент. 

Въпросът с датирането на червенските примери на този 
етап е трудно да бъде прецизиран. В повечето случаи регис-
трираните съоръжения са част от интериора на сгради, които са 
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съборени и на чието място са изградени нови постройки, които 
притежават и други функции (например в цитаделата, където 
по-късната стопанска сграда № VIII е предназначена за отглеж-
дане на животни, а в по-ранната се е тъкало). Изграждането им 
може да бъде поставено в широките граници ХIII – XV в. Имай-
ки предвид, че територията на външния град се заселва основно 
през ХІV в., увеличаването на техният брой може да се отнесе 
точно към това време.

При локализирането на тъкачните станове се забелязва из-
вестно зониране. В цитаделата и жилищния квартал, североиз-
точно от църква № 1, се наблюдава разполагането на становете 
в относителна близост един до друг. По този начин се очертават 
големи части от квартали, където няма разкрити подобни съо-
ръжения и отделни райони, в които има концентрация. Обосо-
бяването на становете в определени зони може би се обяснява  с 
осъществяването на професионална дейност там. На този етап 
е трудно да се отговори на въпроса дали тя е обслужвала един-
ствено нуждите на конкретното населено място, или е акуму-
лирала достатъчна продукция, която да надхвърли границите 
на Червенската крепост.

Предизвикателствата при интерпретирането на вкопаните 
хоризонтални станове се изразяват в малкото материални дока-
зателства, които остават на терен. Често свързаните с тъкачната 
дейност следи и предмети са описвани лаконично в литература-
та. Разглежданата група съоръжения от средновековния Червен 
е част от естественото развитие на хоризонталния тъкачен стан 
през Средновековието. Сравняването на различни източници 
на информация – археологически, етнографски, както и изобра-
жения – позволява проучените в средновековния Червен скални 
вкопавания да се идентифицират като останки от хоризонтални 
тъкачни станове. Изследването на тази тема в бъдеще може да 
проследи корените и разпространението на този вид станове, 
както и да открои повече детайли за същността и избора на от-
делните конструкции на текстилните съоръжения.
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Обр. 1. Средновековният град Червен – общ план с разглежданите зони (по 
Йорданов 2019, 70)

Обр. 2. Аерофотография на разкрити сгради и изсичания в скалата за вко-
пан стан южно от църква № 16 (снимка: Искрен Великов)
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Обр. 3. Изсечена структура за вкопан стан в жилище № 1, разположено 
южно от църква № 16 (снимка: С. Великова)

Обр. 4. Изсечена структура за вкопан стан северно от жилище № 1 и южно 
от църква № 16 (снимка: С. Великова)
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Обр. 5. Графичен план на Епископската резиденция. Архив на РИМ 
– Русе (по Йорданов 2006, 79)

Обр. 6. Изсечено съоръжение за вкопан стан в една от сградите на Епис-
копската резиденция. Архив на РИМ – Русе (снимка: С. Йорданов)
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Обр. 7. Графичен план на квартала, раз-
положен североизточно от църква № 1. 
Археологическо проучване през 1978 – 

1979 г. Архив РИМ – Русе  
(автор: С. Йорданов)

Обр. 8. Графичен план на квартала, разположен западноот църква № 10. 
Археологическо проучване през 1977 и 1985 г. Архив РИМ – Русе  

(автор: С. Йорданов)
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Обр. 9. Графичен план на жилище с вкопани структури, разположено запад-
но от църква № 10. Археологическо проучване през 1985 г.  

Архив РИМ – Русе (автор: С. Йорданов)

Обр. 10. Изсечено скално съоръжение за вкопан стан в жилище от квартала, 
разположен западно от църква № 10 (автор: С. Йорданов)
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Обр. 11. Графичен план на цитаделата с отбелязани жилищни сгради. Архив 
РИМ – Русе (по Йорданов 2019, 68)

Обр. 12. Изсечена структура за вкопан стан в жилище № 41, цитаделата. 
Архив РИМ – Русе (снимка: Виолета Димова)
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Обр. 13. Изсечена структура за вкопан стан в жилище № 43, цитаделата. 
Архив РИМ – Русе (по Димова 1985, 96)

Обр. 14. Илюстрация от Утрехтския псалтир (по Utrecht Psalter, fol. 84r)
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Обр. 15. Илюстрация от романа „Александрия“ (по Thomas of Kent, fol. 032v)

Обр. 16. Илюстрация от „Парижката книга на Йов“ (по Catena in Job, Grec 
135, fol. 222v)
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Обр. 17. Графичен план на скалния комплекс Кале Селиме, Кападокия  
(по Kalas 2007, 405, Fig. 5)

Обр. 18. Изсичания в скалата за вкопан стан, помещение № 4 от комплекса 
Кале Селиме, Кападокия (по Kalas 2006, 288, Fig. 19)
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Обр. 19. Реконструкция на 
вкопан стан, Кале Селиме, 

Кападокия 
(по Ball 2009, 42, Fig. 5)

Обр. 20. Типология на изсича-
ния за вкопани станове в Червен 

(автор: С. Великова)
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PORTABLE X-RAY FLUORESCENCE 
ANALYSIS OF GLAZES FROM LUSTREWARE 

SHERDS OF SUSPECTED SPANISH 
PRODUCTION FROM VARNA AND KASTRITSI 

FORTRESS NEAR VARNA, BULGARIA
Orlene McIlfatrick, Maria Manolova-Voykova

РЕНТГЕНОВ ФЛУОРЕСЦЕНТЕН АНАЛИЗ НА ГЛАЗУРИ 
ВЪРХУ ЛЮСТРОВА КЕРАМИКА С ПРЕДПОЛАГАЕМ 

ИСПАНСКИ ПРОИЗХОД ОТ ВАРНА И КРЕПОСТТА 
КАСТРИЦИ ДО ВАРНА, БЪЛГАРИЯ

Орлийн Макилфатрик, Мария Манолова-Войкова

Резюме: Използваният метод за анализ е недеструктивен, 
работещ в рамките на около 100 микрона от повърхността 
на пробата. Физиката на процедурата е сложна и действа на 
квантово (субатомно) ниво. Изследването е направено с пре
носим инструмент за рентгенов флуоресцентен анализ Bruker 
Tracer IIISD. За анализа е използван AlTi филтър със състав 
0,012” (0,3048 мм) алуминий и 0,001” (0,0254 мм) титан. Този 
филтър обикновено се прилага при изследване на метали, и 
поспециално – на медни сплави. В конкретния случай той е 
избран поради предположението, че найвероятните метал
ни елементи, използвани под формата на оксиди/карбонати 
за постигане на цвета на глазурите, са мед (Cu), желязо (Fe), 
манган (Mn) и кобалт (Co).

Извършеният анализ се фокусира върху оцветяващия пиг
мент, използван при производството на керамичните находки. 
Получените данни трябва да се разглеждат като качествени 
– показващи наличието на определени елементи, а не като ко
личествени или тегловни за тях. 
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В изследването са включени 9 фрагмента от Варна (проби 
001 – 009) и един фрагмент от крепостта Кастрици (проба 
010). Те имат украса от червена, оранжевочервена или ка
фявозлатиста люстра и орнаменти, нанесени със синьо. Ос
новната глазура е с бял цвят, напълно непрозрачна и нанесена 
равномерно. Люстрата варира по интензитет и нюанс в за
висимост от техниката на нанасяне и условията на изпича
не. Повечето фрагменти имат украса както от вътрешната, 
така и от външната страна, като декорацията отвън е сем
пла и обикновено се свежда до няколко люстрови, червеника
вокафяви линии.

Изследването дава следните резултати: бялата глазура, 
която покрива изцяло повърхността на всички съдовете и слу
жи за основа на рисуваната декорация, съдържа основно ка
лай и добавено олово (Pb). Калаеният оксид осигурява отлич
на бяла непрозрачност, докато оловото дава възможност за 
гладкото топене на глазура при температури, съвместими с 
глинени съдове около или под 1100 градуса по Целзий. Цветове
те в гамата на червено, златисто, оранжево и жълто показ
ват наличието на мед (вж. Table 1 и Fig. 11). Спектралният пик 
на медта обикновено е малък поради факта, че анализираният 
слой е много тънък, като при някои повърхности този слой е 
почти прозрачен. Трябва да се отбележи липсата на златен 
(Au) пик, което показва, че променливостта в плътността на 
медните частици в суспензията дава златистия вид, а не на
личието на боя със съдържание на злато. Сините багрила са 
неметални, но много лъскави. При някои проби са налице тъм
ни, почти лилави тонални вариации. Анализът показва, че ос
новният източник за пигмента е кобалт, вероятно извлечен 
от кобалтов карбонат (Fig. 12). При някои проби е установено 
увеличение на медта в синята глазура. Меден карбонат, дори и 
при съвременните рецепти, се добавя към кобалта за подсил
ване на синьото, дори при редукционна атмосфера. 

Направените рентгеновофлуоресцентни анализи на 
фрагментите от Варна и крепостта Кастрици категорично 
потвърждават предположението за техния западноевропей
ски произход. Поконкретното им класифициране в рамките 
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на испаномавританското люстрово производство се основава 
на сравнения с публикувани находки от Средиземноморския ра
йон и Северна Европа. Различни особености на украсата дават 
основание да се предположи, че сред изследваните образци са 
представители на три групи от валенсианските производства: 
тип „Малага“ от 30те  – 40те години на XIV в.; тип „Пула“, 
произвеждана от 1330 до 1420 г., с пик на разпространение от 
1330 до 1380 г.; и класическата валенсианска люстра от XV в. 
Две проби се причисляват към производството на ателиетата 
в Муел, Сарагоса, от XVI в.

Вносът на испанска люстрова керамика в Българското 
Черноморие е осъществяван чрез посредничеството на итали
анските търговски републики. През XIV в. Варна се превръща в 
основен търговски център в черноморската зона. През 1347 г. 
цар Иван Александър (1331 – 1371) дава на венецианците офи
циални права за търговска дейност в България, а впоследствие 
те основават ложа (търговско представителство) във Варна. 
По същото време са уредени и отношенията с Генуа. Основ
ната причина за проактивната търговска политика на двете 
италиански републики спрямо България е износът на евтино 
зърно и различни суровини. Понеясен е въпросът за асорти
мента на стоки, които са доставяни по черноморските градо
ве в замяна. Сред тях със сигурност са тъкани, сапун, бижута, 
оръжия, подправки и др. Изрична информация за внос на кера
мика няма, но предвид връзките на двете търговски републики 
с испанските пристанища, може да се предположи, че те са 
доставяли и луксозни люстрови съдове както за българските 
земи, така и за градовете по Северното Черноморие.

Keywords: lustrewares, pottery, Varna, Black Sea, import, Xray 
Fluorescence analysis, glazes

Ключови думи: люстрова керамика, Варна, Черно море, 
внос, рентгенов флуоресцентен анализ, глазури
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Lustrewares
Lustreware is a ceramic decorative technique invented by 

Abbasid potters during the 9th century AD in what is today Iraq. The 
process involves using a transparent lead glaze and an over-glaze 
paint containing high concentrations of metallic salts such as the 
carbonates and oxides of copper (Cu), manganese (Mn), cobalt (Co), 
and iron (Fe). Additionally, but less frequently in the early period of 
production, precious metals such as silver and gold were used. The 
metallic salts are reduced to pure metal nanoparticles in the specialized 
firing process, creating a metallic shine on the surface of the painted 
regions. The ceramic then sometimes undergoes another firing, this 
time in a reducing atmosphere, during which time the metallic ions of 
copper, silver (Аg) etc. are drawn into the glaze via an ionic exchange 
mechanism (Smith et al. 2006, 5353). High lead content is required in 
the glaze to create ‘redshift’ – the specific reflection of light in the thick 
glaze layer suspending the metallic particles. The addition of lead (Pb) 
reduces the diffusivity of copper and silver, for example, in the glazes 
and aids the development of thinner lustre layers with a high volume 
of nanoparticles (Pradell et al. 2012, 112). Traditionally the biscuit 
fired wares are dipped in a liquid glaze suspension approximately 
the consistency of cream, which leaves a smooth and absorbent 
surface when dry. Onto this surface the coloured paints are applied 
using brushes made from natural fibres such as squirrel or hoghair. 
The paints themselves are made from finely powered metal oxides/
carbonates mixed with water to a consistency of water-colour paint. 
Sometimes a binding agent such as gum arabic is used to make the 
paint flow more smoothly and remain dense on the surface of the dry 
glaze. The raw glaze absorbs the pigment like ‘buon fresco’, making 
errors irreversible, but retaining and preserving the brilliant colours 
of the oxides when fired. In the European context lustrewares were 
produced in the Arab province of southern Spain, in Al-Andalus, and 
particularly Valencia from around 1170. Malaga was the first centre of 
Hispano-Moresque ware, before it developed in the region of Valencia 
and Seville (see Caroscio 2004). Later, the production of lustrewares 
spread to Italy, beginning in around 1350, where the initial production 
sought to imitate the Hispano-Arabic tradition (see Caroscio 2010). 
This production technique eventually led to the evolution of Italy’s 
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own tin (Sn) glazed earthenware tradition, ‘maiolica’ during the 
renaissance period.

Portable X-Ray Fluorescence Analysis
The method of pXRF analysis is non-destructive. It is a ‘surface 

method’ operating within around 100 microns of the sample’s surface, 
depending on the target elements. The physics of the procedure are 
complex, operating on a quantum (subatomic) level. An x-ray beam 
with enough energy to affect the electrons in the inner shells of 
the atoms in a sample is created by an x-ray tube inside the hand-
heldinstrument. The x-ray beam is emitted and the energy interacts 
with the atoms in the sample by displacing electrons from the inner 
orbital shells of the atom. This displacement occurs as a result of 
the difference in energy between the primary x-ray beam emitted 
from the instrument, and the binding energy that holds electrons 
in their proper orbits; the displacement happens when the x-ray 
beam energy is higher than the binding energy of the electrons with 
which it interacts. When electrons are knocked out of their orbit, 
they leave behind vacancies, making the atom unstable. The atom 
must immediately correct the instability by filling the vacancies that 
the displaced electrons left behind. An electron from the next shell 
drops down to fill the vacancy. An electron loses some energy when 
it drops from a higher electron shell to an electron shell closer to the 
nucleus. The amount of energy lost is equivalent to the difference in 
energy between the two electron shells, which is determined by the 
distance between them. The energy emitted is ‘fluorescence’. The 
energy lost is used to identify the element from which it emanates, 
and the individual fluorescent energies detected are specific to the 
elements that are present in the sample. 

Instrumentation
This study utilizes a Bruker Tracer III-SD portable X-Ray 

Fluorescence analysis instrument to determine the colourants used in 
10 sherds of lustreware from the sites of Varna and Kastritsi Fortress 
near Varna. The instrument is equipped with a 10 mm2 XFlash® 
SDD (Silicon Drift Detector); typical resolution 145 KeV at 100.000 
cps. The multichannel analyser has a 1024 channel configuration. 
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The x-ray tube type is a Rhodium target with a maximum voltage 
of 40 Kv at a current of 15 μA. The instrument’s detector window 
measures 5x4 mm, which allows for small fragments to be analysed 
as well as whole vessels. The filter used in this study is an Al-Ti 
filter of composition 0.012” (0.3048 mm) aluminum (Al) and 0.001” 
(0.0254 mm) titanium (Ti). This filter is commonly used for metals 
analysis, and in particular copper alloys, and was chosen as our target 
elements were Cu, Fe, Sn and Co, which were suspected to be the 
most likely metallic elements used in the form of oxides/carbonates 
used to produce the colour in these glazes. The instrument settings 
wereoptimized at 40 Kv and 10.7 μA. 

Data Collection Methodology
The Tracer instrument was used in ‘lab rat’ mode, with the 

instrument placed detector (nose) side up in the stand provided, and 
the sample table fitted to the top. This provides a stable platform on 
which the sherds rest as close to the detector window as possible. The 
instrument is operated remotely from the connected laptop PC, using 
the PC trigger function. Each sherd was analysed on the surface 
where the colour was perceived optically to be most dense. 

The Data
The analysis conducted focused on the colouring pigment used 

in the production of these decorated wares. Clay fabric provenance 
analysis to establish probable source was not attempted at this time, 
through the absence of data with which to compare these sherds. 
The data obtained in this study is to be considered as qualitative – 
indicating the presence of certain elements, rather than quantitative 
– a parts per million (PPM) or weight % analysis of them. While the 
table (Table 1) features the PPM of the elements, this is to be regarded 
as semi-qualitative only, in that the elements present in the pigment 
minerals show substantially higher concentrations than others on the 
sampled sherds. The data is displayed graphically in the software on an 
atomic spectrum, showing a series of peaks corresponding to the metal 
represented, and the height of the peak representing the abundance. 
These spectra are used as an immediate indicator of the glaze content, 
and their embedded data provides the PPM under calibration.



PORTABLE X-RAY FLUORESCENCE ANALYSIS OF...	 ИНМВ	48	(63)	

253

The Sherds
The sherds chosen for this study belong to the collection of the 

Varna Regional Museum of History: Department of Archaeology. 
They come from excavations at Varna (N=9, Sherds 001 – 009) and 
Kastritsi (N=1, Sherd 010). They predominantly feature red, red-
orange, brown-golden lustre, and several shades of non-metallic 
blue. The underglaze is of a white or off-white colour, fully opaque, 
smooth and applied thinly and evenly. The pieces all appear to be 
from vessels of good quality manufacture, with Sherd 009 being 
particularly finely painted. The lustre varies in intensity and shade, 
this can be due to application technique and firing conditions. It 
is possible to over-fire and/or under-reduce lustre, leading to the 
loss or distortion of the intended colour. This is visible on a few 
sherds (for example Sherd 010). The change may be uniform on 
the surface or ‘patchy’ depending on the kiln atmosphere. It is not 
always considered a flaw, and the variability from pale yellowish-
green to deep orange of an under-reduced copper lustre for example, 
can actually enhance the aesthetic appeal of complex decoration 
(such as in Sherd 009). Almost all the fragments appear to be from 
plates or shallow dishes, with the exception of Sherd 005, which is 
much more curved, indicating it represents part of a bowl. For more 
information on the achievement of the various colours in lustrewares, 
the authors recommend to the reader the article ‘Key Parameters in 
the Production of Medieval Luster Colors and Shines’ (Moleraet al. 
2007). Most of the sherds feature painting on both the interior and 
exterior surfaces, with exterior painting being much simpler, usually 
just a few streaks of reddish-brown lustre.

Pigments Detected
Lead of course predominates as it was contained in the glaze 

of every sherd examined. The colourant metal salts also appeared 
in clearly readable spectra, with the highest PPM belonging to the 
predominant metal salt.

White: The white glaze which covers the surface and provides 
the base for the decoration is a tin (Sn) glaze, fluxed with lead (Pb). 
This was the uniform pattern for all sherds analysed (Table 1). The 
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tin oxide provides excellent white opacity, while the lead provides1 
the fluxto facilitate a smooth glaze melt at temperatures compatible 
with earthenware clays around or below 1100 degrees Centigrade 
(Molera et al. 1999, 2872 – 2873). The percentage of tin oxide dictates 
the opacity, with higher percentages providing more opaque white 
glazes (Chabanneet al. 2008, 8; Mason, Tite 1997, 41 – 58). A small 
potassium peak in some of the spectra may indicate incorporation 
of a small amount of potassium (K) feldspar in the glaze, in which 
the potassium contributes to the fluxing effect. Tin is present in all 
the samples, as the tin and lead glaze formed the undercoat for the 
lustre glaze painting. Some traces of neighbouring pigmentsare also 
observed in most of the whites, this is probably either through small 
‘bleeds’ of migrating metallic salt molecules in the glaze during 
melting, or their presence bound to lead molecules which become 
volatilized in the kiln atmosphere, and then reabsorbed particularly 
by the Calcium carbonate in the substrate slip. Most often this is 
simply detected at an atomic level and not observable to the naked 
eye, but is visible in the resulting spectra (Dobby pers comm).

Red and Golden Colours: The red/golden/orange/yellow range 
of colours on the sherds all uniformly show presence of copper 
(see Table 1 and Fig.11). This range of colours is most likely from 
copper carbonate rather than oxide. The spectral peak of copper is 
generally small, this is on account of the layer being analysed being 
very thin and the small quantity of lustre paint applied, and therefore 
the overall number of atoms which are fluorescing is likewise small. 
The lustre is indeed almost transparent on some surfaces. It should 
be noted that no gold (Au) peak is visible, indicating the absence of 
this metal, and instead that it is the density variability of the copper 
particles in suspension (for more information on Cu behaviour see 
(Cartechini 2006) and the refractory properties of glaze which are 
causing the golden appearance, and not from the presence of metallic 
gold lustre paint.

Blue: Several sherds, such as 001 and 002 exhibit dark, almost 
purplish tonal variation. The blue assays display only a small spectral 

1 Our thanks to Mr Mike Dobby, independent portable XRF consultant, for his 
assistance with several queries regarding the glaze spectra.
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peak for cobalt from the likely use of cobalt carbonate, the main 
pigment source (Fig. 12), which is required only in small amounts 
to produce vivid colour. Several samples of the blue also show an 
increase in copperin the blue glaze. Copper carbonate can be – and 
still is in modern recipes – added to intensify blues in combination 
with cobalt, even under reduction atmospheres. One must keep in 
mind however, that while great care was taken to avoid contamination, 
the detector window may be large enough to pick up tiny traces of 
fluorescence from nearby Cu red glaze on densely pattern-decorated 
sherds. 

Table 1. Parts per million metal content
Sherd  

identification
Spectral 
reading

Pigment 
colour

PPM  
Ca K12

PPM 
Co K12

PPM
Cu K12

PPM
Pb L1

PPM 
Sn K12

001 Varna  001_1 Red 2701 107 17538 1306630 48428
 001_2 White 4431 445 1611 846965 33306

002 Varna  002_1 Red 3367 282 8525 768988 50665
 002_2 White 5034 536 2275 691649 40807

003 Varna  003_1 Red 3470 229 5311 960879 27771
 003_2 Blue 1631 7129 4772 677605 21555
 003_3 White 2999 309 2829 1064214 32670

004 Varna  004_1 Blue 9448 2253 9127 1430419 59311
 004_2 Light blue 7093 2766 7357 1473883 69924

005 Varna 005_1 Red 2636 179 11801 1543595 54113
005_2 Dark blue 4190 17686 6800 1268532 36298
005_3 White 2484 176 5778 1652254 64965

006 Varna 006_1 Red/
orange 1924 292 15073 1647060 72135

006_2 White 2349 413 2267 1484876 16945
007 Varna 007_1 Red 1964 62 11930 1554786 73483

007_2 White 2933 101 1930 1387573 16236
008 Varna 008_1 Red 2786 - 10528 1304407 53524

008_2 Blue 6592 5335 3062 918647 42385

009 Varna 009_1 Orange/
red 1829 40 4806 1371214 34373

010 Kastritsi 010_1
Light 
gold/
brown

2830 183 4673 1262781 74208

010_2 White 5331 259 1419 1106296 54196

Discussion
From the extant literature on lustrewares, the colouring minerals 

could be predicted, however to have archaeometric confirmation 
of these finds places them solidly in the expected composition for 
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production within Western Europe. Comparisons for this discussion 
have been conducted using a number of collections of Spanish 
lustreware from the British Museum and the Victoria and Albert 
Museum published online, and with the Database for Identification 
maintained by the University of Durham (Gutiérrez [n.d.]2) as well 
as several volumes and articles listed within the bibliography. 

Sherd 010 of a plate with finely painted pale decoration, is 
reminiscent of the Valencia’s earliest production from the 1330s – 1340s 
which adheres to the models of Malaga. The type is characterized by 
fine ornamentation in gold lustre and pale blue, and isusually classified 
as ‘loza valenciana malagueňa dorada y azul’ (Coll Conesa 2012, 313 
– 314; 2017, 39). A typical design of the type is the twisted rope border 
of lustre against a cream background (Figs. 13, 14).

For most of the sherds (001 – 005, 008) there are marked 
similarities to the Valencian production of Pula. As such can be 
defined mostly decorative features: radially arranged composition 
of plant motifs; small white floral ornaments piercing through the 
darker background of the lustre; specific designs as grids, foliage 
and rosettes. According to Hugo Blake’s thorough analysis of the 
ceramic vessels from Pula, and his comparative study of other surely 
dated finds, the chronology of the type should be limited in the period 
between 1330 and 1420, with a peak of distribution from 1330 until 
1380 (Blake 1986, 375).

Sherd 009 is a part of an ‘escudella’ (a Catalan bowl) with the 
lustre paintings preserved inside and on the back surface. It can be 
assumed that the original decoration included not only sectors with 
lustre floral motifs, but also cobalt-painted ornaments – symmetrically 
placed three or four gothic roses on the walls and a heraldic symbol 
on the bottom, most probably a shield. This decorative composition 
is typical for the 15th century Classic Valencian ‘lustreware loza 
valenciana dorada clasicá’, and is well known for many specimens 
from Spain (García 2005, 15, fig. 14, 15; Del rebost ala taula 1994, 
101, cat. № 33, 34), Italy (Ward-Perkins et al. 1973, 98, 99, Figs. 
31: 218, 224), the Adriatic (Milošević, Topić 2012, 167, 168, Figs. 18, 
2  For the needs of the article an online guide was used – A Guide to the 
Identification of Spanish mediaeval and Later Ceramics (13th to 17th centuries) – 
based on Gutiérrez 2000.
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18a) and the Crimea (Джанов 1998, 86, рис. 4: 9; Тесленко, Майко 
2019, 289, 290, 307, рис. 2: 1; Тесленко 2004, 487, 488, рис. 1: 2). 

The latest specimens included in the study are two fragments 
of bowls (sherds 006 and 007). With their thicker bands of almost 
persimmon red, they are highly similar to the production of Muel 
(Zaragoza), however this would date the sherds to the 16th century 
only (Fig. 15). In general, the style does not seem to be within the 
decorative schema typical of Valencia, either of the general production 
or of the oft-termed ‘Pula Style’ (Blake 1986; Blake et al. 1992).

Without examples with exact provenance against which to 
compare the sherds, it is not possible to use the pXRF analysis to 
determine provenance, in terms of production centre, using the 
elemental spectra of the fabrics. Possible origins determined from 
this study must therefore be inferred from parallels using typological 
criteria only. The small collection is varied, with each sherd 
representing a separate vessel with a different decorative scheme, 
and variation in quality of production. 

The Trade in Lustreware Vessels
The means by which these vessels reached Bulgaria can now 

be discussed. The ports of Bulgaria’s Black Sea Coast were open to 
trade from East and West during the period in which this pottery 
was produced. These vessels most likely have been imported from 
Southern Spain via Italy. Products of the Valencia, Seville, Zaragoza 
and Malaga workshops spread far and wide in the Mediterranean 
and beyond. For example, major caches of Valencia origin have 
been found in Pula, Sardinia (Blake 1986; Blake et al. 1992) but 
imports spread also over a vast territory covering North Europe 
and Britain (Hurst 1977; Hurst, Neal, van Beuningen 1986, 38 
– 52; Gutiérrez 2000, 15 – 73); Syria, Palestine and North Africa 
(Coll Conesa 2017, 39 – 42; François 1999, 83 – 84); the Adriatic 
(Milošević, Topić 2012, 149 – 178); the Crimea (Тесленко, Май-
ко 2019, 279 – 310; Тесленко 2004, 467 – 494), reaching even 
Moscow (Коваль 2010, 103).

During the 14th century, Varna became a major trading hub on 
the Black Sea Coast. At this time the major players in trade in the 
Mediterranean and Black Seas were the Italians, and mainly the 
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influential and wealthy city states of Venice and Genoa. Venetian 
and Genoese traders brought goods from every part of their network, 
which in the 13th and 14th centuries included southern Spain, North 
Africa and the Levant. Cargoes from southern Spain would have 
included fine leather, dyes, silks and lustreware pottery.

Venice began trading in the Black Sea area after the conquest 
of Constantinople by the Latins in 1204. With the restoration of the 
Byzantine Empire in 1261, Genoa received exclusive privileges for 
trade and shipping in the Black Sea and for some decades pushed 
aside the Venetians from the region. By the beginning of the 14th 

century, relations between Byzantium, Genoa and Venice had been 
regulated, and both these Italian republics operated along the Western 
Black Sea Coast. In 1347, Tsar Ivan Alexander (1331 – 1371) gave 
the Venetians official rights for commercial activities in Bulgaria, 
and subsequently they founded a ‘loggia’ (a trading post) in Varna 
(Петров, Гюзелев 1978, 248 – 249). Probably at the same time, 
relations with Genoa were also regulated, as a document mentioned 
the Genoese consul of Nessebar in 1352 (Гюзелев 2009, 68). There 
is no doubt, that the main reason for the pro-active commercial policy 
of the two Italian republics towards Bulgaria was the export of cheap 
grain and various natural raw materials. The question of the range of 
goods they delivered to Black Sea cities in return, remains unclear. 
It is known that Venetian imports comprised fabrics, soap, jewellery, 
weapons, spices and fruits, and amongst Genoese imports were 
silk, fur, wax, resins and paints (Гюзелев 2009, 28, 46, 54). There 
is no explicit information about the import of ceramics. However, 
given the connections of the two Italian trading republics with the 
Spanish ports, especially those of Genoa, we can assume that they 
also supplied luxury lustrewares both to Bulgarian lands and to cities 
on the Northern Black Sea Coast.

Conclusion
In brief, there are several conclusions to be drawn from the 

presence and type of lustrewares form the assemblages analysed 
here. Economically, European lustrewares being imported to the 
Western Black Sea coastal ports indicates there was a market not 
just for the luxurious fabrics, spices and jewels but also for the kinds 
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of ‘everyday’ luxuries that could be more widely enjoyed – even if 
sparingly – by people of more modest means. The fact that these 
ceramics were not specifically mentioned in the extant documents 
which describe the types of cargoes being imported, combined with 
the variable quality of the decoration (when compared to much finer 
examples elsewhere) may say something about where such pottery 
stood in the hierarchy of goods being traded. Perhaps it was sufficient 
to send the less high-quality productions, unsuitable for the grand 
houses of Spain or Italy, to ‘fill out’ around other types of cargo and 
make a little extra profit. 

Regarding manufacturing technique, the clay used for all of 
the vessels is fine, and the throwing of the pots is well executed, 
with good, even walls and pleasingly formed shapes. In this way 
the ‘basics’ of the vessels are very good. The decoration must be 
taken on a case-by-case basis. Much of the painting is executed with 
noticeable speed, and one can see that in many of the examples, 
attention to detail is secondary to the overall ‘impressiveness’ of 
the design (Fig. 1). This stands out in stark contrast, for example, 
to the highly detailed and superb quality of painting exhibited in 
the Malagan-style Valencia bowl in Fig. 14. One sherd, Sherd 
009 (Fig. 9), shows masterful brushwork in copper-red, and must 
have been a very fine design, with positive (painted) and negative 
(unpainted) space elegantly balanced and Sherd 3 (Fig. 3) shows very 
fine linear painting and good symmetry as part of a radial design. 
The handling of polychrome lustre shows a complete understanding 
of glaze chemistry overall, so that even with variable quality of 
decoration, one can say that these vessels were the products of 
established workshops. The lustre paints are mostly of good quality, 
with the exception of some small variability in the quality of the 
blue pigments. These particular factors combined, lead the authors to 
consider the possibility that ‘quantity over quality’ was the approach 
for at least part of the lustreware cargoes traded in the Black Sea 
by the Italians. Of course, much finer examples could also have 
comprised part of the shipments, and it was not our fortune to have 
more sherds from such vessels for this study. 

In terms of dating, the means by which the pottery most 
likely arrived is the best determining factor so we must look to the 
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beginning of the trading period, and regard them to postdate 1347. 
The range of styles in the collection also indicates that the vessels 
were produced from the 14th through 16th centuries, although as 
mentioned previously, much of the dating for the Spanish workshops 
is still unsecure and narrower chronological windows is not possible 
for these fragmentary examples.

CATALOGUE

Sherd 001 (Fig. 1)
Dimensions: width 6.1 cm, length 8.9 cm, thickness 0.7 cm.
Site: Varna, Roman Thermae, 1964.
Storage location: VRMH, Dept. of Arch., inv. № ІV 1318.
Date: 1330s – 1340s.

Sherd 002 (Fig. 2)
Dimensions: width 5.2 cm, length 8.1 cm, thickness 0.5 cm.
Site: Varna, Morski Zvutsi Str., 1964.
Storage location: VRMH, Dept. of Arch., inv. № ІV 1313.
Date: 1330s – 1340s

Sherd 003 (Fig. 3)
Dimensions: width 5.3 cm, length 8.6 cm, thickness 0.6 cm.
Site: Varna, Roman Thermae, 1964.
Storage location: VRMH, Dept. of Arch., inv. № ІV 1300.
Date: 1330s – 1340s.

Sherd 004 (Fig. 4)
Dimensions: width 3.2 cm, length 4.8 cm, thickness 0.6 cm.
Site: Varna, Roman Thermae, 1964.
Storage location: VRMH, Dept. of Arch., inv. № ІV 1307.
Date: 1330s – 1340s.

Sherd 005 (Fig. 5)
Dimensions: width 4 cm, length 6.4 cm, thickness 0.9 cm.
Site: Varna, Roman Thermae, 1953.
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Storage location: VRMH, Dept. of Arch., inv. № ІV 1305.
Date: 1330s – 1340s.

Sherd 006 (Fig. 6)
Dimensions: width 4.9 cm, length 7.9 cm, thickness 0.7 cm.
Site: Varna, Roman Thermae, 1964.
Storage location: VRMH, Dept. of Arch., inv. № ІV 1319.
Date: 16th century.

Sherd 007 (Fig. 7)
Dimensions: width 3.9 cm, length 4.7 cm, thickness 0.6 cm.
Site: Varna, Roman Thermae, 1961.
Storage location: VRMH, Dept. of Arch., inv. № ІV 1541.
Date: 16th century.

Sherd 008 (Fig. 8)
Dimensions: width 3.5 cm, length 6.9 cm, thickness 0.6 cm.
Site: Varna, Roman Thermae, 1964.
Storage location: VRMH, Dept. of Arch., inv. № ІV 1306.
Date: 1330s – 1340s.

Sherd 009 (Fig. 9)
Dimensions: width 4.7 cm, length 8.7 cm, thickness 0.9 cm.
Site: Varna, Roman Thermae, 1961.
Storage location: VRMH, Dept. of Arch., inv. № ІV 1317.
Date: 15th century.

Sherd 010 (Fig. 10)
Dimensions: width 4.9 cm, length 5.3 cm, thickness 0.7 cm.
Site: Kastritsi Fortress, 2005, trench № 7, field inv. № 33/2005.
Storage location: VRMH, Dept. of Arch., inv. № as yet 

unassigned.
Date: 1330s – 1340s.
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Fig. 1. Sherd 001. Inv. № ІV 1318. Width 6.1 cm, length 8.9 cm, thickness 0.7 cm 
(photographer: the authors)

Fig. 2. Sherd 002. Inv. № ІV 1313. Width 5.2 cm, length 8.1 cm, thickness 0.5 cm 
(photographer: the authors)

Fig. 3. Sherd 003. Inv. № ІV 1300. Width 5.3 cm, length 8.6 cm, thickness 0.6 cm 
(photographer: the authors)
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Fig. 4. Sherd 004. Inv. № ІV 1307. Width 3.2 cm, length 4.8 cm, thickness 0.6 cm 
(photographer: the authors)

Fig. 5. Sherd 005. Inv. № ІV 1305. Width 4 cm, length 6.4 cm, thickness 0.9 cm 
(photographer: the authors)



PORTABLE X-RAY FLUORESCENCE ANALYSIS OF...	 ИНМВ	48	(63)	

267

Fig. 6. Sherd 006. Inv. № ІV 1319. Width 4.9 cm, length 7.9 cm, thickness 0.7 cm 
(photographer: the authors)

Fig. 7. Sherd 007. Inv. № ІV 1541. Width 3.9 cm, length 4.7 cm, thickness 0.6 cm 
(photographer: the authors)



ORLENE MCILFATRICK, MARIYA MANOLOVA-VOYKOVA

268

Fig. 8. Sherd 008. Inv. № ІV 1306. Width 3.5 cm, length 6.9 cm, thickness 0.6 cm 
(photographer: the authors)

Fig. 9. Sherd 009. Inv. № ІV 1317. Width 4.7 cm, length 8.7 cm, thickness 0.9 cm 
(photographer: the authors)

Fig. 10. Sherd 010. Without inv. №. Width 4.9 cm, length 5.3 cm, thickness 0.7 cm 
(photographer: the authors)



PORTABLE X-RAY FLUORESCENCE ANALYSIS OF...	 ИНМВ	48	(63)	

269

Fig. 11. Spectra for red lustre decoration (sherd 001) showing copper (Cu) peak 
(provided by the authors)

Fig. 12. Spectra for blue lustred decoration (sherd 005) showing cobalt (Co) peak 
(provided by the authors)

Fig. 13. Bowl, Malaga, 14th century  
(after Gutiérrez [n.d.])
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Fig. 14. Malagan-style Valencian bowl (after Gutiérrez [n.d.])

Fig. 15. Sherd of Muel lustreware (after Gutiérrez [n.d.])
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ДВЕ ИНТЕРЕСНИ КЪСНОСРЕДНОВЕКОВНИ 
АПЛИКАЦИИ ОТ СБИРКИТЕ НА 

НАЦИОНАЛНИЯ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ
Николай Марков

TWO INTERESTING LATE MEDIAEVAL APPLIQUÉS 
FROM THE COLLECTIONS OF THE NATIONAL MUSEUM 

OF HISTORY

Nikolay Markov

Abstract: The paper presents two silver openwork appliqués 
found in the early 1990s in Rogachevo, a village near the town of 
Balchik, and currently kept in the collections of the National Museum 
of History in Sofia under Inv. № 33281 and 33282. The appliqués are 
broken and have missing fragments. One of them depicts St. George 
the Dragon Slayer, who has a cypress tree on each side of him. The 
other features an unidentifiable saint shown facing forward from the 
waist up. Several similar objects are presented in this paper, almost 
all originating from the Western Balkans and made in the same 
style, as typical for the era. They have been dated to the 12th century, 
allowing the Rogachevo appliqués to be attributed to the same 
period. This paper also presents a hypothesis that the Rogachevo 
appliqués were part of a belt belonging to a clergyman. One can 
only guess how they came to be near Rogachevo, since nothing is 
known about the village’s history during the period.

Ключови думи: апликация, орар, св. Георги Драконоубиец, 
кипарис, пояс

Keywords: appliqué, orarion, St. George the Dragon Slayer, 
cypress tree, belt
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През 1993 г., при една от редовните ми обиколки покрай 
сергиите с изложени по тях разнообразни старинни предмети 
в градинката пред Дома на народната армия до тогавашната 
сладкарница „Кристал“ в София, моят поглед попадна на две 
силно повредени (начупени и с липсващи елементи) сребърни 
ажурни апликации с позлата откъм лицевите им страни. Вед-
нага си дадох сметка за относителната им старинност и пред-
ложих на техния продавач да ги предостави за обогатяване на 
сбирките на Националния исторически музей, за което той без 
колебание се съгласи. Така в края на същата година тези два 
предмета, за които при разговора с предложителя им се разбра, 
че произхождат от землището на с. Рогачево, Балчишко, ста-
наха собственост на музея ни, в чиито инвентарни книги те са 
заведени под № 33281 и 33282.

Тогава, при подготовката на паспорта, необходим за впис-
ването на предметите в инвентарната книга на музея, воден из-
ключително от облика и стила им, в който те са изработени, 
записах, че това са фрагменти от две коланни апликации от 
XVII в. Днес, без да се отказвам от това определение, съм готов 
да представя по-добре мотивирано виждане за техния характер 
и датировката им.

Какво представляват тези апликации? И двете са били из-
работени като тънки пластини от сребро чрез отливане веро-
ятно в отворени калъпи. Последвало е гравьорско ретуширане 
с щихел и шлосерско зачистване с пила на отворите от ажура. 
Последната технологична операция е била позлатяването на ли-
цевите им страни. Едната апликация е кръгла, с оформени къси 
и слабо изразени трапецовидни „езичета“ в горния и долния си 
край, от които е запазено само това отгоре. Другата е „пандел-
ковидна“,  с основа късата страна и с дъговидно извити навътре 
дълги страни, съответстващи и прилягащи плътно към дъгата 
на кръглата пластина (Обр. 1).

В центъра на кръглата пластина е представена сцената 
„Св. Георги, убиващ дракона“. От нея са запазени светецът, 
конят без краката си и предната част от дракона с главата му. 
Около насрещно обърнатата глава на светеца е оформен кръгъл 
нимб. От копието, което той държи в дясната си ръка, липс-
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ва горният край. Вляво и вдясно от централното изображение, 
прилепени към кръговата рамка, са представени два кипари-
са, като от левия е запазена само горната част. Между десния 
кипарис и раззинатата паст на дракона е оформен триъгълник 
(вероятно симетричен на липсващ триъгълник вляво), запълнен 
с радиално разположени къси насечки. Между върха на левия 
кипарис и тила на светеца е изрязано листовидно езиче, изда-
ващо се от рамката, чието поле е запълнено с цветовиден ор-
намент. Обхващащата това изображение тънка кръгла рамка 
е декорирана с два плитки концентрични кръга. Откъм гърба 
си тази пластина, начупена на четири части, с липсваща близо 
четвъртината от долния ляв край, е гладка. Образите са изра-
ботени като очарователни примитиви, все пак с нелошо про-
порционирани фигури. Детайлите обаче са представени твърде 
схематично. Дрехата на светеца, както и люспите от тялото на 
дракона са маркирани чрез насищане на полетата им с пресича-
щи се ивици, оформящи мрежи от ромбчета. Подобно замреж-
ване обхваща повърхностите и на кипарисите. Върху лицето на 
светеца са маркирани очите и носа, но не и устата, а косата му 
е представена с къси, разположени радиално чертички. Впечат-
ляващо е детайлното представяне на сбруята на коня. Добре се 
виждат седловите ремъци, подопашният ремък, юздата и стре-
мената. В двата ъгъла на трапецовидното езиче, издаващо се 
в горния край на пластината, са пробити два отвора, каквито 
има и в периферията, отдясно на триъгълничето над главата на 
дракона. Те несъмнено са били пробити, за да бъде апликацията 
пришита или занитена към някаква основа. Приблизителният 
диаметър на тази апликация е 5,2 см.

Втората апликация е много по-зле запазена, всъщност от 
нея липсва цялата ѝ среда. Това, което е запазено от нея – преди 
всичко нимба, разрешава да се допусне, че в него е било пред-
ставено фронтално изображение, стигащо малко под пояса, на 
някакъв, днес неопределим светец. Рамката на тази апликация 
е декорирана с единичен псевдоперлен пояс, а полетата между 
нея и светеца са запълнени с арабесков орнамент в стил руми, 
характерен за декорацията на балканските златарски изделия 
от XVI и XVII в. Гърбът и на тази апликация е гладък. В чети-
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рите ѝ ъгъла са пробити малки отвори, чрез които пластината е 
била пришита или занитена към някаква основа. Въпреки че и 
тази апликация е счупена на четири части, нейните размерите 
биха могли да бъдат измерени сравнително точно: широчината 
ѝ е 4,9 см, а височина – 5,2 см.

Така представените апликации не са уникални. Поне за 
първата успях да намеря няколко добри аналога. Най-ранният 
от тях е енколпион, съхраняван в „Оръжейната палата“ в музея 
на Московския Кремъл (Обр. 2). Всъщност той е толкова подо-
бен на нашата апликация, че тук не смятам за необходимо да 
го описвам. Той също е изработен от сребро, но ако се вярва 
на записа, открит в интернет1, техниката за изработката му е 
изковаване, а декорацията му е извършена чрез гравировка и 
изчукване с набор от поансони. Освен това той е изработен като 
пандантив, определен от руските ни колеги като панагия. Диа-
метърът на този предмет е също много близък до този на нашата 
апликация – 6,0 см. Датировката, с която се ангажират специа-
листите от Москва, е краят на XVI – началото на XVII в., а за 
произход е посочена Македония2 (дн. Р. Северна Македония – 

1  Чудо Св. Георгия о змие. Панагия. В: Православные мастерские русская 
икона [онлайн]. Достъпна на https://www.ruicon.ru/arts-new/carving/1x1-dtl/
hudozhestvennaya_obrabotka_metalla/chudo_sv_georgiya_o_zmie_panagiya 
[16.11.2021 г.].
2  За този произход на енколпиона от „Оръжейната палата“ в Московския 
Кремъл съм принуден да разчитам на спомените си, отдалечени във вре-
мето поне на четвърт век. Не успях да намеря онова руско издание, в което 
тогава прочетох, че произходът на паметника е от Македония, а опитите ми 
да се свържа с московските си колеги, се оказаха неуспешни. 
Добро указание за това, че този енколпион не е с руски произход, са изо-
браженията на кипарисите, фланкиращи образа на светеца. В Русия по това 
време тези субтропични дървета не са познати, поради което те не са и изо-
бразявани в произведенията на изкуството. По този повод вж. бележката на 
Никодим Кондаков в книгата му „История и паметници на византийските 
емайли“ (Kondakow 1892, 350, n. 2). А че русите действително все още не 
познават кипарисите в онези времена, узнаваме и от пътеписните бележки 
на неизвестен суздалец – член на руската делегация, която участва в рабо-
тата на Флорентинския църковен събор (1437 – 1440 г.). От тях се разбира, 
че във Флоренция той за пръв път вижда кедри и кипариси, които очевидно 
го впечатляват и след завръщането си в Русия той специално ги описва пред 
читателите си: Там видяхме кедрови и кипарисови дървета; кедърът е като 
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Н.М.). Стилът на изработката на този предмет е много по-висок. 
Специално внимание заслужават още няколко твърде по-

добни апликации, този път с доказан балкански произход. Това 
са украси на няколко орара и на един покров, съхранявани днес 
в съкровищниците на черногорски, босненски и сръбски мана-
стири: един в „Св. Троица“ при гр. Плевля, Черна Гора; два в 
„Успение Богородично“ при гр. Пива, Черна Гора; един в „Бла-
говещение Богородично“ при гр. Крушедол, Сърбия; и един по-
кров от унищожения през 1694 г. манастир Твърдош, Босна и 
Херциговина (Радојковић 1966, 143). Всички те са изработени 
в последните няколко десетилетия на XVII в. За пример тук да-
вам изображението на орара и неговите апликации от манасти-
ра при Плевля, изработени през 1682 г. от майсторите хаджи 
Сава Божич (с монашеско име Софроний) и сина му Йован от 
Сараево (Обр. 3) (Петковић 2008, 109 – 110, сл. 78). Особено 
място между тези предмети заема орар от манастира Доволя, 
Черна Гора, изработен през 1740 г. от споменатия вече майстор 
Йован. За направата му са ползвани познатите от продукцията 
на хаджи Сава Божич апликации, между които централната е 
от интересуващия ни тип. Още първата изследователка на до-
волския орар Бояна Радойкович отбелязва, че предметът всъщ-
ност не е целият орар, а само част от него (Радојковић 1969, 79). 
Както добре се вижда и от снимката му обаче (Обр. 4), издели-
ето създава впечатление за завършена цялост. Всъщност орарът 
(ако изобщо е бил орар) е преработен в епископски пояс неясно 
кога, но очевидно след 1740 г., както е обозначено в посветител-
ския надпис, гравиран върху едната му крайна апликация. За 
това се досеща в съвремието ни Душан Милованович – автор 
на анотацията му в юбилейното издание на Музея за приложно 
изкуство в Белград. В нея той обозначава предмета като орар, 
защото в инвентарната книга на музея той е записан като та-
къв заради посветителния надпис. В цялото си изложение оба-

руски бор, подобен му е в много отношения, а кипарисът има кора като 
липа и игли като смърч, но иглите му са малко къдрави и меки, а шишарки
те му приличат на боровите (ХНС 1984, 145, 324).
Кипарисите, които били възприемани като ирано-турски мотив, се появяват 
в руското ювелирно изкуство едва след средата на XVII в. (Луговой 2017, 47).
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че Милованович говори за пояс (Milovanović 2010, 64 – 65). Че 
предположението му не е лишено от основание, свидетелства 
и разположението на централния декоративен елемент – апли-
кацията със св. Георги, която е обърната така, че да се вижда 
правилно при хоризонтално положение на изделието.

Другото, което прави впечатление при прегледа на чер-
ногорските и босненските апликации, е техният относителен 
примитивизъм, характерен и за образеца от Рогачево. Оставам 
с впечатлението, че за изработката на всичките са ползвани 
по-стари, много по-стилни в художествено отношение про-
тотипи. За съжаление, старанието ми да открия такъв обра-
зец не се увенча с успех. В замяна на това обаче, през 1996 г., 
при обиколка по солунските сергии за сувенири попаднах на 
модерна отливка, възпроизвеждаща несъмнено стар образец 
(Обр. 5) – нагръден конвексно-конкавен християнски медальон, 
впечатляващ със значително по-високия стил на изработката 
си. Продавачът му, от когото без колебание го закупих, уви, не 
знаеше нищо за неговия произход – бил го купил от друг чо-
век. Всъщност събраните от мен образци на тези апликации и 
енколпиони оформят обособена група предмети, към която със 
сигурност в бъдеще ще бъдат прибавени още нови, непознати 
ми за момента екземпляри.

За втората апликация не успях да намеря точни паралели, 
но тя до такава степен прилича по стил и по начин на изработка 
на ажурните елементи, от които през XVII в. са произвеждани 
дарохранителници и кандила, че принадлежността ѝ към пе-
риода не буди съмнение.

За началото на традицията за декориране на орари с апли-
кирани метални плочки не се знае много. Според Йота Иконо-
маки-Пападопулос, авторка на анотацията, представяща орар, 
изработен в Москва през 1676 г. (Обр. 6), съхраняван днес в 
ризницата на манастира Ивирон на Атон, се следва стара ру-
ска традиция, чиито корени възлизат към XIV в. (Iconomaki-
Papadopoulos 1997, 411). Според Бояна Радойкович подобни ора-
ри се изработват от сараевските златари още през 60-те години 
на XVII в. (Радојковић 1969, 80). Към тази група принадлежи 
и орарът от ризницата в манастира Студеница, Сърбия, израбо-
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тен в началото на XVIII в. При него обаче вместо познатите ни 
ажурни кръгли плочки със св. Георги са апликирани ажурни 
кръгли плочки, в които е представена сцената „Дейсис“ (Гаjић 
2019, 333 – 334). Поначало обаче богато декорираните орари в 
православните църкви се появяват масово след XV в. (Braun 
1907, 607 – 608). Най-старият познат ми орар с метални аплика-
ции се съхранява в съкровищницата на Ватопедския манастир 
на Атон. Той се датира към 1632/1633 г., а върху апликараните 
плочки, изпълнени в техниката репусе, са представени шесто-
крили серафими и ангели, облечени като дякони (вж. този орар 
у Ballian 1998, 516 – 517).

Обстоятелството, че апликациите от Рогачево са с кон-
струкция, която разрешава подреждането им в хоризонтален 
ред, като че ли говори по-скоро за употребата им като украса 
за пояс. А че такива пояси с метални апликации или израбо-
тени изцяло от метални плочки са използвани за литургични 
цели, имаме доказателство както от споменатия вече прерабо-
тен в пояс орар от манастира Доволя, така и от други, оформени 
от метални декоративни плочки образци (Обр. 7). В това няма 
нищо изненадващо, защото апликираните с метални прешлени 
колани били познати вече от столетия. Освен това традицион-
ните размери на свещеническите и епископските колани, из-
ползвани в православните църкви, били с дължина от около 1 м 
и с приблизителна широчина между 6 – 7 см (Braun 1907, 115) 
– т.е. с широчината си те напълно съответстват на размерите на 
апликациите от Рогачево.

Представата, че тези апликации са красили пояс на духовно 
лице, се подсилва освен от представените върху тях образи на 
светци и от другия, характерен за всички познати ми образци, 
елемент – кипарисите, разположени симетрично от двете стра-
ни на св. Георги. Последователното им представяне във всички  
апликации е добро указание за това, че появата им в компо-
зицията вероятно не е случайна. Въпреки че и в някои други 
паметници от епохата изображенията на кипариси придружа-
ват образа на св. Георги3, така композирани (един отпред и друг 

3  Вж. например щампа от 1833 г., отпечатана за атонския манастир 
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отзад) са всъщност твърде редки. Поради това първоначално ре-
ших, че може би в тях е представен някакъв конкретен пейзаж. 
Бързо обаче изоставих тази идея, макар че по подобен начин ги 
намирам изобразени и върху една филактерия от Новопазарско, 
Сърбия, датирана с право към XVIII в. (Радојковић 1974, 18 – 
19; 88, Т. XII), както и върху обков на икона от гр. Царево от 
същото време (Друмев 1976, 250, обр. 159).

Още от най-дълбока древност, поради някои техни качества 
– не увяхват, излъчват специфичен аромат, по-особената форма, 
която имат определен вид кипариси (средиземноморският коло-
нен кипарис), но не на последно място и поради това, че се вяр-
вало, че дървесината им не гние – тези дървета били натоварени 
със символична стойност.4 Като символи на смъртта, но в тази 
връзка през християнския период и като символи на вечния жи-
вот, едновременно с това и като символи на Богородица, кипа-
рисите били представяни в произведенията на изкуството и в 
целия византийски свят. Във византийска среда се вярвало още, 
че някои от елементите на кръста Христов били изработени от 
кипарис (Gautier 1991, 11, 23)5. От кипарисово дърво били изра-
ботвани и императорски ковчези. Например през 899 г. тялото 
на византийския император Михаил III е пренесено от Хри-
зополис, където е погребано първоначално, в Константинопол 
в ковчег от кипарис, от който впоследствие то е прехвърлено 
в мраморен саркофаг в храма „Св. Апостоли“ (Skylitzes 2010, 

„Св. Павел“, в чийто горен регистър са представени покровителите на оби-
телта св. Павел и св. Георги прави, държащи помежду си модел на манастир-
ската църква, а встрани от тях са изобразени два кипариса (Παπαστράτου 
1986, 472, αρ. 503). Вж. и печат на същия манастир от края на XVIII или на-
чалото на ХIХ в., върху който зад гърба на св. Георги Драконоубиец е пред-
ставен извит по кръговата дъга на печата кипарис, а пред него е представен 
някакъв неопределен от мен образ (Chryssochoïdis 2001, 27). Вж. също така 
и кутийка муска (филактерия) от 1873 г. и два тепелъка от XIX в. у Друмев 
1976, 491, 542, № 553, 685 и 685.
4  Вж. изключително богатия по темата труд на Феликс Лажар (Lajard 1854). 
5  Тази вяра се споделяла и от западните християни – вж. например описа-
нието на Христовия кръст в „пътеписните“ бележки на Жан дьо Мандевил 
от 1356 г., според когото горната част на кръста била кипарисова (Марков 
2012, 309 – 310).
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166)6. По надгробните плочи често били изобразявани двой-
ка кипариси, обграждащи кръстове (Lajard 1854, 314). Кръст, 
фланкиран от двойка кипариси, наклонени към него като че ли 
в почит, е представен и върху задната страна на изработения 
от слонова кост Триптих от Харбавил, датиран към средата на 
XI в. (TGoB 1997, 133). През периода, предхождащ непосред-
ствено османското завоевание на Балканите, символът на кипа-
риса продължавал да се развива и обогатява. Ето какво се чете 
например в съчинение, писано около 1290 г. от византийския 
теолог Теодор Метохит, за когото тези дървета символизират 
духовното извисяване на монасите: Извисявайки се чак до не
бето, кипарисите показват безхитростно на онези, които се 
отдават там [т.е. в манастирите – Н.М.] на съзерцание, пътя, 
който те трябва да следват и към който трябва да се стре
мят нагоре, освобождавайки се постепенно от материално
то, подобно на тях, които изтъняват нагоре (цит. по Talbot 
2002, 57).

Предпочитаните дървета, върху които били рисувани ико-
ните, били „негниещите“ кипарис и кедър (Lajard 1854, 316). 
Вярвало се още, че кръстът от кипарисово дърво прогонвал бе-
совете и изцерявал недъгавите7, поради което дърворезбените 
кръстове често били изработвани от този материал. И до днес 
кипарисите са дървета, които обичайно се садят при оформя-
нето на гробищните8 и манастирските паркове, а често и пред 
входовете на църквите или около тях, където могат да се видят 
най-често в двойка. Такива например се възвисяват от двете 

6  Любопитно е, че тази традиция е продължена и в по-ново време, например 
в Гърция. Дори през XIX в. по-богатите семейства погребват роднините си в 
ковчези от кипарисово дърво, донесено от Светите земи (Lajard 1854, 316).
7  Вж. за тази представа в пътеписа ХД 1984, 31, 208. Даниил е най-ранният 
познат ни пътешественик, който представя местната легенда за издигането 
на Светия кръст от императрица Елена в Кипър, позната и от други средно-
вековни източници (вж. събрани много текстове у Hackett 1901, 441 – 454). 
За определянето на дървото на този кръст като кипарисово роля изглежда 
има подобието между названията на острова и на дървото (гр. Κύπρος – 
κυπαρίσσι). 
8  При гробовете на възрастните двойки – обичайно два кипариса, за децата 
– по един.
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страни на входа на построената през 1764 г. църква „Успение 
Богородично“ в двора на Зографския манастир на Атон (Обр. 8); 
такива растат и пред входа на кварталната ми църква „Св. Сед-
мочисленици“ в София, но тук те са засадени в саксии.

За появата на двойката кипариси, фланкиращи образа на 
св. Георги, поне върху споменатата вече филактерия от Но-
вопазарско, Сърбия, изследователката ѝ Бояна Радойкович 
предполага, че в нейната основа е някакво иконно изображение, 
копирано от майстора ѝ. Без да изключвам тази възможност, аз 
съм склонен все пак да потърся обяснението за появата на ки-
парисите върху споменатите вече апликации и енколпиони като 
оригинално решение на ювелир, работил някъде в западните 
предели на Балканите към края на XVI – началото на XVII в., 
чиито изделия послужили за техен първоизточник. Изглежда, 
че в символа на двата кираписа, обграждащи фигурата на све-
теца конник, той претворява вероятно идеята за спасението, 
за вечния живот, в който доброто неизбежно ще надделее над 
злото. Веднъж създадена, композицията има продължителен 
живот на Балканите. Освен това изглежда, че още към втората 
половина на XVIII в. тя излиза извън рамките на църковното 
изкуство, като бива приета в декорацията и на някои по-специ-
фични предмети за светска употреба. Добро указание за това са 
например някои типове тепелъци от втората половина на XIX в., 
в които често св. Георги е изобразяван с двойка кипариси, гру-
пирани зад него или представени от двете му страни (Обр. 9).

Как и кога представените тук апликации попадат в земли-
щето на с. Рогачево, можем само да гадаем, още повече, че за 
средновековното минало на с. Рогачево (със старо име Гейкчи-
лер) не се знае нищо. Че мястото е обитавано през Античност-
та, няма съмнение. Многобройните находки, пръснати между 
музеите на Добрич, Балчик и Варна от периода II в. пр.Хр. – 
IV в. сл.Хр., както и останките на една късноантична крепост 
в близост, свидетелстват за съществуването на значително 
трако-римско селище9. След това, почти до XIX в., сведения за 

9  Вж. бележките за землището на с. Рогачево у Бобчева 1976, 58 – 59 и кар-
тата на ил. 81.
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селище тук няма. Районът обаче е твърде оживен именно през 
османския период. Отстоящото само на около 3 км на север – 
североизток с. Оброчище, при което още от XVI в. е изградено 
привличащото многобройни поклонници теке на Ак Язлъ Баба 
(а след смъртта му и тюрбе с имарет), както и близостта на сред-
новековното селище при Кранево (на ок. 4,5 км югоизточно), 
продължило съществуването си и през целия османски период 
под името Екрене, са добро указание за това, че през интересу-
ващите ни векове в района на Рогачево с най-голяма вероятност 
животът продължава. Убеден съм, че бъдещите проучвания в 
архивите и археологическите изследвания на място, които със 
сигурност няма да закъснеят, ще го потвърдят.
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Обр. 1. Апликациите от с. Рогачево, Балчишко (снимка на автора)

Обр. 2. Енколпионът, съхраняван в „Оръжейната палата“ в музея на 
Московския Кремъл (източник: Православные мастерские русская икона. 

Достъпна на https://www.ruicon.ru [16.11.2021 г.])
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Обр. 3. Фрагмент от орара от манастира в Плевля, Черна гора, изработен 
през 1682 г. от майстора хаджи Сава Божич и сина му Йован от Сараево  

(по Петковић 2008, сл. 78)

Обр. 4. Орарът от 1740 г., преработен (?) по-късно в свещенически или 
епископски пояс. В средата му е апликирана ажурна метална плочка със 

св. Георги Драконоубиец между кипарисите (по Milovanović 2010, 65, Fig. 24)
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Обр. 5. Сувенирният 
медальон, закупен в 
Солун през 1996 г. 
(снимка на автора)

Обр. 6. Орарът, изработен през 1676 г. в Москва, 
съхраняван днес в манастира Ивирон на Атон  

(по Iconomaki-Papadopoulos 1997, 411)
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Обр. 7. Епископският пояс от втората половина на XVIII в., съхраняван в 
сбирките на Националния исторически музей в София (снимка на автора)

Обр. 8. Кипарисите пред входа на църквата „Успение Богородично“ в 
Зографския манастир. Руски хромолитографски отпечатък от 1906 г. 

(собственост на автора)
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Обр. 9. Централната част от тепелък от втората половина на XIX в., частно 
притежание (снимка на автора)
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ИНСТАЛАЦИЯТА „СВИДЕТЕЛСКИ 
ИСТОРИИ, ОСПОРВАНИ ИСТОРИИ 

– МУЗЕЕФИЦИРАНЕ НА БЛИЗКОТО 
МИНАЛО“ НА РУСЕНСКИЯ МУЗЕЙ

Искрен Великов

INSTALLATION TITLED “EYEWITNESS STORIES AND 
DISPUTED HISTORICAL EVENTS – MUSEIFICATION OF 

THE RECENT PAST” AT RUSE MUSEUM

Iskren Velikov

Abstract: Presenting the communist era in a museum 
environment is a challenge for museum specialists in Bulgaria, a 
subject dealt with numerous times in scientific publications over the 
past 30 years. One of the reasons persistently cited as an obstacle to 
the creation of permanent exhibitions dedicated to the recent past, 
is public polarisation on the totalitarian period. On one hand, there 
are ‘rosetinted’ memories of adolescence, mainly among elderly 
people, and on the other – the trauma caused by the political system.

This paper aims to describe a Ruse Museum initiative 
implemented in honour of the International Museum Day in 2017. An 
installation titled “Eyewitness Stories and Disputed Historical Events 
– Museification of the Recent Past” was opened in May 2017 and 
received visitors both during the 15th Night of the Museum initiative, 
and as part of the National Scientific Conference “Ethnographic 
Museums of Bulgarian Cities” held in Ruse on 9 – 10 June 2017.

The installation presents six objects related to the communist 
era that are considered recognisable to the general public: a pair of 
wooden pattens, blue (Chavdar) tie, CocaCola bottled inscribed in 
Cyrillic, VEF transistor radio, banana bunch and gas mask. Each 
item is annotated with two conflicting pieces of information and asks 
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the visitor to indicate which one they prefer. This approach addresses 
the polarised public perception of topics from the recent past and aims 
to motivate visitors to discover the truth. In addition, everyone is given 
the opportunity to explain what they actually associate the objects with 
if the annotations provided do not match their expectations.

Ключови думи: музеология, близко минало, поляризация, 
инсталация, музей

Keywords: museology, recent past, polarisation, installation, 
museum

Представянето на периода на социализма в музейна среда е 
предизвикателство пред специалистите в България, адресирано 
многократно в научните публикации през последните 30 години. 
Една от устойчивите причини, посочвани като пречка за създа-
ването на постоянни експозиции, посветени на близкото минало, 
е поляризацията сред обществеността по отношение на тотали-
тарния период. От една страна, тя е свързана със спомените за 
младежките години при по-възрастните, а от друга – с травма-
тичната натовареност, предизвикана от действията на режима.

В своята монография „Музеят на комунизма“ д-р Светла 
Казаларска разглежда парадокса, породен от интерпретацията 
на възходът на паметта, и като криза на паметта (Казалар-
ска 2013, 61). Това важи с особена сила за времето на близкото 
минало – времето, което сме преживели от първо лице или за 
което имаме солидни асоциации, изградени в резултат на сре-
дата, в която съществуваме.

Целта на настоящата статия е да публикува една инициати-
ва на Русенския музей, реализирана по повод Международния 
ден на музеите през 2017 г.1 Инсталацията „Свидетелски исто-
рии, оспорвани истории – музеефициране на близкото минало“ 
е открита през май 2017 г. и приема посетители както по време 
на ХІV нощ в музея, така и в рамките на Националната научна 
конференция „Етнографските музеи на българските градове“, 
проведена в Русе на 9 и 10 юни 2017 г.
1  През 2017 г. авторът на инсталацията и на настоящата статия заема длъж-
ността уредник в отдел „Най-нова история“ на Регионалния исторически 
музей – Русе. 
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Международният ден на музеите 
През 1951 г. Международният комитет на музеите (ИКОМ2) 

организира среща под мотото „Кръстоносен поход към музеи-
те“. Събранието е вдъхновено от желанието за разискване на 
темата за образованието и културните институти на наслед-
ството. В хода на обсъжданията се достига до решението за съз-
даване на мрежа между тези организации, а като основна цел е 
посочено разширяването на спектъра от публики, до които да 
достигнат посланията на музеите. В резултат на това, в рамките 
на Общото събрание на ИКОМ в Москва през 1977 г., 18 май е 
определен за Международен ден на музеите – регулярно съби-
тие, което цели да обедини творческите аспирации и усилия на 
музеите и да привлече вниманието на световната публика към 
тяхната дейност.3 От 1992 г. насам събитието преминава под 
единен надслов и система за визуална идентификация.

Темата на Международния ден на музеите през 2017 г. е 
„Музеите и оспорваните истории: да кажем в музеите неизрази-
мото“ (Museums and Contested Histories: Saying the Unspeakable 
in Museums) (Обр. 1).

Идеята за инсталацията
Полярността при възприятията за определена тема извиква 

на дневен ред необходимостта за използването на методи, раз-
лични от тези на класическата музеология. През 2017 г., в кон-
текста на 30-годишнината от първите екопротести в страната и 
на новите демонстрации, свързани с проблема за чист въздух в 
Русе, на преден план излиза процесът по остойностяване на зна-
ците от протестите през 80-те години на ХХ в. и включването 
им в употреба. Този естествен акт на осмисляне на миналото и 
използването му в съвременността адресира силата на визуал-
ните послания и демонстрира отношение към определени теми 
от близкото минало (Jordanova 1989, 25).
2  International Council of Museums (Международен съвет на музеите). В 
България съкращението на името (ICOM) се транслитерира на кирилица 
като ИКОМ.
3 IMD. A Little Bit of History. In: ICOM. International Council of Museums. 
Available at http://imd.icom.museum/what-is-imd/a-little-bit-of-history 
[11.12.2021].
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Основният момент при реализацията на инсталацията е екс-
понирането на шест предмета – чифт дървени налъми, синя 
(чавдарска) връзка, бутилка от „Кока Кола“ с надпис на кирилица, 
транзисторен радиоприемник VEF4, връзка с банани и противо-
газ. Ограниченият брой на вещите позволява по-задълбочено фо-
кусиране върху всяка от тях, а характеристиките им ги свързват с 
периода на социализма и по-специално с времето на 70-те и 80-те 
години на ХХ в. – хронологическия отрязък, за който потенциал-
ните посетители на инсталацията биха могли да имат собствени 
спомени или изградени асоциации. Всеки от предметите има поне 
по две анотации, чиито формулировки се противопоставят една 
на друга. В допълнение, тези кратки информационни сегменти се 
разполагат физически един върху друг по начин, по който посети-
телят да може да направи избор между двата, но не и да може да ги 
разглежда едновременно. Този подход адресира поляризираното 
възприятие на теми от близкото минало и позволява изразяване на 
предпочитание, базирано на лични спомени или асоциативност.5

Сценографското оформление също играе важна роля в кон-
струирането на инсталацията – избраното помещение е затъмне-
но максимално, а всеки от предметите е осветен от индивидуална 
лампа. По този начин посетителят е „лишен“ от контекстуализа-
ция (Bouquet 2012, 123); пред него остават да съществуват един-
ствено експонатите и техните анотации. Липсата на предетер-
минираща среда и на информационна подготовка има за цел да 
адресира както стремеж към откривателство при всеки от посе-
тителите на инсталацията, така и неговия „инсайт“6, върху който 
да стъпи изграждането на непосредствена рецепция за всеки от 
предложените експонати. 

Експонатите в инсталацията
Изборът на вещи, въз основа на които да бъде изградена ин-

сталацията, беше направен както асоциативно, така и с желание 

4 Valsts Elektrotehniskā Fabrika (латв.) – Държавен електрически завод. Фа-
бриката работи в Рига, Латвия, между 1919 – 1999 г.
5  По въпроса за предоставянето на повече от една гледна точка в рамките 
музейния наратив вж. Наръчник 2019, 158.
6 Инсайт (англ. insight) – озарение, прозрение; внезапно „виждане“ и разби-
ране на проблемната ситуация, нейни елементи, логическо правило, спон-
танно отразяване на връзки, отношения, зависимости (Десев 2003, 193).
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за покриване на широк спектър от теми, произтичащи от пуб-
личната асоциативност за периода на социализма: всекидневие, 
идеологизация и тоталитарно общество, милитаризация, поля-
ризация, дефицити. В системата на предметите, определена в 
монографията на Жан Бодрияр, вещите, включени в инсталаци-
ята, категорично принадлежат към индустриалните продукти – 
характеристика, която отнема от потенциалния им престиж. В 
същото време индиректният призив към асоциативност спрямо 
тяхната функция и употреба ги поставя в полето на персонали
зирания предмет (Бодрияр 2003, 138).

Предметите, включени в инсталацията, както и тяхната по-
следователност са следните:

1. Дървени налъми. Тези експонати са единствените, които 
по силата на своя характер се асоциират с по-ранните години на 
периода на социализма и поради тази причина голяма част от 
посетителите на инсталацията не притежават солидни спомени 
или асоциации, свързани с тях. 

Анотация 1
Дървени налъми
Използвани от политически затворник в ТВО7„Белене“, 

Втори обект. Налъмите са извадени от речна дълбачка в рамките 
на изкопните работи по строителството на Втора атомна елек
троцентрала, източно от гр. Белене.

Анотация 2
Дървени налъми
Използвани при посещения на обществена баня през 50те и 60

те години на ХХ век. Осигуряването на условия за повисока хигиена 
на населението е един от устойчивите белези на периода на социа
лизма, възприеман от изследователите като „Модернизационна 
стратегия“ за обществата с послаба индустриализация.

2. Синя (чавдарска) връзка – елемент от идеологическата 
подготовка на подрастващите от ранна детска възраст.

7  Трудово-възпитателно общежитие.
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Анотация 1
Чавдарска връзка
В периода на социализма, чавдарските чети са детски ор

ганизации, в които членуват деца от І до ІІІ клас. Основната 
цел на организацията е възпитание в дух на патриотизъм и 
вярност към идеалите на комунизма, на БКП8 и КПСС9. 

Анотация 2
Синя връзка
Организацията на чавдарските чети е първото ниво на ор

ганизацията, свързана с идеологизацията на подрастващите. 
Символиката при декорирането на чавдарчетата залага на на
ционалното – калпачета с кокарди по подобие на униформите 
на Априлското въстание; четническа организация; ритуалните 
практики се извършват на места, свързани с националноосвобо
дителното движение – напр. Пантеона на възрожденците.

3. Бутилка от „Кока-кола“ с надпис на кирилица (Обр. 3).10 
Безалкохолната напитка е една от емблемите в противопоставя-
нето между Изтока и Запада през втората половина на ХХ в., а 
присъствието ѝ на българския пазар през 60-те и 70-те години 
предизвиква учудване сред по-младите. 

Анотация 1
Бутилка от „Кока-кола“, 60-те години на ХХ век. 
През 1965 г. ДСО11 „Тексим“ сключва договор за производ

ство на газирани напитки с „Кокакола Къмпани“, в резултат 
на което е въведено и първото графично лого на популярната 
безалкохолна напитка, изписано на кирилица.
8  Българска комунистическа партия.
9  Комунистическа партия на Съветския съюз.
10  Почти всяка година през месец май, по повод предстоящия Ден на свети-
те братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на 
славянската книжовност, в социалните мрежи се възобновяват дискусиите, 
свързани с необходимостта от изписването на търговската марка „Кока-кола“ 
на кирилица за нуждите на българския пазар. Представянето на настоящата 
инсталация през 2017 г. съвпадна с тези обсъждания и предизвика медиен 
интерес, а бутилката се превърна в своеобразна емблема за събитието.
11  Държавно стопанско обединение.
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Анотация 2
Бутилка от „Кока-кола“, 60-те години на ХХ век. 
„Силно алкохолна напитка, водеща до пристрастяване“. 

Продуктът е един от устойчивите пропагандни инструменти 
в рамките на Студената война, който се използва и от двете 
страни – от една страна, за повдигане на морала на американ
ските военни, а от друга – като илюстрация на „опасността“, 
която Западът представлява за страните от Социалистиче
ския лагер.

4. Транзистор VEF. Заедно с радиоприемниците марка „Се-
лена“ транзисторите VEF са най-разпознаваемите предмети, 
свързани с навременното получаване на информация. 

Анотация 1
Транзисторен радиоприемник „ВЕФ-216“
Въвеждането на транзисторните радиоприемници в упот

реба през 50те години на ХХ век е своеобразна „революция“ в 
средствата за масова информация, тъй като те позволяват 
конструирането на апарат с помалки размери и пониска кон
сумация на електрическа енергия. 

Анотация 2
Транзисторен радиоприемник „ВЕФ-216“
„Заглушаването“ на западни радиостанции е сред основ

ните инструменти за поддържане на контролирана инфор
мационна среда от властта в социалистическа България. 
„Найвражеска“ радиостанция за властта тогава безспорно 
е Радио „Свободна Европа“, като нейните предавания са заглу
шавани без прекъсване от 1952 до 1989 г.

5. Банани. Тропическите плодове се превръщат в своеоб-
разна емблема за плановата икономика на социалистическата 
държава, характерна със своя дефицит (Иванов 2011, 311). 
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Анотация 1
Банани
Годен за консумация плод на няколко вида големи цъфтящи 

тревисти растения от рода Банан (Musa). Бананите произти
чат от тропическите области на ИндоМалая и Австралия, 
днес се отглеждат в поне 107 страни.

Анотация 2
Банани
Екзотичен хранителен продукт, предлаган рядко в мага

зинната мрежа в България в периода на социализма. Поради 
дефицитният си характер, бананите се асоциират с Нового
дишните празници, когато са били достъпни за закупуване. 

6. Противогаз. Защитното средство е елемент от системата 
за подготовка на населението при евентуален конфликт между 
страните от Варшавския договор и НАТО12.

Анотация 1
Противогаз (газова маска)
Защитна маска, която се носи върху лицето, за да предпази 

индивидът от вдишване на замърсители на въздуха и отрови 
чрез пречистване на вдишания въздух.

Газовата маска е един от символите на хлорните обгазява
ния на Русе през 80те години на ХХ век. Във връзка с екологич
ната катастрофа, властта снабдява с противогази общест
вените заведения за деца и подрастващи – детски градини и 
училища, организират се обучения за бърза реакция в случай на 
аварийна ситуация.

Анотация 2
Противогаз (газова маска)
Защитна маска, която се носи върху лицето, за да предпази 

индивидът от вдишване на замърсители на въздуха и отрови 
чрез пречистване на вдишания въздух.
12 North Atlantic Treaty Organization (Организацията на Северноатлантичес-
кия договор). В България съкращението на името (NATO) се транслитерира 
на кирилица като НАТО.
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Създадена и използвана за пръв път по време на Първата 
световна война, газовата маска е средство за защита, което 
се асоциира с положението на военен конфликт. Осигуряване
то на противогази за населението е един от подходите за про
тивостоене на потенциалната „Западна агресия” в страните 
от Социалистическия лагер. 

Средствата за защита от обгазяване носят още по-голям 
заряд в контекста на историята на Русе през 80-те и началото 
на 90-те години на ХХ в. Във връзка с изграждането на Бъл-
гаро-румънския комбинат за тежко машиностроене, на терито-
рията на Гюргево е пуснат в експлоатация химическият завод 
„Верахим“. В резултат на дейността на завода, през 80-те годи-
ни на ХХ в. Русе многократно е обгазяван с хлорни съединения, 
което довежда до първите свободни протести в страната през 
септември 1987 г. (Великов 2018, 64). 

Резултатите
Въпреки ограниченото време, в което инсталацията бе от-

ворена за музейни публики, нейните посетители използваха 
възможността и оставиха своите мнения за конкретни предме-
ти в предложената тетрадка за впечатления. В голямата си част 
те потвърждават предпочитанията си към предложените ано-
тации, а понякога предлагат и тяхното доразвиване в опреде-
лена посока. Единодушно е мнението, че подобни инициативи 
не бива да остават инцидентни и че близкото минало трябва да 
има своята репрезентация в музейна среда. 

Друг ефект от посещението на инсталацията е допълване-
то с предмети, дарени от посетителите. Оценени и съхранени, 
още 4 бутилки от „Кока-кола“ с надпис на кирилица, както и 
няколко транзисторни радиоприемника намериха своето място 
във фонда на отдел „Най-нова история“ на Регионалния исто-
рически музей – Русе. Едно от запомнящите се дарения бе синя 
чавдарска връзка с хартиен плик, посветен на „израстването“ на 
чавдарчето в пионерче. 
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Заключение
Реализацията на инсталацията „Свидетелски истории, ос-

порвани истории – музеефициране на близкото минало“ в Ру-
сенския музей през 2017 г. потвърди очакванията, че музейните 
публики желаят разгръщането на репрезентация за периода на 
социализма в музейна среда. Предложеният подход се осно-
вава върху принципите на Новата (Критическата) музеология 
(Hooper-Greenhill 2004, 100) за включването на посетителите 
като „съучастници“ в процеса на конструиране на музейния на-
ратив – метод, който адресира успешно поляризацията във въз-
приятията на теми от втората половина на ХХ в.
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Обр. 1. Официалният постер по повод Международния ден на музеите през 
2017 г., издаден от Българския национален комитет на ИКОМ

Обр. 2. Посетители разглеждат част от предметите в инсталацията и 
избират между предложените анотации (снимка: И. Великов)
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Обр. 3. Бутилка от „Кока-кола“ с надпис на кирилица (снимка: Д. Илиев)

Обр. 4. Изглед към инсталацията (снимка: С. Трифонова-Костадинова)
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ОТРАЗЯВАНЕТО НА ДЕЙНОСТТА НА 
ВАРНЕНСКОТО АРХЕОЛОГИЧЕСКО 

ДРУЖЕСТВО ВЪВ ВАРНЕНСКИЯ 
ПЕРИОДИЧЕН ПЕЧАТ ОТ НАЧАЛОТО НА 

ХХ ВЕК
(кратък обзор)

Теодор Роков, Наталия Енева

COVERAGE OF THE ACTIVITIES OF THE VARNA 
ARCHAEOLOGICAL SOCIETY IN VARNA PERIODICALS 

IN THE EARLY 20TH CENTURY
(An Overview)

Teodor Rokov, Natalia Eneva

Abstract: 2021 marks the 120th anniversary of the founding of 
the Varna Archaeological Society (VAS). The facts surrounding its 
creation and subsequent activities are well known from the annual 
reports and bulletins it has published through the years. Local 
press coverage of VAS activities up to 1915, when Bulgaria joined 
the First World War, gives a different perspective that complements 
historiographical research. Various news articles have been 
selected for this purpose. They cover the establishment of the VAS 
and its museum collection, and its scientific and public activities, 
and also VAS actions aimed at attracting Varna residents to its main 
goals and activities, alongside donations and criminal actions by 
individual citizens.

 Ключови думи: Варненско археологическо дружество, му
зейна сбирка, членове на Дружеството, археологически раз
копки, съкровищница, гробница, дарение, иманярство, Аладжа 
манастир, вестници, регионална преса
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treasure hunting, Aladzha Monastery, newspapers, regional press

През 2021 г. се отбелязват 120 г. от основаването на Варнен-
ското археологическо дружество. Несъмнено неговата дейност 
има огромно значение за опазване културното наследство как-
то на Варна, така и на Българското Черноморие. Резултатите от 
тази дейност, до включването на България в Първата световна 
война, са събрани и публикувани в девет годишни отчета. В на-
стоящата публикация е направен кратък обзор на периодичния 
печат във Варна през посочения период (1901 – 1915 г.).1 Целта е 
по този начин да се проследят обществените нагласи и отноше-
ния към тази нова и изобщо непривична за варненеца и бълга-
рина дейност по онова време. 

Съобщението за основаването на ВАД изпъква сред мно-
жеството други известия за основаване на различни дружества 
в града по това време: 

Под председателството на Н. В. Преосвещенство Варнен
скоПреславски Митрополит се основа Варненското Археологи
ческо Дружество, целта на което е да се грижи за запазването 
на археологическите паметници, толкова изобилни във Варнен
ския окръг. Освен това дружеството ще се стреми да образува 
една местна сбирка от старини имащи значение за миналото, 
историята и етнографията на гр. Варна. Тази сбирка, която се 
помещава временно в девическата държавна гимназия ще пре
мине покъсно в притежание на града и бъдещия градски музей. 
В настоятелството на  новообразуваното дружество са избра
ни следните лица: подпредседател Д. Стоилов, касиер А. Ява
шев, завеждащ археологическата сбирка К. Шкорпил, деловоди
тел Й. Данчов, съветници: Р. Матеев, Хр. Ковачевски и Н. Дуков.

Предвид безкористната и благородна цел, която дружес
твото преследва, то се надява да намери подкрепа и съдей

1  Използвани са материали от дигиталната колекция „Варненски перио-
дични издания“ на Регионалната библиотека „Пенчо Славейков“ – Варна. 
Цитираните текстове са предадени с нормализирана графика. Запазени са 
правописът и пунктуацията на източниците.
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ствие от страна на варненските граждани, било като те 
желаят да се запишат за членове на дружеството, било като 
съдействат за запазване паметниците на миналото.2 [Обр. 1а, 
б, в – авт.]

Оценявайки бъдещето значение на Варненското археологи-
ческо дружество за културата на града, „Варненски общински 
вестник“ публикува в отделна притурка неговия устав3 (Обр. 
2 – авт.). 

Вестниците в града съдействат на Археологическото дру-
жество в усилията му да приобщи варненското общество към 
своята дейност: 

Настоятелството на Археологическото дружество в гра
да ни е издало един позив към Варненските граждани, като 
ги кани да подкрепят начинанията му, относително събирание 
материали, старини, въобще всякакъв вид стари останки от 
далечното минало на града, като монети, камъни с надписи, 
сечива, съдини, стари книги, носии и пр. за образуването на 
един музей за съхранение на тия паметници, тъй много цен
ни за историческото развитие на града ни. Настоятелството 
отбелязва в своя позив щедрата помощ от 1200 лева, която 
местния Окр. Съвет е отпуснал за подкрепа на това дело. То 
се надее, че и Варненци ще се притекат на помощ на дружес
твото, с която ще докажат, че ценят високо значението на 
тая негова благородна задача. За тая цел дружеството е на
редило да се приеме всеки гражданин за редовен член, без раз
лика на пол и народност, като заплати 5 л. годишен внос; за 
спомагателен член, който плаща годишно 3 лева; за дописен 
член – всички лица от окръга, които се интересуват от рабо
тите на дружеството и бъдат приети за такива от нвото, 
като заявят предварително на това последното, че желаят  
да бъдат такива членове. Те не плащат внос. Дружеството с 
удоволствие приема всяка старина, за която плаща известно 
възнаграждение. Даже и сега то е приготвило една археоло

2  В-к „Известник“, бр. 29/16 юни 1902 г., с. 2.
3  „Варненски общински вестник“, бр. 15/12 юни 1902 г., с. 5.
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гическа сбирка, достъпна за гледане от всекиго, помещавана 
в една от стаите на Девич. гимназия. От сърце пожелаваме 
на дружеството найголеми успехи в благородното му начина
ние.4 [Обр. 3 – авт.]

Откриването на музейната сбирка на Варненското археоло-
гическо дружество става водеща новина и е подробно отразено 
в местния периодичен печат: 

В неделя, на 11 того, в музейната зала на Девическата гим
назия в присъствието на кмета гн Мирски и членовете на ар
хеологическото дружество стана откриванието на скромния 
археологически музей при Дружеството. По този случай пред
седателя X. Шкорпил в няколко думи направи един преглед на 
старините в музея, представляващи разните епохи от исто
рията на развитието на човечеството.

Макар и да се намира още в своето начало, но музея все пак 
е събрал старини характеристични на разните епохи на чо
вешката култура от историческите и доисторически времена 
на човечеството. В скромната сбирка на музея са застъпени 
каменния, медния и железния периоди, та макар и много сла
бо, но все пак изпъква пред очите на посетителите редицата 
от изменения, които е претърпяло човечеството до като да 
достигне до днешната си културна висота. А това лесно се 
вижда, от оръдията с които си е служило то в борбата за 
съществуванието си.

Тук ще срещне любопитния и кремъчни ножчета, с които 
нашия прадед си е служил в случай на нужда, а и лесно ще види 
как кремъчния нож и други оръдия са се заместили с медния, а 
покъсно с железния, за да може да разбере, че не току така, 
той е паднал от небето такъв какъвто си е сега, господар в 
много отношения над природните сили, ами, че за да дойде до 
днешната висота от която е бил съвсем близко до животните 
му са били потребни много трудове, много усилия, а найве
че време. Ето защо, в желанието си да вървим напред, да се 
усъвършенствуваме нам ни е необходимо да узнаем усилията, 

4  В-к „Свободен глас“, бр. 9/11 март 1906 г., с. 2.
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които са правили нашите прадеди над себе си, докато ни заве
щаят, такъв един живот, богат и разнообразен, и като позна
ваме тези усилия, като се научим да ги ценим ще можем да си 
определим пътя, по който трябва и ний да вървим занапред. А 
тези усилия найдобре ще ги узнаем в жалките остатъци от 
продуктите на миналите времена, в разните паметници, кои
то са можли да достигнат до нас, неразрушени от времето.

Похвална е инициативата на Варненското Археол. Дружес
тво и то заслужва по силна подкрепа от наша страна.

Председателя на Дружеството, гн X. Шкорпил, като 
очерта в няколко думи и бъдещата деятелност на Дружес
твото, която ще се състои найвече в некои разкопки в окол
ността на града, на р. Девня и около гр. Добрич, апелира към 
добрата воля на присъствующия гн Кмет Кр. Мирски, да 
съдействува в кръга на възможното на тези усилия на дру
жеството, та да може по такъв един начин, паметниците 
на миналото да видят бел свят, без да стават жертва на 
невежеството или на безграничната жажда за забогатява
не на някои тъмни личности, които експлоатират хорското 
невежество. Найнакрая, в спомен на това откриване на Дру
жествения музей, всички членове на дружеството се фото
графираха в двора на гимназията и след това се разотидоха, 
пълни с надежда в недалечно бъдеще да видят плода на своята 
добра инициатива развил се в един богат музей, в който да бъ
дат събрани голям брой паметници и сведения, найдобре ри
суващи миналата история на града Варна и цялата околност, 
през разните епохи на гръцкото, римско, българско и турско 
владичества.5 [Обр. 4 – авт.]

 След кратко време позивът на Археологическото дружество 
към гражданите на Варна започва да дава своите резултати: 

На 15й того капитан Георгиев от тукашний Гарнизон е завел 
всички млади войници в местния археологически музей, на които 
е показал всички старини, които се намират в него. Целта, коя
то е преследвал кап. Георгиев е била, да ги запознае със старини

5  В-к „Свободен глас“, бр. 23/24 юни 1906 г., с. 3.
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те, от които повечето са събрани из селата на Варнен. Окръг, 
за значението, което имат те музеите и да възбуди интерес 
към запазване старините, като им е дал нужните наставления 
за тяхното събиране и съхраняване кога се завърнат по селата. 
Като се знае, че тези младежи са повечето земеделски сино
ве и след уволнението ще имат работа пак със земята, където 
именно се откриват старините, може да се разчита, че ако не 
всички, то поне някои от тях ще се намерят да принесат из
вестна полза на музея с някои старини. Като си спомняме какви 
случаи сме имали да гледаме по селата, как разни старини като: 
статуи, надписи и пр. стоят изхвърлени без никакво значение, 
когато за музея те могат да бъдат неоценима рядкост, повта
ряме, че постъпката на капитан Георгиев е похвална и заслужа
ва да бъде последвана и от неговите колеги на Iта дружина. 
Ползуваме се от случая и нашите абонати от селата, щото в 
случай на откриване подобни старини или такива, които имат 
вече, да ни явяват (даже на наши разноски) за да направим по
требното за събирането им от музея.6 [Обр. 5 – авт.]

Не всички граждани обаче проявявали съпричастност към 
позива на Дружеството:

Тукашният предприемач Щерю си е позволил да прави раз
копки на старовремския насип, който се простира от новата 
пивоварна фабрика чак до шосето ВарнаБургас. Предприема
чът нямал никакво позволително (законът за старините за
бранява даване на такова на частни лица). От насипа са били 
извадени повече от сто кубика камък. Найжалкото е, че при 
копаенето била намерена долната част на една мраморна ста
туя, която работниците разчупили. Уместно би било, щото 
държавния адвокат да даде под съд предприемача и да иска 
от него да заплати в полза на фонда по постройка на музея, 
триста лева за изкарания материал.

Преди три години други един предприемач задигна старо
времска сабя, намерена до с. Аджемлер.7  

6  В-к „Известник“, бр. 48/30 април 1907 г., с. 2.
7  В-к „Свободен глас“, бр. 10/8 март 1909 г., с. 3.
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Варненският периодичен печат е съюзник на Археологичес-
кото дружество в борбата му с иманярството:

Преди 14 деня няколко иманяри копали на мястото на съ
бореното кале (пред синагогата). Намерили някакви старини 
в един гроб и украсени камъни. В музея са прибрани само укра
сените камъни. Археологическото дружество щом се научило 
за тези иманярски (малджийски) разкопки, поискало от гра
доначалството веднага да се спре копането. Онзи ден същите 
иманяри покровителствани види се от някой големец, почнали 
пак да копаят. Дружеството се отнесе отново до градоначал
ството, което се разпореди да се конфискуват инструменти
те на работниците и е съставило акт на иманярите. 

Иманярските разкопки, чрез които е бил унищожен гроба 
на Владислава (до 4 килом.) и други някои паметници на наше
то минало, са една язва, с която трябва да се бори интели
гентното общество. Умоляват се членовете на дружеството 
да му съобщават веднага за подобни иманярски разкопки.

От Настоятелството.8 

Във фокуса на вниманието на местната преса попада и неза-
конния износ на старини:

Много пъти сме писали, че чуждите народности са чужди 
за България и повсячески искат да напакостят. В редакцията 
ни се съобщи от един виден гражданин, че преди няколко време 
един варненски евреин, възползуван от някакви облаги, купил от 
турското мюфтийство в град Шумен старовремски килими за 
около 8000 лева, които щяха да бъдат една ценна старина за 
нашия музей. Тези килими са били останали от найкрасивата 
в цяла България джамия, която била съградена от везира Ше
риф през 1059 г. Евреинът изнесъл тия килими в Цариград със 
спекулативен начин, за която цел окр. управител го е глобил с 
500 лв. Друг евреин при една разкопка във Варна е купил от един 
работник оловен съд, който служил в старо време за туряне 
пепелта на изгорял човек.

Ний поканваме властта, държавните и общински чиновници 

8  В-к „Известник“ бр. 53/6 декември 1909 г., с. 2. 
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и гражданите да внимават, щото при появяването на някоя ста
рина да съобщават веднага на археологическото дружество.9 

Издателската дейност на Археологическото дружество 
също е отразена от местните вестници: 

Както знаят нашите читатели, дадени са били на францу
зите изданията на тукашното археологическо дружество (по 
предложение на гн Б. Райнов). Книгите, в които има картини 
и планове са били турени в една папка, върху която било напе
чатано на французки: „Материали за изучаване на варненския 
окръг“. Както се научихме, французите се изказали много съ
чувствително за книгите. Дано дружеството не прекъсне за 
напред издаването на материали за изучаване на нашия черно
морски край. 

Изданията на дружеството трябва да бъдат настолна 
книга на всеки интелигентен варненец и въобще на всеки граж
данин на окръга.10 [Обр. 6 – авт.]

Местният периодичен печат отбелязва ролята на посеще-
нията в музея за подпомагане дейността на Археологическото 
дружество:

Напоследък нашия музей биде посетен от учениците от 
основно училище Св. Климент и от войниците на приморския 
полк (ротата на капитан Вучев). Несъмнено е, че такива по
сещения имат голямо значение, защото чрез тях найдобре се 
пропагандира идеята за запазване паметниците на нашето 
минало.11 [Обр. 7 – авт.]

Предложението за изземване дейността на археологически-
те дружества в страната от Софийския археологически музей, 
заложено в законопроекта за старините, и реакцията на Варнен-
ското археологическо дружество срещу него намират широк 
отзвук в местната преса:

В законопр. за старините се прокарва централистичното 
9 В-к „Свободен глас“, бр. 12/22 март 1912 г., с. 3.
10 В-к „Свободен глас“, бр. 37/4 октомври 1909 г., с. 3.
11 В-к „Свободен глас“, бр. 9/28 февруари 1909 г., с. 3.
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начало – иска се всичко да се централизира в София и за музея 
там да работи цяла България като всичко ценно, важно ще се 
пренася в Соф. Музей. А това, не ще съмнение, ще се отрази 
гибелно за археологическите дружества и същевременно ще 
се убие оная любов и охота към събиране на старините – към 
археологията у отделните граждани – пожертвуватели, тъй 
систематично и с мъки всявана от археологическите дружес
тва у нас.

…
Ценните старини са гордостта на града, в който са наме

рени и трябва в него да стоят: старините трябва да се съхра
няват там дето са намерени – такава е тенденцията на запад, 
а у нас се прокарва, в законопроекта, тъкмо обратното: иска 
се, повтаряме, цяла България да работи за соф. музей.

По повод на това и други несъобразности на законопроек
та, Вар. Археологич. дво избра една комисия, състояща се от 
кмета гн Церов, и гда Стоянов и др В. Карамихайлов, която 
съвместно с настоятелството на двото да проучи добре за
конопроекта и добре го разкритикува, като направи потреб
ното, гдето трябва, да се вземат под внимание тия бележки.12 

Варненските вестници обръщат особено внимание на факта, 
че дейността на Археологическото дружество намира последо-
ватели и сред представителите на турския етнос: 

С особено удоволствие констатираме, че турското насе
ление почва да се интересува за нашия окръжен музей. Хюсеин 
ефенди подари един ферман, броеница и теслим таш от бив
шето теке на „Теке–баир”. Карани Юмеров от с. Карабунар 
(Добричко) подари няколко обици, гривни и златна монета. 
Преди няколко дена посетиха музея учениците на турската 
прогимназия в гр. Провадия, заедно с директора Нури Осман, 
който е член на археологическото дружество.13 [Обр. 8 – авт.]

 Съобщенията за археологическите открития на Дружес-

12  В-к „Свободен глас“, бр. 48/19 декември 1909 г., с. 3.
13  В-к „Светкавица“, бр. 8/17 април 1910 г., с. 3.
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твото винаги намират място по страниците на местните вестни-
ци. Особен интерес предизвиква първото археологическо про-
учване, проведено от ВАД: 

На 17 того в двора на девич. гимназия са били намерени 
два саркофага. Разкопката е станала под надзора на учителя 
при мъжката гимназия Шкорпил, в присъствието на гна окр. 
Управител и набрала се от любопитство публика. В едина не 
можаха да се намерят никакви остатъци, защото е бил от 
невнимание затрупан с пръст. Във втория се забелязаха остан
ките на два трупа, които види се от твърде дългото стоене 
съвсем са се стопили. Едва личаха останките им. В ковчега се 
намериха 2 стъкла, глинена лампичка, халки, пръстени и дру
ги такива. Веднага е била направена фотографическа снимка.14 
[Обр. 9 – авт.]

На описанието на това първо археологическо откритие на 
Дружеството е отделено място в следващия брой на същия 
вестник:

Съобщихме миналий път, че на 19 того в двора на девичес
ката гимназия се намериха два саркофага, но без дъна.  Едина 
от тях бил порано отворен, но другия останал съвсем непо
кътнат. В него се намериха един мъжки и един женски скеле
ти съвсем изгнили. Едва личаха местата на главата , коленете 
и други някои прешлени. Гн К. Шкорпил цели 4 часа внимател
но претърси пръста, а на другия ден реферира върху намерени
те предмети. 

Оказа се, че били намерени един пръстен от метал със 
златна пластинка, върху която имало надпис ОΔНС (Оди
сос). Две стъклени шишета (lacrimatoria), 1 пиринчено ибри
че (ampula), в което държали масло, едно бронзово стъргало 
(strigilus) във вид на мистрия, с което  си служили за стър
гане на кирта в баните или на маслото и кирта по тялото 
във време на боричканията, пирони от ковчега, гнили кости 
и три слепени медни монети от времето на Антониус Пиус 
(138 – 161 г. след Христа) т. е. от преди 1760 години. Според 

14  В-к „Свободен глас“, бр. 2/21 януари 1906 г., с. 2.
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предположенията на гна Шкорпила, този гроб изглежда да е 
семейния гроб на някой борец гимнастик, който се е отличил в 
борбата и затова е бил награден от града Варна (Одеситон по 
того време). Според думите на някои хора, над тези ковчези се 
издигала до скоро време могила. Археологическото Дво, което 
току що се съвзема след дълъг летаргически сън, обещава тази 
година да се залови по интензивно за работа, като претърси 
всички тия места и могили (tumulus) в околностите на града, 
които изглежда, че могат да ни дадат сума данни из бита на 
нашите прадеди. Желателно би било щото Министерството 
на Народното Просвещение да му се притече на помощ като 
го субсидира с една подобра сумица, нужна за многобройните 
разкопки, които могат да се предприемат още тази пролет и 
които от сега може да се предвиди, че ще дадат доста добри 
резултати.15

 Варненската преса изобилства със съобщения за различни 
дарения за ВАД, направени както от българи, така и от чуж-
денци:

Руският консул в града ни К. Лвович Рагозин подари мумия16 
(от Египет) и Ламбо Кирчев (в дружеството „Труд“) зъб на 
предпотопен слон и башибозушко знаме, намерено до Гюндуз 
чешма. Мумията и знамето са поместени в изложбата.17 [Обр. 
10 – авт.]

Проблемът, свързан с осигуряването на самостоятелна сгра-
да за музея на Варненското археологическо дружество, е широ-
ко дискутиран по страниците на варненските вестници:

Благодарение на грижите на настоятелството, Минис
терството на Народната Просвета е препоръчало на всички 
общини от Варнен. Окръг да вписват ежегодно в бюджетите 

15  В-к „Свободен глас“, бр. 3/29 януари 1906 г., с. 2. Необяснимо е защо като 
дата на откритието е посоченo 19 януари, след като в съобщението във връз-
ка с това събитие от предишния брой на същия вестник е дадена датата 17 
януари.
16  Подарена е само главата. (Бел.ред.)
17  В-к „Светкавица“, бр. 111/21 юли 1912 г., с. 3.
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си помощи за дружеството. Самата Варнен. Община е пода
рила на дружеството празното градско място, находящо се до 
зданието на дво „Майка“ на пазарния площад, за съграждане 
здание на музей.

…
Както казахме дружеството вече е замислило и за въз

дигане здание за музея, който за сега се помещава в тавана 
на девическата гимназия. За тая цел, в общото годишно съб
рание, което има дружеството на 16 т. м. се взе решение да 
се разиграе една лотария. Нашето мнение е, че дружеството 
е намерило един найсполучлив изход за постигането на тая 
цел.18 [Обр. 11 – авт.]

Добрите идеи обаче остават нереализирани:
Археологическото дружество в гр. Варна е замолило вар

ненската градска община и окръжните съвети във Варна и 
Бургас да предвидят в бюджетите си за идущата година по
мощ за основа на фонд по построяване музей в г. Варна.

Ние не допущаме, че ще се намери просветен гражданин, 
който би се изказал против нуждата от здание за музея. Едно 
висококултурно дело трябва винаги да се посреща с възхище
ние и благодарност към неговите автори. Представете си, че 
музея беше порано построен и френските учени го намериха 
готов и уреден по европейски маниер, знаете ли колко щяха да 
се покачат акциите на нашата страна само от туй обстоя
телство пред външния свят?19 

Популяризаторската дейност на Археологическото дру-
жество също е подробно отразена във варненските периодични 
издания:

 Още от тъмни зори равнината пред мънастирските скали 
почна да гъмжи от шум и хора. Трикольорите се развяваха на 
няколко места по високите скали. От долу по разни пътища 
прииждаха гости на поклонение на мънастиря и природата. 

18  В-к „Свободен глас“, бр. 12/22 март 1908 г., с. 2.
19  В-к „Свободен глас“, бр. 37/4 октомври 1909 г., с. 3.
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Скоро зачу се юнашкия барабан и целата околност се изпъл
ни от веселяци граждани и гражданки, юнаци, колоездачи, се
ляни от околните села — всичко се разле в една пъстра глед
ка. В часът около 10 на найвисоките равнини в местността 
над развалините на старата мънастирска черква, в нарочно 
приготвения павилион се извърши водосвета при стечение на 
всички гости. След водосвета учителя Ил. Венов държа реч с 
която посочи значението, което е имал и има тоя мънастир. 
След това събранието се пръсна по веселби и хора. По скалите 
висящи като огромни отвесни стени, хората се катереха като 
диви кози за да видят издълбаната черквица – келия. 

...
Аладжа мънастир остави добър спомен на всичките посе

тители. До късна нощ лозята и пътищата водящи към Варна 
се оглушаваха от техните кресъци и песни. 

Целия ден бе прекаран найвесело: за това настрояваше и 
природата и значението на мънастирските съсипии. 

Хвала на археологическото дружество, което откри и 
популяризира природното и историческо значение па тоя мъ
настир! То откри не само едно место, богато за археологи
чески разследвания и разкопки, но и една местност, която в 
бъдеще ще бъде найприятната разходка на Варненци. Ще ви
дим само до колко властите ще продължат делото на архео
логическото дво, като поправят пътищата, които водят към 
него.20 [Обр. 12 – авт.]

Варненското археологическо дружество изследва и популя-
ризира не само археологически обекти, но и природни забеле-
жителности:

 Научаваме се от Гебедже, че Н. В. посети онзи ден заедно с 
Гн Шкорпил, побитите камъни. Царицата направи целия път 
пеша от нашето село чак до Аладън, нещо около 10 км. Камен
ните групи, при пълно слънчево осветление направиха особено 
впечатление на царицата. Особено красива гледка представля

20  В-к „Свободен глас“, бр. 23/8 юни 1908 г., с. 3. Съборът е проведен на 1 
юни 1908 г.
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ва една група над чушмите; струва ти се, че гледаш развалини 
на старовремски храмове.

 Отрядно впечатление прави у населението, че нашата 
царица посещава природните хубости на нашия край.

За жалост, мнозина нашенци не ги познават. Добре каза 
Вазов: „Българинът ще умре като чужденец в отечеството 
си.“.21 [Обр. 13 – авт.]

Фактологията относно основаването и дейността на Вар-
ненското археологическо дружество е добре известна (Минчев 
2001, 1–4;  Минчев 2006, 5–27), но отразяването ѝ във варнен-
ския периодичен печат от началото на XX в. дава една друга 
гледна точка, която допълва историографското изследване. 
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Обр. 1а, б. Ръкопис на протокол № 1 от учредяването на ВАД, 
1901 г. (Научен архив на Регионалния исторически музей – Варна, фонд 

„Варненско археологическо дружество“, необработен)
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Обр. 4. Откриването на Варненския окръжен музей, юни 1906 г.  
(РИМ – Варна, ф. ВАД)

Обр. 5. Експозицията на новооткрития Варненски музей, юни 1906 г.  
(РИМ – Варна, ф. ВАД)
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Обр. 6. Печатни издания на Варненското археологическо дружество 
(снимка: Валери Кинов)

Обр. 7. Карел и Хермин Шкорпил с кадети от Машинното училище  
(дн. ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“) пред Девическата гимназия, февруари 1915 г. 

(РИМ – Варна, ф. ВАД)
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Обр. 8. К. Шкорпил и негови сътрудници мюсюлмани, седнали върху 
Сюлейманкьойския надпис, нач. на XX в. (РИМ – Варна, ф. ВАД)

Обр. 9. Антична гробница, случайно разкрита при строителни дейности във 
Варна, нач. ХХ в. (РИМ – Варна, ф. ВАД)
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Обр. 10. Главата на египетска мумия, подарена от руския консул във Варна 
К.Л. Рогозин на ВАД, 1912 г. (снимка: Т. Роков)

Обр. 11. Скица на парцела, отдаден от Община Варна на ВАД за 
построяване на музейна сграда (РИМ – Варна, ф. ВАД)
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Обр. 12. Братя Шкорпил с други членове на ВАД във вътрешността на 
Аладжа манастир, нач. XX в. (РИМ – Варна, ф. ВАД)

Обр. 13.  К. Шкорпил с негови съмишленици на разходка до Дикили таш 
(Побитите камъни),  нач. на XX в. (РИМ – Варна, ф. ВАД)
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БРАТЯ ШКОРПИЛ И ВАРНЕНСКОТО 
АРХЕОЛОГИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО В 

СНИМКИ
Теодор Роков, Наталия Енева

THE ŠKORPIL BROTHERS AND THE VARNA 
ARCHAEOLOGICAL SOCIETY IN PHOTOGRAPHS

Teodor Rokov, Natalia Eneva

Abstract: This is a gallery of archival photographs, some of 
which have never been published. They show the diverse scientific 
and promotional activities of the Varna Archaeological Society and 
its members during the lifetime of the VAS. The gallery contains a 
total of 40 photographs, arranged chronologically and thematically. 
They are taken from the scientific archive of the Varna Regional 
Museum of History (abbreviated in the article as РИМ – Варна, 
ф. ВАД), the Varna State Archive (abbr. as ДА – Варна) and the 
personal archive of Maria Hermova, Karel Škorpil’s granddaughter 
(abbr. as ЛА на М. Хермова).

Ключови думи: братя Шкорпил, Варненско археологическо 
дружество, Варненски окръжен музей, фото архив, панорами, 
пейзажи, портрети, археологически обекти, природни забеле
жителности

Keywords: Škorpil Brothers, Varna Archaeological Society, 
Varna Regional Museum, photo archive, panoramas, landscapes, 
portraits, archaeological sites, natural landmarks

Тази година се навършват 120 години от основаването на 
Варненското археологическо дружество. Историята на неговото 
съществуване, разностранната му дейност и ролята, която то 
има за изграждането на музейното дело във Варна, са подробно 
изследвани, а свързаната с тях фактология в голяма степен е 
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изяснена (Димитрова 1974, 272 – 284; Минчев 2000, 175 – 184; 
Минчев 2001, 1–4;  Минчев 2006, 5– 27; Стоева 1997, 89 – 110). 
И въпреки това една немалка част от архивното наследство на 
Дружеството остава непозната за широката публика – неговият 
богат фотоархив. За нуждите на дейността на Варненското ар-
хеологическо дружество до края на неговото съществуване като 
самостоятелна организация са изработени около 1900 стъклени 
фотографски плаки. Все още малък брой от тях са проявени, а 
съответните им изображения са познати предимно в научните 
среди. Именно поради тази причина целта на настоящия мате-
риал е да популяризира пред по-широка публика това богатство 
от образи и моменти, запечатани върху фотографските плаки. 
За целта е направен подбор от 40 снимки, към които е включе-
но и изображението на един забележителен текстов доку мент. 
Всички те са подредени, доколкото е възможно, по хронологи-
чен и тематичен ред и отразяват основните моменти от исто-
рията и дейността на Варненското дружество: учредителното 
събрание, откриването на експозицията на Окръжния музей в 
сградата на Девическата гимназия; теренните обходи на чле-
новете на Дружеството; контактите на Карел Шкорпил с ту-
ристическото и ловно-рибарското дружество; интереса на кня-
жеската, а по-късно царска фамилия; проучванията на важни 
обекти като Аладжа манастир, Дикили таш (Побитите камъни) 
и тези в местностите Джанавар тепе и Караач теке; изложба-
та „Варна в картини“; участието на ВАД във Втората археоло-
гическа конференция във Варна и организирането на отделни 
публични беседи (т.нар. „сказки“). Фотографиите са събрани 
от фонд „Варненско археологическо дружество“ на научния ар-
хив на Регионалния исторически музей – Варна (РИМ – Варна, 
ф. ВАД), който към настоящия момент е все още необработен, 
от Държавния архив – Варна (ДА – Варна) и от личния архив на 
Мария Хермова, внучка на Карел Шкорпил (ЛА на М. Хермова).
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Обр. 1. Учредителите на ВАД, 1901 г. К. Шкорпил е вторият от ляво 
надясно на втория ред (РИМ – Варна, ф. ВАД)

Обр. 2. Учредителите на ВАД, 1901 г. К. Шкорпил е седналият вдясно 
(РИМ – Варна, ф. ВАД)
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Обр. 3. Уставът за учредяването на ВАД и подписите на учредителите,  
30 април 1902 г. (ДА – Варна, ф. 91к, оп. 2, а.е. 4, л. 1 – 7)
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Обр. 4. К. Шкорпил (по средата) и негови съмишленици на обиколка в 
околностите на Варна, нач. на XX в. (ЛА на М. Хермова)

Обр. 5. К. Шкорпил (на белия кон в средата) на обиколка с негови 
съмишленици в околностите на Варна, нач. на XX в. (ЛА на М. Хермова)
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Обр. 6. Туристическото дружество „Дармаданци“ на екскурзия в 
околностите на Аладжа манастир, нач. на XX в. (РИМ – Варна, ф. ВАД)

Обр. 7. К. Шкорпил (изправеният в задния файтон) с ловджийска пушка в 
ръка. ВАД е привличало членовете на местните ловни дружинки за музейни 

сътрудници, нач. на XX в. (РИМ – Варна, ф. ВАД)
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Обр. 8. Крепостта на н. Калиакра – входът и източните склонове,  
нач. на XX в. (РИМ – Варна, ф. ВАД)

Обр. 9. Експозицията на новооткрития Варненски музей, юни 1906 г.  
(РИМ – Варна, ф. ВАД)
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Обр. 10. Експозицията на новооткрития Варненски музей, юни 1906 г. 
(РИМ – Варна, ф. ВАД)

Обр. 11. К. Шкорпил (седналият) сред експонатите на Варненския музей, 
нач. на XX в. (РИМ – Варна, ф. ВАД)
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Обр. 12. Дармадан – скалата до Аладжа манастир, нач. на XX в. На нея е 
кръстено туристическото дружество „Дармаданци“, което се формира около 

ВАД (РИМ – Варна, ф. ВАД)

Обр. 13. Херменегилд (Хермин) Шкорпил (долу вляво) и членове на ВАД на 
Аладжа манастир, нач. на XX в. (РИМ – Варна, ф. ВАД)
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Обр. 14. К. Шкорпил (по средата в черно) и членове на ВАД в Аладжа 
манастир, нач. на XX в. (РИМ – Варна, ф. ВАД)

Обр. 15. Членове на ВАД в църквата в Аладжа манастир, нач. на XX в. 
(РИМ – Варна, ф. ВАД)
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Обр. 16. Беседа на Х. Шкорпил в Аладжа манастир, нач. на XX в.  
(ЛА на М. Хермова)

 Обр. 17. Беседа на Х. Шкорпил в Аладжа манастир, нач. на XX в.  
(ЛА на М. Хермова)
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Обр. 18. Делегатите от Втората археологическа конференция на посещение 
в Аладжа манастир, 1911 г. (РИМ – Варна, ф. ВАД)

Обр. 19. Гостите и част от изложбата „Варна в картини“, 1912 г.  
(РИМ – Варна, ф. ВАД)
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Обр. 20. Част от изложбата „Варна в картини“, 1912 г.  
(РИМ – Варна, ф. ВАД)

Обр. 21. К. Шкорпил (сочещият), цар Фердинанд (четвъртият от дясно 
наляво) и царица Елеонора сред руините на първата българска столица 

Плиска, 1912 г. (ЛА на М. Хермова)
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Обр. 22. К. Шкорпил (долу вдясно) и негови съмишленици на разходка до 
Побитите камъни, първа четвърт на XX в. (РИМ – Варна, ф. ВАД)

Обр. 23. Руините на раннохристиянската базилика в м. Пиринч тепе, първа 
четвърт на XX в. (РИМ – Варна, ф. ВАД)
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Обр. 24. Х. Шкорпил по време на разкопките в м. Джанавар тепе, първа 
четвърт на XX в. (РИМ – Варна, ф. ВАД)

Обр. 25. Х. Шкорпил по 
време на разкопките в 

м. Джанавар тепе, първа 
четвърт на XX в.  

(РИМ – Варна, ф. ВАД)
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Обр. 26. Беседа на К. Шкорпил в м. Джанавар тепе, първа четвърт на XX в. 
(РИМ – Варна, ф. ВАД)

Обр. 27.  Настоятелството на ВАД, събрано в къщата на братя Шкорпил по 
случай откриването на реликвариите в църквата в м. Джанавар тепе, юни 

1919 г. (РИМ – Варна, ф. ВАД)



ТЕОДОР РОКОВ, НАТАЛИЯ ЕНЕВА

342

Обр. 28. Карел (на преден план) и Хермин Шкорпил (зад него), 1919 г.  
(ЛА на М. Хермова)

Обр. 29. К. Шкорпил (прав до фотоапарата в долния десен ъгъл) с 
представители на местното население. Наред с археологическите 

проучвания ВАД е провеждало и етнографски в района на Североизточна 
България, първа четвърт на XX в. (РИМ – Варна, ф. ВАД)
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Обр. 30. Х. и К. Шкорпил (съответно третият и петият от ляво надясно), 
полският и чешкият консул във Варна, полският пълномощен министър в 
София и други гости пред Владиславовия отдел на Варненския музей на 

20-годишния юбилей на ВАД, 1921 г. (ЛА на М. Хермова)

Обр. 31. Х. и К. Шкорпил (съответно единадесетият и шестнадесетият от 
ляво надясно), членове на ВАД и общественици на юбилейното честване на 

20-годишнината на ВАД, 11 декември 1921 г. (РИМ – Варна, ф. ВАД)
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Обр. 32. Х. Шкорпил (вляво), К. Шкорпил (в средата) и Рафаил Попов, 
уредник на Праисторическия отдел в Народния археологически музей – 

София, в двора на Варненската девическа гимназия, 1922 г.  
(РИМ – Варна, ф. ВАД)

Обр. 33. К. Шкорпил (вдясно), приятелят му Вацлав Стрибърни (в средата) 
и цар Борис III през зимата, 30-те год. на ХХ в. (ЛА на М. Хермова)



БРАТЯ ШКОРПИЛ И ВАРНЕНСКОТО... ИНМВ 48 (63) 

345

Обр. 34. К. Шкорпил (вдясно) и архим. 
Инокентий, 30-те год. на XX в. (РИМ 

– Варна, ф. ВАД)

Обр. 35. К. Шкорпил, 30-те год. 
на XX в.  

(РИМ – Варна, ф. ВАД)

Обр. 36. К. Шкорпил по време на 
разкопки в м. Караач теке край 

Варна, октомври – ноември 1940 г. 
(РИМ – Варна, ф. ВАД)
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Обр. 37. К. Шкорпил (седналият) с членове на ВАД в м. Джанавар тепе. На 
заден план се вижда гробът на Х. Шкорпил (паметникът с колоната). Края 

на 30-те год. на XX в. (ЛА на М. Хермова)

Обр. 38. К. Шкорпил в 
компанията на дъщеря си и 

внучката си сред паметници в 
двора на Варненската девическа 

гимназия, 40-те год. на XX в. 
(ЛА на М. Хермова)
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Обр. 39. К. Шкорпил (на преден план, вляво) пред хижата, носеща неговото 
име. Тя е разположена в м. Узун кум (Дълъг пясък), бъдещия природен парк 

и курортен комплекс „Златни пясъци“ (ЛА на М. Хермова)

Обр. 40. Хижа „Карел Шкорпил“ в м. Узун кум, открита на 1 март 1934 г. 
(ЛА на М. Хермова)
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ПО СТЪПКИТЕ НА СВ. ПРОКОПИЙ 
ВАРНЕНСКИ

(в памет на 20-годишнината от смъртта на  
Иван Иванов (1944 – 2001))

Теодор Роков

IN THE FOOTSTEPS OF ST. PROCOPIUS OF VARNA
(in memory of 20 years since the death of  

Ivan Ivanov (1944 – 2001))

Teodor Rokov

Abstract: 2021 marks the twentieth anniversary of the death of 
Ivan Ivanov (1944 – 2001). He is mostly remembered for his excavation 
of Varna Chalcolithic Necropolis. His achievements as a public figure 
are, however, not so well known. In the early 1990s, he became one 
of the founders of European Home („Европейски дом“ in Bulgarian) 
– a civil association of Varna artists, intellectuals and professionals. 
Ivan Ivanov was also the initiator of the first pilgrimage of an official 
delegation from Varna to the Zograf Monastery on Mount Athos in 
1992. The event was organised to mark the 180th anniversary of the 
martyrdom of St. Procopius of Varna. For this occasion, Robert Popov, 
icon painter and restorer at the Varna Museum of History and Art (now 
the Varna Regional Museum of History), painted an icon of the saint. 
It was taken to Mount Athos and donated to the Zograf Monastery by 
an official delegation of pilgrims, led by Metropolitan Cyril of Varna 
and Veliki Preslav. The delegation also included Ivan Ivanov, Robert 
Popov and others. This paper presents archival information about 
the preparation and implementation of the pilgrimage, as well as a 
description of the journey written by Ivan Ivanov, which is little known 
to the general public.

The manuscript is part of the “Ivan Ivanov” Fund in the scientific 
archive of the Varna Regional Museum of History.
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Ключови думи: Св. Прокопий Варненски, Света гора Атон, 
Зографски манастир, мъченичество, поклонничество, икона, 
православие, пътепис

Keywords:  St. Procopius of Varna, Mount Athos, Zograf 
Monastery, martyrdom, pilgrimage, icon, Orthodoxy, travelogue

През 2021 г. се навършват двадесет години от смъртта на 
Иван Иванов (01.08.1944 – 26.03.2001). Неговата личност се 
свързва предимно с разкопаването на Варненския халколитен 
некропол.1 Зад блясъка на праисторическото злато обаче оста-
ват изявите му като общественик. В това свое амплоа той за-
почва да се изявява от началото на 90-те години на ХХ в. – един 
преломен за България период. Човек с широк мироглед, неогра-
ничен единствено в тясно професионалната рамка, И. Иванов 
заема активна гражданска позиция по различни проблеми в 
българското общество, която откровено изразява на страници-
те на местния периодичен печат. В последствие той става един 
от учредителите на гражданското дружество „Европейски дом“ 
във Варна. Именно този кръг от местни творци, интелектуалци 
и професионалисти инициира и реализира първото след поли-
тическите промени през 1989 г. официално поклонническо пъ-
туване от Варна до българския манастир „Св. великомъченик 
Георги Зограф“ в Света гора Атон.

Идеята за това поклонение се заражда у И. Иванов по вре-
ме на морската експедиция „По пътя на спондилуса“, проведена 
през 1988 г. Нейният маршрут преминава  покрай Атонския по-
луостров и тогава Иванов посещава за кратко време Зографския 
манастир (Венков 2018, 34 – 39). Впечатленията от видяното там 
и разговорите му с българските монаси го убеждават в належа-
щата нужда от възстановяване на културните контакти между 
манастира и българската държава. Като конкретен повод за по-
клонническо посещение на официална делегация от Варна в Зо-
графския манастир е използвана 180-годишнината от смъртта 
на св. преподобномъченик Прокопий Варненски, отбелязана от 
1  Пълна библиографска справка за научните трудове на И. Иванов е помес-
тена в т. VI от поредицата Acta Musei Varnaensis (Библиография 2008, 14 
– 16).
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Българската православна църква през 1990 г.2 Във връзка с това 
членовете на дружеството „Европейски дом“, съвместно с Вар-
ненската и Великопреславска митрополия, решават да дарят 
икона с образа на светията на българския манастир „Св. вмчк. 
Георги Зограф“ в Света гора. Изборът на дара не е случаен. Това 
е единственият православен светец, родом от околностите на 
Варна. Иконата е изографисана от иконописеца и реставратор 
във Варненския историко-художествен музей (дн. Регионален 
исторически музей – Варна) Роберт Попов. Като първообраз 
той използва икона на светеца, съхранявана в Рилския манас-
тир. За целта председателят на дружеството „Европейски дом“ 
проф. д-р Златко Пенев изпраща официална молба (Обр. 1) за 
съдействие до архим. Йоан, игумен на Рилската света обител. 
Новоизписаната икона е осветена на 8 декември 1991 г. от Вар-
ненския и Великопреславски митрополит Кирил (Обр. 2)3. 

Първоначалната идея е поклонението да се проведе под 
формата на пътешествие по море. Причината за избора на този 
начин на придвижване е опитът на Иванов от участието му в 
споменатата морска експедиция „По пътя на спондилуса“. Но-
вото плаване е планирано за лятото на 1991 г. с яхта с пети-
ма души екипаж и петима пасажери поклонници. Маршрутът 
е трябвало да премине от Варна през Истанбул, Атон, Измир, 
Милет, о-в Кос, Троя и обратно. За съжаление, икономическата 

2  Според житието на св. преподобномъченик Прокопий Варненски той е ро-
ден в село от близката околност на Варна. Като дете отишъл в Света гора, къ-
дето получил  монашеско подстрижение. След време се подал на съблазните 
на светския живот и отишъл в Смирна (дн. Измир, Турция), където сменил 
вярата си. След акта на обрязване, задължителен за мюсюлманската вяра, 
обаче дълбоко се разкаял и решил да изкупи отстъпничеството си от правос-
лавието с мъченическа смърт. Св. Прокопий Варненски захвърлил чалмата 
пред кадията на Смирна и заявил, че се отрича от исляма. Не се поддал нито 
на увещанията, нито на заплахите и мъченията. Накрая бил осъден на смърт. 
Твърдостта му изумила местните и никой от тях не се осмелил да изпъл-
ни присъдата. Св. Прокопий Варненски бил посечен от местен отстъпник от 
християнската вяра на 25 юни 1810 г. (Прокопий 1991, 307).
3  Изказвам благодарност на Константин Угринов, завеждащ реставрацион-
ното ателие към РИМ – Варна, за предоставената ми фотография. Иконата 
е заснета от него при посещение в Зографския манастир, много време след 
нейното даряване.
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и политическата ситуация в България по онова време не позво-
ляват да се реализира идеята за нова морска експедиция. По-
ради тази причина иконата е занесена в Зографския манастир 
по суша. Българската делегация е в състав: Варненският и Ве-
ликопреславски митрополит Кирил; отец Василий Стоименов 
– епархийски съветник; отец Наум Андонов – задочник в Бого-
словския факултет; Роберт Попов – иконописец и реставратор 
във Варненския историко-художествен музей; Иван Иванов – 
директор на музея; Росен Иванов – представител на АД „Ко-
рабоимпекс“ – Варна; Атанас Диков – шофьор. Пътуването е 
осъществено с безвъзмездната финансова помощ на АД „Кора-
боимпекс“ – Варна.

Делегацията отпътува от България на 8 март 1992 г. На 
път за Гърция тя посещава Роженския манастир. В Солун по-
клонниците получават официално разрешение за влизане на те-
риторията на Атон. От Уранополис те се придвижват с ферибот 
до пристанището в Дафни, а оттам през столицата Карея посе-
щават манастирите Кутлумуш, Зограф, Хилендар, Есфигмен и 
Св. Панталеймон (Обр. 31, 2). Поклонниците от Варна, начело с 
Варненския и Великопреславски митрополит Кирил, подаряват 
на Зографския манастир иконата на св. Прокопий Варненски на 
15 март. Датата не е случайна. През 1991 г. на този ден, в първата 
неделя на Великия пост, попада големият празник Тържество на 
православието, който отбелязва победата над иконоборството и 
утвърждаването на култа към иконите в Православната църква 
(Обр. 4). Подарената икона е поставена на владишкия трон в 
преддверието на манастирския католикон (съборната църква на 
обителта).

Черновата на представения пътепис заема 13 машинописни 
страници, които се съхраняват в научния архив на И. Иванов, 
който е все още необработен (РИМ – Варна, фонд „Иван Ива-
нов“).4 Текстът е публикуван в пет поредни броя на варненския 
вестник „Народно дело. Независим“ (Иванов 1992а, 4; Иванов 
1992б, 4; Иванов 1992в, 4; Иванов 1992г, 4; Иванов 1992д, 4). 

4  Факсимиле на текста няма да бъде представено умишлено, понеже става 
въпрос за машинописен текст, а не за документ, писан на ръка.
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Пътеписът обаче не е включен в сборника с публицистични 
творби на И. Иванов „Злато от рая“ (Иванов 2001), което го 
прави трудно откриваем за читателите.5 Повторното публику-
ване на целия материал, събран на едно място, преодолява това 
затруднение и освен това допълва по интересен начин образа на 
археолога Иван Иванов като общественик и като човек. 

ЕДНО ПЪТУВАНЕ ДО СВЕТА ГОРА, 
такова каквото бе и както го изживях6

Агиос Орос, Монт Атос или както ние го знаем – Света 
гора. Повече от 1000 години източният от трите пръста на 
Халкидика е автономна църковна област. През X век монаси 
се настанили на тази земя и за почнало изграждането на пър
вите манастири. Тяхното право на съществу вание потвърдил 
византийският император през 1040 година. Областта ос
танала под егидата на византийския патриарх и затова нав
сякъде виждаме двуглавия орел и в молитвите се споменава 
вселенският патриарх. Повече от 10 века живеещите там 
монаси имат за главно занятие молитвите към Бога и църков
ните обреди, строго спазване на правилата за живот. Много 
векове вече там жена не е стъпвала. Някои казват, че доскоро 
не е имало и женски животни на полуострова. В един турис
тически справоч ник, издаден през 1987 година, пише, че някога 
на Света гора е имало 40 манастира с 40 000 монаси. Сега 
манастирите са около 22 с 1700 монаси. Един от манастирите 
на тази свещена планина е българският „Свети Великомъченик 
Георги Зограф“.

Идеята за поклонение до тази свещена земя за всеки бъл
гарин, който изповядва източноправославното християнство, 

5  Причината за това е фактът, че сборникът съдържа само публикациите 
на И. Иванов от неговата авторска колонка във в-к „Черно море“ в периода 
1998 – 2001 г. 
6 Тъй като оригиналът на текста представлява необработен ръкопис, при 
представянето му тук бяха въведени правописни и пунктуационни поправ-
ки, отговарящи на съвременните изисквания.
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възникна в дружество „Европейски дом“ още преди да се съз
даде нашумелият комитет на един експремиер за манастира. 
Преди няколко години с неколцина приятели успяхме да стиг
нем за 1 – 2 часа до манастира, да се докоснем до него и да 
чуем вълнуващият и неподправен разказ на отец Пахомий, биб
лиотекар на манастира. Научихме за нуждата не от пари, а 
от хора и обич, от възраждане и разцвет на манастира. Не 
бе много трудно в дружеството да приемем, че една икона от 
името на варненци би била малък, но достоен израз на нашата 
обич и преклонение към манастира и малцината монаси там, 
които пазят пламъка на българския дух. Повече време ни отне 
каква икона да поръчаме. Тук главна „роля“ зае Варненският и 
Преславски митрополит Кирил. Той ни разказа и чак сега някои 
разбрахме, че единственият в пантеона на българските све
тии от Варна е преподобният мъченик Свети Прокопий Вар
ненски. Нещо повече. Като момче Прокопий е отишъл в Света 
гора и приел монашество. Какъв поподходящ дар за манасти
ра, още повече че икона с образа на светеца няма.

Дълго е за разказване търсенето на зограф в тези пазар
ни времена и спомоществовател на пътуването. След много 
усилия реставраторът Роберт Попов се нае да изпише образа 
на преподобния мъченик, а АД „Корабоимпекс“ пое всички раз
ходи по пътуването до Света гора. Иконата бе осветена на 8 
декември 1991 година в катедралния храм и зачакахме уреж
дането на документите и преодоляване на бюрократичните 
формалности.

След много отлагания найсетне денят на тръгването 
дойде. Това бе 8 март 1992 година. В микробуса на „Корабоим
пекс“ се качваме: отец Васил Стаме нов, епархийски съветник, 
отец Наум Андонов – задочник в богословския факултет, Ро
берт Попов – иконописецът, Росен Иванов от „Корабоимпекс”, 
работил в Гърция и вещ в отношенията с тях, моята персо
на и на кормило то Атанас Дяков, опитен и спокоен шофьор. В 
София към нас трябва да се присъедини и митрополит Кирил 
– нашият водач за Света гора. Няма да разказвам за пътуване
то до Роженския манастир, но не мога да пропуска радушното 
посрещане от игумена Боян и архидякона Виктор. Разказът на 
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последния за създаването на манастира в края на XII век, за 
иконите и иконостаса с богата дърворезба бе наистина вълну
ващ. Отново чух легендата за пеликана, разкъсващ плътта си, 
за да вземе кръв от сърцето си за раните на своите деца. Това 
е символ на жертвеност и се отъждествява със Спасителя. 
Същата вечер бе и Сирни заговезни и всички си дадохме и по
лучихме прошка с думите: Простено, прости. Дълго след това 
разговори те продължиха и между тях се задаваше въпросът: 
„Имаш ли си вино? – Да. – Хайде да си нямаме!“.

На 9 март не бързахме да тръгнем, защото в Гърция е офи
циален празник. Това е денят на Св. четиридесет мъченици и 
първи ден на великите пости. Пре минаваме митници и грани
ци без особени пречки и бавене, защото нямаше много коли и 
камиони. Към Солун се отправяме не по прекия път, а покрай 
Дойранското езеро, където спираме за половин час. Около нас 
се разхож дат групи от гърци, облечени празнично, децата 
използват вятъра да пус кат хвърчила. На отсрещния бряг са 
сградите на жителите от бившия СФРЮ, сега Македония. 
Тази е и главната причина по стените на сградите, обърнати 
натам, да има надписи с много едри букви: „Славяни! Македо
ния е била, е и ще остане елинска“. Пристигаме в Солун късно 
следобед. Настаняваме колата в двора на манастира „Света 
Теодора“, където ще останат свещенослужителите. Ние, ми
ряните, отиваме в хотел „Сити“, близко до тях и до пазара. 
Не пропускаме веднага възможността да отидем до него, но е 
празник и няма оживление. На вечеря сме поканени в манасти
ра и сме впечатлени от високите, резбовани столове с двуглав 
орел в медальон на облегалката и снежно белите покривки. 
Яденето е постно и си спомням думите на нашия водач, че през 
пости не се ходи на гости.

Следващият ден е обречен от бюрокрацията. Убеждавам 
се, че тя е измислена не от западните държави, а е създаде
на и канонизирана от византийците още в зората на нашата 
ера. Росен хуква към консулството, защото има да оправя и 
служебни дела, а владиката отива в Солунската митрополия. 
Останалите – на пазара. Очи пълни – ръце празни. Не видях 
само череши – имаше ягоди, грозде, дини, пъпеши и какви ли не 



ТЕОДОР РОКОВ

356

още плодове – местни и вносни. А за месата и рибите – не се 
побират в бедния ми речник и познания по ихтиология. И пак 
отново се натрапват сравне нията ми с нашата благодатна 
земя. Какво ли не ражда тя, но толкова време бе само мъчена, 
а сега стои и чака своя закон. Но не той ще я оплоди, а много 
труд, за да стане тя пак онова късче от рая.

Следобед се събираме, за да направим „разбор на заняти
ето“. Оказа се, че работата никак не е проста. На следващия 
ден всички трябва да се явим в т.нар. „Министерство на Тра
кия и Македония“ и лично да удостоверим присъствието си. 
Налага се с две думи да кажа как е редът да се отиде на Све
та гора. Освен виза за Гърция нашият сънародник трябва да 
отиде веднага в Солун в консулството ни. От там следва да 
вземе писмо, с което да отиде във въпросното министерство. 
Там трябва да чак кога ще му разрешат да отиде за 4 (четири) 
дена в Света гора и то на ден, определен от тях. Това ще рече, 
че малко е вероятно това да се уре ди бързо. Напротив, аз имам 
чувството, че всичко се прави да се откажем от пътуването 
до там. Този бюрократичен акт не се отнася за сърби и румън
ци – те само уведомяват министерството за своето посеще
ние в своя си манастир. Ние, българите, и тук се оказваме или 
втора ръка хора, или пак не сме уредили работите си, както 
трябва. За второто съм сигу рен. Оказа се, че от няколко месе
ца свещенослужителите от България могат да посетят Све
та гора само с разрешение от Вселенския патриарх в Истан
бул. И започват телекси и факсове – формалности без край.

На 11 март се разбира, че ние, четиримата миряни, ще 
тръгнем за Света гора, а владиката с двамата свещенослу
жители ще идат рано на 12 в същото министерство и ще ни 
достигнат с Божия помощ за да хванат единствения ферибот 
от Уранополис за Света гора. И това ще стане с по мощта на 
солунските връзки на нашия владика. Тръгваме из града да го 
разгледаме. Църква до църква и между тях параклиси. Те са 
малки, с една или няколко икони, някои от които рисувани и 
със скъп обков. През цялото време, ден и нощ, те са отворени 
и там има свещи, които можеш да запалиш и се помолиш пред 
иконата. Ето това е нещо, което не зная дали би се появило у 
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нас. Толкова бързо се отчуждихме от вярата и толкова много 
поругани черкви вече има у нас, толкова икони се продадоха и 
изнесоха. Вървя из улиците и си спомням за предната вечер, 
когато бях ме поканени на служба в голямата църква „Св. св. 
Кирил и Методий“ близо до нашето консулство. Златен фон 
на иконите и стенописите, пищни полилеи, стотици свещи. И 
найвече ще си спомням за добрия жест на служителите в хра
ма, които ни поканиха в олтара, за да се поклоним на пазените 
там мощи на св. св. Кирил и Методий. Разхождаме се покрай 
витрините на книжарниците и гледам скъпите книги, посве
тени на Филип и Александър Маке донски, за елинските маке
донски царе и герои. Дори видяхме масивен речник на гръцките 
думи в английския език. Не зная дали това е точно шовинизъм, 
или панелинизъм, но по нашите книжарници няма да намериш 
една ис тински историческа книга за нашите царе, за нашето 
славно минало. Май още ни е страх да си признаем, че сме били 
решаваща сила не само на Балканите, а някога и в Европа.

12 март. Рано сутринта тръгваме за Уранополис само 
четиримата, тримата свещенослужители се надяваме да ни 
догонят. Уж тръгваме рано, за да има време за по едно кафе 
в Уранополис, но май пропускаме някакво отклонение и се за
мотаваме навътре в планината и все повисоко. Покрай пътя 
има сняг и си мисля за ски. Все пак успяваме и 3 минути преди 
тръгването на ферибота пристигаме в малкото селище, зах
върляме едва ли не колата под един навес и след нас се затваря 
вратата на ферибота. Веднага трябва да кажа, че формал
ностите по отиването на Света гора не са свършили. Труд
ното е тепърва. Не можем да слезем на пристана на нашия 
манастир, а ще идем на пристанището Дафни. От там с ав
тобус ни чака път до столицата на областта – Карея, къде
то ще получим местното разрешение за посещаване на всички 
манастири. Едва след това можем да идем в нашия манастир, 
но автобусът е един път на ден, а разстоянието е около 20 км. 
Още на ферибота ни вземат паспортите и ще ни ги върнат 
„после“. Кога? – После. Любуваме се на раждащата се пролет, 
гледаме руините по склоновете и чакаме Дафни. С особено въл
нение чакам да видя пристана на Зограф и малкото заливче, 
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където преди 3 години слязохме неколцина и се отправихме 
към манастира на един дъх. Минаваме и вземаме един монах 
до друг манастир. След близо 2 часа приставаме на Дафни и 
слизаме. Десетина къщи и то все обществени – две магазинче
та, митница, полиция и още нещо. Качваме се на един симпа
тичен автобус – „Мерцедес“ – и започваме да лъкатушим по 
разбитата настилка нагоре в планината, 17 км за 40 минути. 
Пристигаме в Карея – столицата. Тук освен многото църкви 
има и повече къщи – магазини, хотел, кръчма и много конаци – 
се далища или представителства на съответните манастири. 
Времето тук ся каш тече побавно. Дори часовниците са с 5 и 
половина часа понапред от нас. Това е т.нар. „византийско 
време“ и по него се провеждат черковните служби. Пак сядаме 
да чакаме в местното управление. Гърците, които пътуваха с 
нас, бързо си взеха документи, но ние и един французин чакаме. 
Найсетне идват паспортите ни и след като броим по 2000 
драхми полу чаваме така желаното разрешение. Закрепен с 
подписите на неколцина ар химандрити вземам в ръка докумен
та под номер 21411, който ми дава подслон във всеки манастир 
за 4 дни считано от 28. 02. 1992 г., тоест по стар стил. Отпра
вяме се към близкия манастир Кутлумуш, където владиката 
бе позвънял за нас. Посрещат ни и веднага ни канят да седнем 
– чаша узо, кафе и вода, това са задължителните атрибути 
във всеки манастир, пък и в Гърция. Завеждат ни в килиите и 
ни казват, че вечерята ще бъде след службата в 6 часа. Оти
ваме за часдва в селището и като се върнахме владиката и 
другите бяха дошли. Разбира се, документите са получили та
ка, че да видят „гърба“ на ферибота. После катер, джипката 
на манастира Кутлумуш и групата пак е заедно. Вечеряме боб 
с ориз и леко се споглеждаме. Обясняват ни, че през пости и 
готвенето е лошо да не се изкушава човек от вкусното. После 
отиваме в килиите и стоим край бумтящата печ ка на газена 
лампа. Идва владиката и си говорим за Света гора. От него 
научаваме, че преди в Карея е имало една килия на нашия ма
настир с двама монаси. Повъзрастният отишъл в селището, 
а младият започнал служ ба. По едно време се показал монах на 
вратата и го попитал как пеят молитвата „Достойно ест“. 
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Младият монах казал, но гостът му я изпял по друг начин и 
на един камък написал нотите. После изчезнал. Младият мо
нах нищо не разбрал и едва когато се върнал старият станало 
ясно, че това е бил архангел Гавраил, който вписал на камъка 
нотите на молитвата и до днес тя се пее така.

Едва дочакваме сутринта на 13 март и тръгваме към ав
тобуса, който ще ни върне в Дафни. Използваме времето да по
сетим нашия конак. Това е масивна триетажна къща с църква 
до нея и хубав двор, но личи отдалеч, че не е обитавана. На вра
тата има бележка, че лечебницата се е преместила. А конакът 
и църквата на руския манастир са направо разрушени. Стоят 
само стените без покрив и етажи. Личи някогашното богат
ство и мощ не са мо на държавата, но и на църквата. Пак през 
планината с автобуса и пак с ферибот сме на път към Зограф. 
Там ни очаква Димитър с пикапа на ма настира, но както у нас 
става, на него някой му казал за двама души, не за седем и то 
с владика. Все пак тръгваме към светата обител с разбираемо 
вълнение и много скоро сме пред вратата на манастира. Дими
тър бърза да предупреди, настъпва малка суетня, пристигат 
монаси да ни посрещат и дадат наметка на владиката. Такъв 
е обичаят и канонът го изисква. Виждам сред дошлите и пре
гърбената фигура на отец Пахомий. Бързам да се поклоня и 
да му целуна ръка. Казвам кой съм и той си припомня наше то 
пътуване с корабчето и пита за моите спътници. Влизаме в 
манастира и се настаняваме в скоро измазани килии с големи 
зидани печки. Бързаме да излезем и обиколим за да направим 
снимки, тъй като е топло и слънчево. Виждам и разликите от
преди три години. Много е писано за нашия манастир, но едва 
ли от думите човек може да си го представи такъв величест
вен, стабилен и могъщ с високите и дебели стени. Поне два 
пъти по голям по площ и повисок от Рилския манастир, с три 
църкви в него и много параклиси и метоси в планината. Някога 
в него е имало до 150 мо наси, приемал е над 200 поклонници и е 
имал стотици работници. За тях има и до сега сгради вън от 
манастира и някои са сравнително запазени. Сега монасите 
са 10, работниците 2 – 3 и в момента ние, 7 поклонници. Зе
мите на манастира са много, хиляди декари, но почти не се 
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работят. Туктам се секат дървета за продан и огрев. Бързаме 
да отидем до метоха „Свети Никола“, откъдето има дивен 
изглед към манастира, и го фотографираме. Жалко, че е заб
ранено снимането с кино и видеокамери, иначе бих ме донесли 
в България образът на манастира като на живо. На вечерята 
сме почти всички и бързаме да легнем, защото службата ще 
бъде много ра но. Ток има за 12 часа, но само в трапезарията и 
коридорите. Така е и в другите манастири. В църквите може 
да светят само свещи и кандила.

Денят на 14 март започва в 03,45 ч. със служба в църквата. 
Днес е Тодоровден и службата е посветена на него. Стоя в сум
рака на свещите и кандилата, малката желязна печка излъчва 
топлина и се носи благовонието на тамяна. Светците като 
че ли са слезли поблизко и времето е без значение. Срещу мен 
е иконата на двадесетте и шест зографски мъченици. Те са 
същите, за подвига на които веднага вдясно до входа в двора 
на манастира има паметник с надпис. Той разказва, че през 
1276 година латините нападнали манастира. Света Богороди
ца дошла да предупреди монасите и 26 от тях остана ли да 
бранят манастира от кулата, която днес е изчезнала. Озло
бени от съпротивата, латините запалили кулата от всички 
страни и изгорили мона сите. Сега техните имена са издълба
ни върху мрамора и през миналия век е издигнат паметник в 
тяхна чест.

Службата свърши, или както бе писал един наш класик 
„Черквата пусна“, в 07,45 ч. и бързаме да закусим. Отец Йоан 
донесе тенекия мед, за да я освети владиката и вкусихме от 
неподправения планински мед. Още вечерта помолихме игумена 
за транспорт до Хилендарския манастир и след 1 час тръскане 
по пътищата стигаме до една друга светиня за историята на 
България – Хилендарския манастир. Пак кафе, узо и сладко от 
дюли – пелте. Показват ни гробът на св. Симеон,  до който дос
тигат коре ните на една лоза. От нея монасите правят стафи
ди и ги раздават на поклонниците срещу безплодие. Отиваме и 
в библиотеката на манастира. Място за завист. Стотици ръ
кописи и хрисовули подредени и запазени в специални шкафове. 
Грижливо подредени в хубави витрини са и икони от XII, XIII, 
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XIV и сетнешни векове. Всичко това сърбите добре съхраня
ват и показват. После отиваме в близкия манастир Есфигмен. 
Той е с много монаси и са от т.нар. „ревностници“. Считат, че 
над тях е само Бог и светиите и не споменават в молитвите 
си дори вселенския патриарх, камо ли другите живи предста
вители на църквата.

От манастира Есфигмен аз тръгнах пеш да пресека пла
нината и за час и половина бърз ход стигнах до Зограф, а мои
те спътници още ги нямаше. Бяха се забавили при един немец, 
приел православието и превърнал пристана на Хилендар в об
разцово жилище и параклис. Веднага помолихме отец Пахомий 
да ни заведе в нашата библиотека. Бил съм вече там, но вълне
нието ми не бе помалко и този път. Вече бях чел в един гръц ки 
проспект, че имаме 162 гръцки и 388 славянски ръкописа и над 
20 000 печатни книги, но според отец Пахомий те са повече. 
Всъщност броят не е от особено значение, когато пред очите 
и ръцете ти е оригиналната Паисиева история, служебника 
на патриарх Евтимий, други ценни за бъл гарската история 
книги и ръкописи. И тук са подредени и прибрани, макар и не 
така, както в Хилендар, но тук стои сърцето и вярата на отец 
Пахо мий. Двадесет години е в библиотеката и сега болката 
му е че няма млади хора, които да поемат работата в нови, 
силни ръце. Отварям книгата за по сетители и преди нас тук 
са били официални гости на 30.11.1991 година – военни, водени 
от министър Луджев. Той е написал: „С почит, уважение и 
вяра. Нека се множат делата в полза на България и българския 
дух“. Иван Гарелов е кратък: „Отново поклон“. Впечатляват 
ме думите на един от другите гости. „За втори път съм на 
Света гора и се чувствам българин в сянката на спрялото вре
ме. Имам чест. Поручик Узунов“. Подписваме се и ние в знак на 
дълбока почит и преклонение.

След вечерната служба се задържахме на разговор в тра
пезарията с игумена Евтимий и други монаси, но пак си лег
нахме рано, защото сутрешната молитва започваше в 02,45 ч.

Службата на 15 март завърши със слово на митрополит 
Кирил за празника на този ден. Той е свързан с почитта и тър
жеството на светата право славна църква за почитане на ико
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ните. Преди 1250 години окончателно е завършила борбата 
над иконоборците и че молитвите пред иконите не е покланяне 
пред идоли, а пред първообраза. Този ден съвпадна и с нашата 
цел и затова искам да предам дословно думите на Варненския 
и Преслав ски митрополит. Той каза: „По Божия промисъл ние, 
поклонниците от Варна, дойдохме именно на този ден, на въз
тържеството на почитта към иконите, за да донесем в дар 
на светата българска Зографска обител иконата на нашия по
кровител св. преподобномъченик Прокопий Варненски. Той се е 
подвизавал в тази гора Атонска, в скита на св. Йоан Предтеча 
при манастира Ксенофонт. След това по изкушение от дявола 
той напуска манастира и отива в Смирна. Там пък, при мисъл
та, че е напуснал манастира, се отчайва и приема мюсюлман
ството. И след като става това, едва след 15 дни той се реша
ва на друг подвиг. Принася живота си в жертва на Христа, за 
да изкупи своя грях на отстъпването от вярата“. После вла
диката се обърна към игумена и монасите с думите: „И ето, 
драги отец игумене и братя от све тата Зографска обител, 
православните християни от Варна като знак на своята дъл
бока почит към тази древна, историческа, българска светиня, 
в знак на любов към вас, които се подвизавате в тази света 
обител, дойдохме да ви поднесем иконата на свети преподоб
номъченик Прокопий Варненски, който да ви напомня за нас, 
варненци и за всички българи, че те не ви забравят, особено 
в своите молитви. Те си спомнят за вас и горещо се молят за 
вашето здраве, за да можете вие тук да изпълнявате своето 
монашество, да се молите и вие за нас, варненци и за целия 
български народ. Особено в тези дни той има нужда от ваша
та морална, молитвена подкрепа. Така св. Прокопий Варненски 
нека да ни свързва винаги и нека заедно с молитвите си към 
нашия Господ Исус Христос, които отправяме в днешния ден, 
неделя Православна, към всички светии да търсим и застъпни
чеството на св. Прокопий Варненски, за да може българският 
народ да устои и да изгради своя бъдещ обществен живот на 
основата на православната вяра, за която пострадаха много 
светии, в това число и св. Прокопий Варненски. Нека се ут
върждаваме братя в тази православна вяра, защото тя е спа
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сителна за нашия народ и му е помогнала да оцелее, тя ще му 
помогне и сега да се възроди отново, за да тръгне с нова сила и 
да възраства за нов духовен и политически живот. На всички 
вас честитя светата служба, честит празник. Божието бла
гословение да бъде върху нас за много и много години“.

Иконата на св. Прокопий Варненски вече бе внесена и по
ставена за вечни времена в предверието, в един владишки прес
тол. След службата помолих игумена за няколко думи към вар
ненци. Под един кипарис, висок десетки метри и огласян от 
песента на славеи, игуменът каза: „Ваше високопреосвещен
ство, благодарим много за Вашата любов, която показахте 
към нас, и за труда, който направихте да дойдете до тука и да 
ни ободрите със светата служба, и за големия дар на светата 
икона на св. преподобномъченик Прокопий Варненски. Ние от 
сърце Ви желаем здраве и сили да поддържате светата вар
ненска митрополия с мъдрост и опитност така, както при
ляга и подобава на Вас като добър архиерей и да даде Господ 
дълги години да поддържате Вашата митрополия. На варнен
ци благодаря много за иконата и за любовта на целия варнен
ски народ, който я показа към светата обител и към светата 
градинка на Майката Божия. Също така и на тях пожелавам 
успехи в техния духовен и личен живот.“.

Отново времето не стигна за повече разговори, защото ис
каме да влезем в църквата „Св. св. Кирил и Методий“, превър
ната в хранилище за икони и иконостаси от вече разрушените 
метоси и килии по съседните хълмове. Десетки и стотици ико
ни, някои полуразрушени и леко укрепени преди години от бъл
гарски реставратори, те се нуждаят от дълги години работа 
за реставриране и консервиране. Слушам сдържаните слова на 
игу мена пред една икона на Богородица с младенеца, върху коя
то има дълбо ки резки. Било е през 1812 година, когато турци 
нахлули в манастира. Един от тях решил да отреже шията на 
Богородица, но оттам бликнала кръв. Турчинът полудял и се 
обесил на съседния хълм. Неговите сънарод ници не го погреба
ли и псетата развлекли трупа.

Наближи 10 часа и раздялата с манастира и неговите мо
наси. Няколко минути по виещия се път се мярва сградата и 
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монасите пред нея. Те остават там – служителите на Бога 
и паметникът на българската вяра. Отнасям, както всеки от 
нас, малко и от тяхната вяра и оставям своята обич и прекло
нение. Бързаме да слезем, за да отидем и до руския манастир 
„Св. Пантелеймон“. Той е още поголям и още поразрушен. 
Има 40 монаси и две черкви, в които се служи. Останалото 
в значителна част е руи ни. Малкият ферибот ни закарва за 
20ина минути до там и имаме близо час докато се върне и ни 
вземе обратно за Уранополис. Следва неизменното кафе, халва 
и водка. Все пак манастирът е руски. Показват ни иконата на 
св. Пантелеймон, която първоначално искали да поставят на 
друго място и тя тринадесет пъти се връщала. Нещото, кое
то наймного ме порази в този манастир, бяха светите мощи. 
И в нашия има много мощи на светци, но тук, наредени една 
до друга, мощехранителниците сигурно са с над 20 м дължина. 
Заставаме и до камбаната, която тежи 818 пуда, или над 13 
тона. Часът минава като миг и пак на ферибота. Този път е 
препълнен и едва си намираме място. Бавно остава назад Све
та гора със своите манастири, монаси, свети мощи и чудо
творни икони. С нас отвеждаме за Солун и може би за Бълга
рия и отец Пахомий и отец Серафим. Двамата имат проблеми 
със здравето и затова е нужен лекар. Следобед всички тръг
ваме да посетим метоха „Свети Никола“, който се намира на 
отсрещния бряг, на Касандра. Това е името на сестрата на 
Александър Велики, която основала Солун – Тесалоники и му 
дала името на своя съпруг.7 За наше съжаление пристигаме 
късно и почти нищо не може да се види. Казват ни, че сега 
там има къмпинг, един от найизвестните напоследък в Гър
ция и манастирът притежава 17 000 декара земя, дадена под 
7 Информацията в това изречение е фактологически невярна, но я предста-
вяме непроменена като част от оригиналния авторов текст.
 Всъщност град Солун (Тесалоники) е основан от македонския цар Касан-
дър (305 – 297) на мястото на старото селище Терма. Градът е кръстен на 
Тесалоники – дъщеря на цар Филип II (359 – 336), сестра на цар Александър 
III Велики (332 – 323) и съпруга на Касандър.
 През Античността п-в Касандра се нарича Палене. Съвременното име е 
свързано с град Касандрия, основан на полуострова през 316 г. пр.Хр. от цар 
Касандър. (Бел.ред.)
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наем на един грък. След 110 км сме отново в Солун и спираме 
на ул. „Света София“ 48. Там е конакът на нашия манастир и 
оставяме отец Пахомий и отец Серафим. Един етаж от тази 
нова сграда е даден за офиси и за ресторант, друг е седалище
то на манастира. Ние отиваме да спим по старите си места.

Последният ни ден в Гърция е посветен на дребни покупки, 
Росен и Наско отиват да свършат пак нещо за своето предпри
ятие и след обяд се отправяме за България. С нас идва и отец 
Серафим. Минаваме по светло през границата и разбираме, 
че от полунощ започва стачка на гръцките митничари. Каква 
щеше да стане за няколко часа? Нашата цел отново е Рожен, 
където ни чакат. След манастирите на Света гора сега той 
ми се вижда бляскав, светски и като че ли разстоянието от 
него не е само 300 км, но поне 300 години. 

Следващата сутрин тръгваме за Варна. Сега разговорите 
не са така оживени, както на отиване. Всеки нещо се е за
мислил. Навярно и другите като мен си мислят за вечното и 
тленното, сравняват боричканията за политическа власт с 
почитта към светии и герои, запазили духа и вярата на Бъл
гария, и че те все още са оставени на забрава. Времето ще 
заличи много от преживяното, но ще останат касетите на 
магнетофона с камбаните на Зограф, пеенето на славеите и 
гласовете на монасите при техните песнопения. Ще останат 
и снимките в диапозитивите. За мен ще остане и желанието 
пак да отида. Кога ли!

22 март 1992 г.  Иван Симеонов Иванов, археолог, 
гр. Варна   член на дво „Европейски дом“
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Обр. 1. Официално писмо молба до игумена на Рилския манастир  
(РИМ – Варна, ф. „Иван Иванов“)
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Обр. 2. Иконата на св. Прокопий Варненски, изографисана от Р. Попов 
(личен фотоархив на Константин Угринов)
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Обр. 3-1. Пристанището на Зографския манастир  
(РИМ – Варна, ф. „Иван Иванов“) 

Обр. 3-2. Зографският манастир  
(РИМ – Варна, ф. „Иван Иванов“)



ТЕОДОР РОКОВ

370

Обр. 4. Даряването на иконата на св. Прокопий Варненски на Зографския 
манастир от официалната делегация от Варна. Вдясно от иконата – 

Р. Попов, зад иконата – Варненският и Великопреславски митрополит 
Кирил, вляво на първия ред на снимката – игуменът на Зографския 

манастир архим. Евтимий (Попова 2008, 25, обр. 15)
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the Roman Imperial period, including political and administrative 
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spaces, organisation and nomenclature of handicrafts and trade, 
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Монографията включва единадесет глави, библиография, 
снимков материал и карти, общо 552 страници. Текстът обоб-
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щава над половинвековна задълбочена работа на Александър 
Минчев като учен археолог във Варненския археологически 
музей1 и директор на Регионалния исторически музей – Варна 
между 1991 – 2002 г.2 

В изложението за първи път в българската историография 
цялостно е систематизирана и обобщена многопосочната про-
блематика на политическото, административното, стопанското, 
демографското и културното развитие на Одесос като част от 
провинция Мизия (по-късно Долна Мизия) на Римската импе-
рия през І – ІІІ в. сл.Хр. 

Авторът сполучливо подбира и презентира представителен 
кръг от публикувани и непубликувани, уникални и серийно 
произведени паметници по темата, които са открити случайно 
или при археологически разкопки през ХХ и началото на ХХІ в. 
Сред тях са надписи с обществен и частен характер, релефни 
изображения, монети, пластика и предмети на ежедневието от 
камък, мрамор, бронз, стъкло и керамика – преобладаващо от 
колекциите на Варненския археологически музей. Представена 
е и тяхната урбанистична среда – обществени и частни сгради, 
фортификационни, инфраструктурни и гробни съоръжения. 
Техният убедителен комплексен анализ, включително и на не-
еднозначно интерпретираните, се основава на задълбочено по-
знаване и на източници и научна книжнина, формално остава-
щи извън кръга на „одесоската“ проблематика.

Антропонимичният и иконографският анализ на изобра-
зителния и текстовия разказ, представен в официалните сред-
ства на градската пропаганда (лапидарни преписи на декрети 
и устойчиви реверсни монетни типове) и върху оброчните и 
надгробните релефи, дава възможност на А. Минчев да аргу-
ментира и открои спецификите на местния „етнокултурен код“, 
формиран от заварения от римляните елински субстрат и насе-
лението в тракийския хинтерланд на Одесос и повлиян от ин-
филтрациите на предимно източногръцко и циркумпонтийско 
население в етнодемографския „римски котел“ на полиса.  
1  Отдел „Археология“ на Регионалния исторически музей – Варна.
2 За определено време през това десетилетие музеят носи името Дирекция 
„Културно-историческо наследство“ към Община Варна.
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Убедително са откроени и пластичните акценти, с кои-
то одесоските ваятели (скулптури и каменоделци) представят 
функциите на божествата, на които гражданите и чужденците в 
полиса се уповават в своите лични, професионални и обществе-
ни изяви. Проследени са иконографското развитие, дифузията и 
синкретизмът на преобладаващите традиционни, регионални и 
общоимперски култове както в репертоара на градските атели-
ета и работилници, така и в пластиката, доставена от водещи, 
предимно източногръцки, ателиета.  

Основателно в монографията е поставен акцент и на присъ-
щите за римските градове (основни структурни административ-
но-стопански звена на империята) занаятчийски, художествени и 
търговски дейности. Систематизирани и верифицирани са пръс-
натите в множество публикации данни за материалната база (по-
стройки, оборудване, инвентар), условията на труд, резултатите 
от производствената и художествената дейност (отпадъци, бра-
кувани, незавършени и готови  изделия) на анонимните одесоски 
производители и творци (каменоделци, строители, скулптури, 
художници и мозаисти, керамици, стъклари, ювелири, ковачи, 
леяри, резбари, дърводелци, тъкачи, колари, кожари и др.), както 
и данните за представителите на „интелектуалните“ професии  в 
града (лекари фармацевти, учители и актьори).      

Производственият процес и стопанските контакти са вза-
имно свързани звена в материално-производствената сфера, в 
рамките на която стоките се създават и насочват посредством 
механизмите на търсене и предлагане към сферата на потребле-
нието. А. Минчев, основавайки се на публикувани и непубли-
кувани данни и паметници, представя изчерпателно предмета 
и произхода на вноса на луксозни и масови стоки (керамични, 
бронзови и стъклени съдове, мраморна пластика, ювелирни из-
делия, оръжия, инструменти, вино, зехтин, бои, тъкани, храни, 
подправки, метали и др.). Също така и някои от същностните 
елементи в организацията и инфраструктурата на търговската 
дейност и продоволственото снабдяване в Одесос – длъжност-
ни лица, монетосечене, пътна мрежа, селскостопански дейнос-
ти в градската територия. Основните одесоски привинциални 
монетни емисии и движението им в региона в процеса на реали-
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зация на стоките индикират динамиката на стопанските проце-
си в града, които „стъпка по стъпка“ следват общата военно-по-
литическа, финансово-административна и социално-културна 
конюнктура в империята.

Обстоятелствено е разкрита и урбанистичната среда, в коя-
то са създадени, потребяват се и се (пре)разпределят изделията 
на местното производство и вноса. Систематизирани, комен-
тирани и обобщени са резултатите от археологическите наб-
людения, сондажите и редовните разкопки на територията на 
гр. Варна и околността му, чието начало в първите години на 
ХХ в. поставят братята Карел и Херменегилд Шкорпил. Спря-
мо съвременния „морфологичен скелет“ на Варна и реконстру-
ираните от А. Минчев „хиподамови“ инсули на римския Оде-
сос е локализирана фортификационната и инженерната градска 
инфраструктура – укрепителни съоръжения, улична, водоснаб-
дителна (външно- и вътрешноградски водопроводи и кладенци) 
и канализационна мрежа; обществената (театър, бани, храмо-
ве, светилища, продоволствени складове, градски часовници, 
латрини) и жилищната („паянтови“ и в смесен градеж едно- и 
двуетажни сгради и перистилни комплекси) архитектура; град-
ските некрополи с изградените в тях гробни съоръжения и по-
ставените надгробни плочи. Представени са наличните данни 
за тяхното обемно-пространствено, екс- и интериорно худо-
жествено изграждане, композиция, използваните строителни 
техники и материали. Предложена е изчерпателна типология на 
гробните съоръжения (ями, каменни гробове, зидани каменни и 
тухлени и шахтови гробници, саркофази, цистови и с трупоиз-
гаряне гробове и могили) и на надгробните плочи с надписи и/
или релефни изображения на одесоските граждани.   

Александър Минчев представя военно- и обществено-поли-
тическия контекст в Балканския Югоизток, в който са създадени 
оцелелите опредметени следи на градската провинциалнорим-
ска култура в Одесос – първия сблъсък с Римската република 
през Третата Митридатова война, налагането на римската ад-
министративно-териториална система при Юлио-Клавдиите и 
Флавиите, дакийските кампании на Траян, ускорената урбани-
зация при ранните Антонини, военно-политическите, финансо-
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вите и епидемичните проблеми през принципата на Марк Авре-
лий и Комод, подема по време на военизирането на империята 
при Северите, последиците от едикта на Каракала, „Скитските 
войни“ и гражданските сблъсъци по време на „войнишките“ 
императори, както и реформената дейност на император Дио-
клециан, в резултат на която източнобалканските провинции 
постепенно навлизат в нов период от своето развитие – този на 
Домината. 

В тези исторически условия Одесос запазва геополитичес-
кото си значение като кръстопътен пристанищен център, тран-
зитно „дебуше“ за римските военни части, придвижващи се по 
външния граничен пръстен на империята (Дунавския и Мало-
азийския лимес), за продоволственото им осигуряване и за ци-
вилния стоково-паричен оборот по вътрешнопаралелния на Ду-
навския лимес път. За реализацията на тази функция допринася 
и стабилното, запазено от римляните градско самоуправление. 
Неговите структури се грижат за възпроизводството на граж-
данския корпус, осигурявайки спокойствието, организацията 
на стопанския живот и продоволственото снабдяване, благо-
устройствените и противоепидемичните мероприятия, както и 
културно-развлекателния живот в Одесос (театър, музика, пое-
зия, спорт – общоградски и в гимназиона, а също и ловни, цир-
кови и гладиаторски игри). А. Минчев представя институциите 
и служителите, ангажирани с изпълнението на тези дейности 
– съвет, народно събрание, изборни колегии и магистрати (се-
кретари на съвета, архонти, агораноми, евпозиарси, агонотети, 
гимназиарси, синдици, лекари), градски фили, ефебарси и слу-
жители на Западнопонтийския койнон.     

Приносите, съдържащи се в монографичния труд на Алек-
сандър Минчев, дават основание да се очаква, че той ще полу-
чи подобаваща оценка както от специалистите, така и от всеки, 
проявяващ интерес към провинциалноградската римска исто-
рия и археология на Одесос. 

На добър час!  
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Abstract: The review highlights the main achievements of 
Alexander Minchev and Valeri Yotov as authors of the first part of 
the history (focused on archaeology) of present day Byala, a town 
on the Black Sea Coast in the province of Varna. They supervised 
excavations on the nearby Cape of St. Athanasius that have generated 
data and materials characteristic of the oldest history of today’s 
settlement, such as:

 Thracian religious centre (6th century BC – 1st century AD);
 Sanctuary of Heracles (2nd – 3rd century AD);
 Late Antique fortified city (4th century – early 7th century AD) 

with a Christian place of worship, wine production workshops, 
household and construction ceramics, etc.

1  В настоящия брой на „Известия на Народния музей – Варна“ са поместе-
ни два отзива за книгата „История на Бяла“, издадена през 2021 г. Отзивът 
на П. Георгиев е с фокус върху нейния първи раздел: „История и археология 
на Бяла от древността до средновековието“. (Бел.ред.)
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Ключови думи: епиграфски паметници, обредни ями, мор
ско светилище, йонийска и атическа керамика, вотиви, моне
ти, керамични лампи, скулптури на Херакъл, ранновизантий
ска крепост, бани, ергастерии за вино, християнска базилика, 
баптистерии

Keywords: epigraphic monuments, ritual pits, sea sanctuary, 
Ionian and Attic pottery, votive offerings, coins, ceramic lamps, 
sculptures of Heracles, Early Byzantine fortress, baths, wine 
workshops, Christian basilica, baptisteries

Книгата е реализирана по проект, финансиран от Държав-
ния фонд „Земеделие“ и Местната инициативна група „Долни 
Чифлик и Бяла“. Идеята е на ръководствата на Община Бяла в 
периода след 2011 г. и по настояване на бившия кмет на града 
г-н Анастас Трендафилов (сега председател на Общинския съ-
вет) и на настоящия кмет инж. Пеньо Ненов.

Тя е плод на многогодишна работа не само на авторския ко-
лектив от ерудирани специалисти, но и на многоброен състав 
от сътрудници и информатори, чиито имена са изрично посо-
чени. Има характер на научно изследване, стъпило на солидна 
извороведска и документална основа, и е снабдено с най-важни 
препратки към изворите. До неговата реализация се стига след 
около десетгодишна работа, като се стъпва и на основата на ре-
дица научни публикации, най-значимата от които е излязлата 
във Варна през 2014 г. „Приноси към историята на Бяла (от древ-
ността до 1878 г.)“ (Приноси 2014). Информацията е поднесена 
на достъпен език и може да бъде използвана без особени затруд-
нения от широк кръг читатели.

Важна част от книгата са нейните цветни и черно-бели фото-
графии, планове и други графични илюстрации. Отпечатани вър-
ху качествена хартия, те дават зрима представа за изложението на 
авторите, особено в „археологическата част“ на „Историята“.

Представената история на град Бяла в книгата е разпреде-
лена в четири раздела, всеки от които е посветен на основни 
периоди от развитието на съвременното селище и има различен 
характер и обем, обусловени най-вече от спецификата на изво-
рите за тях.
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Изложението по-долу е посветено на първия раздел: „Ис-
тория и археология на Бяла от древността до средновекови-
ето“ (174 стр.), който е изграден предимно на данни от проучва-
нията на археологическия обект на нос Свети Атанас. Водещи 
автори тук са археолозите Валери Йотов и Александър Минчев, 
които през последното десетилетие проучват крепостта и съ-
бират археологическа, епиграфска и историческа информация 
за нея и района, в който тя се намира. Закономерно значителна 
част от предговора на книгата, а и въведението към изложение-
то, е посветена на описанието на обекта от първите му изсле-
дователи, а също и на известните писмени и археологически 
данни за него. В кратък екскурс се разглежда въпросът за въз-
можните исторически имена на селището: Лариса, Вича и Све-
ти Атанас, но без да се заема категорична позиция относно тях-
ната идентичност с проучвания обект. Вместо това авторите са 
предпочели да представят по-детайлно (с. 18 – 25) намерените 
там епиграфски паметници, които датират най-вече от времето 
на Ранна Византия (V – VI в.) и са съвременни на най-активния 
период от съществуването на селищната агломерация върху 
н. Свети Атанас. Един от тях посочва особената роля на кесаря 
и бъдещ император Тиберий Константин (578 – 582), т.е. преди 
578 г., в нейното утвърждаване като значим за района град на 
Империята. Може би тук е било мястото и на проведения от 
Йото Валериев анализ на нумизматичния материал от този пе-
риод (вж. Приноси 2014, 176). Така щеше да се добие по-ясна 
представа за стопанския и културния подем на града още при 
императорите Теодосий I (378 – 395) и Теодосий II (408 – 450), 
Анастасий (491 – 518) и особено при Юстиниан Велики (527 – 
565). Последните монети от крепостта датират от началото на 
VII в. и дават известно основание да се приеме, че след второто 
десетилетие на века тя е била разрушена и обезлюдена. Това 
не означава автоматично, че животът там, особено в близката и 
по-далечната околност на крепостта, е прекъснал окончателно. 
За съжаление обаче, по този въпрос се констатира единствено, 
че периодът на Средновековието е представен само от десе
тина фрагмента от сграфито керамика, както и няколко мо
нети от XIV – XVII в. (с. 27).
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Следвайки строго констативния си и описателен подход, 
авторите разглеждат топографията на разкритите в и край ар-
хеологическия обект структури според намерените в тях мате-
риални останки. Тяхната хронология е наистина впечатляваща 
и обхваща няколко епохи в развитието на средиземноморския 
свят през цялата Античност (над 1000 години). Благодарение 
на стратиграфския подход при археологическото проучване на 
обекта са разграничени няколко периода, които имат различен 
облик и значение. 

За времето от VI в. пр.Хр. до I в. сл.Хр. на върха на морския 
нос, зад преградна откъм сушата стена, е съществувал „Тракий-
ски култов център“ (с обредни ями, пещи, огнища или есхари), а 
по-късно (?) и с храмова сграда от дърво, а след това и с каменна 
основа. Общите бележки за тях са последвани от по-обстоен 
анализ на А. Минчев (с. 29 – 60), който оценява въпросните ос-
танки като от антично морско светилище  (с. 35 и 46 – 47). На 
анализ е подложен значителен керамичен и друг материал, част 
от който е внос от Гърция или други части на Средиземномо-
рието. Това дава право на автора да направи преглед на подоб-
ни светилища по цялото Западно Черноморие. Специално вни-
мание А. Минчев отделя на т.нар. „елинистически фигурални 
лампи“, които се срещат сравнителна рядко и илюстрират връз-
ки с Източното Средиземноморие. Монетите от светилището са 
изучени от Й. Валериев (с. 61 – 68) и те потвърждават активните 
търговски и културно-религиозни контакти в Черноморския и 
Средиземноморския басейн, както и с хинтерланда на Древна 
Тракия.

След около двувековно прекъсване, най-късно към начало-
то на III в., над останките от тракийското морско светилище 
се появява друг култов обект. Той е посветен на популярния 
през Античността гръцки митологичен герой и полубожество 
Херакъл. За това свидетелстват многобройните оброчни реле-
фи и скулптури с неговото изображение като победител (с или 
без гръцки надписи) (вж. с. 71 – 81). Светилището от н. Свети 
Атанас е единственото подобно, проучено (засега частично) на 
брега на Западния Понт, и то е имало не само местно значение. 
Много е вероятно да е свързано с появата на гръцки заселници, 
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може би същите, които са основали по-рано и само на около 20 
км на юг антично селище с название Хераклея (дн. м. Иракли, 
Несебърско), както изтъква А. Минчев (с. 78). 

В. Йотов, от своя страна, извежда на преден план анализ 
на данните за пещ за битова керамика от III в. (с. 81 – 89). Тя 
изглежда да е съвременна на светилището на Херакъл в съсед-
ство, но и предшественик на подобни пещи, които са датирани 
към VI и дори към началото на VII в., което предполага про-
дължително съществуване на провинциален керамичен център 
от римско време  (с. 88). Остава неизяснено обаче дали той е 
функционирал заедно със светилището на Херакъл и къде се е 
намирало селището от ранната римска епоха. Заключението, че 
разкопките на н. Свети Атанас са откроили два основни архео
логически хоризонта: ранен (VI в. пр. Хр. – I в. сл. Хр.) и късен 
(IV – VII в.) (с. 88), оставя този въпрос без конкретно решение 
засега.

На едноименното пристанище от югозапад на крепостта 
В. Йотов посвещава съвсем заслужено отделно внимание (с. 93), 
въпреки че то е проучвано отдавна (вж. за това и бележките на 
А. Минчев за античния пристан (с. 44 – 45)). Това се отнася и до 
обширната територия на платото между него и крепостта, оп-
ределена като Външен град (с. 92, карта). Съвместното същест-
вуване на крепостта като refugia, т.е. убежище, на околното на-
селение и за охрана на пристанището е вън от съмнение поне 
през ранновизантийския период. Отсъствието на сигурни ар-
хеологически данни за самия пристан с прилежащото му край-
брежие и най-вече за терена между тях и крепостта ни лишава 
от възможността за по-сигурни решения относно развитието на 
селищната агломерация на н. Свети Атанас през цялата Антич-
ност и особено през Средновековието. 

Градският тип застрояване в рамките на укрепената тери-
тория е много характерно за Късната античност и данните за 
това са обилни и много интересни. Това е дало основание на 
В. Йотов да им отдели сериозно внимание в описателен и срав-
нителен план. По отношение на характера на късноантичния 
град той обосновано предлага да бъде определян като приста
нищен и с важно стопанско значение (с. 92 – 93, 134).  Но това 
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би могло да е валидно и за по-ранните, и за по-късните периоди, 
когато животът и стопанската дейност на населението са били 
съсредоточени между укрепените светилища и пристана, глав-
но в защитената от северното въздушно течение част на т.нар. 
„Външен град“.

Благодарение на анализа на архитектурно-градостроител-
ните данни и на открития археологически материал В. Йотов 
сполучливо разграничава върху цялата (sic!) територия на прис-
танищния град на нос Свети  Атанас (с. 104, карта) четири зони 
на застрояване. Старохристиянският комплекс, със солидна и 
богато украсена базилика, баптистерии, жилище на хорепископ 
и др., заема приморска част от укрепената територия срещупо-
ложно на главната „средна“ улица (вж. с. 117 – 134). Той е издиг-
нат над част от теменоса (сакралната територия) на някогашно-
то тракийско морско светилище, но встрани от разположения 
в крайната част от полуострова негов храм. Там, още в римско 
време, е била оформена зона за производство на битова и стро-
ителна керамика (с. 105 – 106). Пещите за нейното изпичане са 
сигурен замърсител за живеещите в укрепения град, така че 
разполагането им в подветрената негова част е било в съгласие 
с традиционните разпореждания на властите в тази насока. Но 
подобна производствена зона е била обособена и от запад на 
християнския комплекс, почти в средата на градската терито-
рия. Там тя е с пряк излаз на главната улица и това издава ней-
ния търговско-производствен характер и много вероятна зави-
симост от църковния комплекс. В зоната са разположени някои 
от пресите за грозде и складовете за отлежаване на значителна 
по обем винарска продукция, така че е напълно правдоподобен 
изводът, че производството на вино е играло важна роля в ико-
номиката на късноантичния град. На него В. Йотов отделя голя-
мо внимание, като текстът (с. 107 – 108, 155 – 163) е съпроводен с 
нагледни илюстрации, включително и убедителни възстановки 
на производствения процес. Досега в града са разкрити общо 
четири винарни и те несъмнено са сред най-атрактивните стро-
ежи в него.  

Големите постройки с граждански характер в централната 
и западната му част са имали вероятно също търговски харак-
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тер. Приземните им етажи са били използвани за складове и 
магазини на богати или заможни граждани и в тях обикнове-
но се разкриват големи питоси за складиране на вино, зърно и 
други хранителни продукти. В обширните периферийни сек-
тори, които са засега по-слабо проучени, следва да се очаква, 
че са били разположени домовете на обикновени граждани, но 
не е изключено там да е имало и значителни по площ незастро-
ени участъци. При западната порта и до крепостната стена са 
се намирали и казармите за гарнизона. Наличието на навеси 
с питоси и на това място навежда на мисълта, че те са били 
за изхранване на войниците или за други обществени нужди. 
В съседство се намират и някои от пресите за изстискване на 
гроздов сок. В тази част са били разположени, изглежда, и стра-
ноприемници и таверни за гостите на града. Някои от тях са 
били търговци, изкупуващи продукция за големите градове на 
Империята. Находки на екзагии и различни измервателни уре-
ди сочат, че търговията е процъфтявала в почти целия град и 
В. Йотов с основание отбелязва, че на това се дължи стопан-
ският просперитет на много от гражданите. С увереност може 
да се заключи, че градът на нос Свети Атанас днес изглежда 
да е имал стопанство и търговски връзки, подобни на тези на 
познатите отдавна градове от Крим и Северното Черноморие. За 
нашето крайбрежие той е със сигурност най-добре проученият 
градски и стопански център от Късната античност.

Важен белег за благоустрояване са разкритите в централна-
та градска част две бани с хипокаустно отопление (обществена 
и частна), както и съоръжения за водоснабдяване и канализация 
(вж. с. 98 – 102).

Заключението на В. Йотов за тази част от изложението е 
кратко и посветено на опит за обща характеристика на късно-
античния град. Той е имал топография, фортификация и урба-
низация като повечето от византийските градове в тази епоха. 
Укрепената му площ е възлизала на близо 35 дка, като плът-
ността на застрояването се изчислява на 4 – 6 сгради на декар. 
На тази основа броят на жителите следва да бъде повече от 1000 
души. Както повечето градове от това време обаче, той е имал и 
обширно неукрепено подградие (т.е. външен град), което според 



ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ

386

проучвателите е било разположено на територия от над 100 дка 
и въпреки че е било по-рядко заселено, е увеличавало неговия 
демографски потенциал. Може да се предположи, че неговите 
жители са се занимавали със земеделие, риболов, както и с мор-
ска търговия (моряци и товарачи на кораби в близкия пристан). 

Последната част от коментирания тук раздел на книгата е 
посветена на „археологическата история“ на съвременния град 
Бяла. Тя съдържа няколко приложения. В тях авторите се спи-
рат по-детайлно на най-значимите археологически находки от 
разкопките. А. Минчев представя своите наблюдения върху 
ефектна бронзова лампа канделабър с кръст, както и върху ке-
рамична лампа с фигурална сцена. Привеждайки богат сравни-
телен материал, авторът всъщност изследва умело търговските 
контакти на града със средиземноморския свят. В. Йотов, от 
своя страна, се спира на важни въпроси от производството на 
вино и угощенията в града на нос Свети Атанас, представяйки 
винарните там в контекста на аналогични строежи от Черномо-
рието през Късната античност. Той посвещава специално вни-
мание и на златна пластина от пръстен с монограмно изписано 
име на притежателя, както и на друг златен пръстен, украсен с 
представен в обем християнски сакрален обект. Приведени са 
доказателства, че бижуто изобразява ротондата „Анастазис“ в 
Йерусалим и че е принадлежало на местен висш църковен слу-
жител. Скъпите вещи изглежда са били собственост на богати 
граждани или гости на града. В тяхна светлина пръстенът ни се 
представя като неразделна част от християнския свят през V и 
особено през VI в. 
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Abstract: The review presents a book published less than a year 
ago. Its authors – archaeologists, historians and local historians – 
share with the reader their findings about the history of Byala, a 
town in the province of Varna. The archaeologists talk about the 
discoveries they have made over the previous decade on the Cape 
of St. Athanasius near Byala, while the historians describe the Late 
Mediaeval village of Ak Dere (future Byala) in the early centuries of 
Ottoman rule and the National Revival. The stories that follow take 
the reader through village life – from deep in the past, all the way 
to 1989. The book features numerous carefully crafted and selected 
illustrations that bring this story to life, in a kaleidoscopic history of 
how this beautiful Black Sea town has developed over the past two 

1  В настоящия брой на „Известия на Народния музей – Варна“ са поместе-
ни два отзива за книгата „История на Бяла“, издадена през 2021 г. Отзивът 
на Н. Марков е с фокус върху разделите, посветени на периода от XV в. 
нататък. (Бел.ред.)
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and a half millennia.
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Черно море
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В средата на 2021 г. любителите на родната ни история бяха 
приятно изненадани от появата на един нов труд – „История на 
Бяла“. За разлика от предходните издания по същата тема, дело 
на същото авторско ядро, посветили години от живота си в про-
учването на миналото на този китен морски град, този път ни 
е предложено луксозно издание голям формат с подшити коли 
и твърда корица, с внушителния обем от близо 500 страници и 
много, много цветни илюстрации, всичко обособено в четири 
монографични раздела. 

В първия от тях, озаглавен „История и археология на Бяла 
от древността до средновековието. Археологическият обект на 
нос Свети Атанас“ и с автори Валери Йотов и Александър Мин-
чев, е поднесен обстоен разказ отчет за археологическите про-
учвания на нос Свети Атанас при Бяла, предприети от тях през 
последните малко повече от десет години. Тази част, обемаща 
в изданието към 160 страници, е разделена на няколко пъстри 
теми със специфичен характер – от топографията, ритуалите и 
архитектурата до дребните находки. Подредбата им е подчи-
нена на хронологията и така е представен ранният период от 
развитието на селището, предшественик на съвременния град – 
от времето на траките до Късната античност, когато поредните 
варварски нашествия довели до преустановяване на съществу-
ването му в продължение на близо седем века.

Много по-обстоятелствен е разказът за историята на Бяла 
през османския период. На него е посветен вторият раздел от 
книгата, озаглавен „Бяла и районът през Османската епоха (XV 
– XIX в.)“. Неговият автор Иван Русев е бил несъмнено улеснен 
при създаването му от наличието на писмени извори, предимно 
с официален османски характер. Това му е разрешило да развие 
хипотезата за възникването на съвременното селище вероятно 
към първата половина на XV в. и да изкаже предположението, 
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че землището на днешна Бяла, до средата на XV в. по всяка 
вероятност принадлежащо към имотите на някой от манас
тирите на общността „Емонската планина“, още през същия 
век е превърнато във вакъф на султанската майка Хюмма Ха
тун [майката на султан Мехмед II Завоевател – бел.авт.] (с. 210). 
Подчертано е обаче обстоятелството, че за първо сигурно из-
вестие за съществуването на село Ак дере (дн. Бяла) трябва да 
се приеме вписването му в дефтер, съставен през 1566 – 1569 г., 
в който селището било регистрирано за първи път. От данните 
на този запис се разбира, че населението му било изключител-
но българско, а броят му – приблизително 200 души. Също и 
това, че поминъкът на жителите му не бил свързан с морето. 
Някои от тях са вписани като овчари, обущари, мелничари, про-
изводители на кебе (груб вълнен плат), ножари, но повечето се 
препитавали от земеделие. Връзката на беленци с морето била 
опосредствана чрез пристанището „Гьозлу“, за което е изказано 
внимателно предположението, че се е намирало някъде между 
недалечните устия на реките Двойница и Перпери.

По всичко изглежда, че с развитието си през следващите 
десетилетия Ак дере е започнало да се превръща и в притега-
телен център, защото в регистър от 40-те години на XVII в. в 
него вече са споменати неколцина гърци, албанци и дори два-
ма маджари, а броят на жителите му се увеличил до около 300 
души. Разнообразени били и практикуваните от населението 
тук занаяти. Вече имало бояджии на платове, чехлари и дори 
неколцина чалгаджии (музиканти). В раздела не са подмина-
ти и някои тормозещи живота на мирното население събития, 
каквито били казашките нападения по цялото ни Черноморско 
крайбрежие от края на XVI до 30-те години на XVII в., намери-
ли отражения в запазените и до днес от беленци легенди.

По разбираеми причини разказът за историята на Бяла през 
XIX в. е много по-детайлизиран. За това са помогнали много-
бройните документи, описания, спомени и по-късни публика-
ции, издирени и обобщени от И. Русев. От разказа му се вижда 
как постепенно селото започнало да се грецизира, за да се пре-
върне през XIX в. в най-голямото гръцко село по Българско-
то Черноморие. Разбира се и как то постепенно придобивало 
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по-модерен облик по това време. Вижда се как беленци започ-
нали да се отдават все повече на търговията и как интелектуал-
ното им ниво се повдигало. В тази част от книгата читателят 
може да се запознае и с много други любопитни сведения от 
епохата – за местните хайдути, за беленските храмове (както за 
достигналите до наши дни, така и за изчезналите) и да научи 
ред други интересни факти, между които особено внимание за-
служават кратките разкази с историята на по-малките селища 
от района.

Читателят със сигурност няма да бъде учуден от значител-
но по-големия обем на третия раздел – „Бяла и районът след 
Освобождението до края на Втората световна война (1878 – 
1945)“, написан от Борислав Дряновски. Той заема почти 1/3 от 
книгата. За неговото съставяне са ползвани освен многобройни 
документални и писмени извори, така и забележително голям 
брой споделени разкази и спомени на все още живи свидете-
ли на събитията от периода или на техните преки наследници. 
По този начин разделът се е превърнал в типично народописно 
произведение, от което може да се научи много за следосвобож-
денското административно устройство на селището, за настъ-
пилите през десетилетията демографски промени, довели до 
съвременния му изцяло български облик, за икономическото и 
духовното му развитие, за участието на беленци в обществе-
ния и политическия живот на българите в периодите на мир и 
на война, за благоустрояването на селището с изграждането на 
модерна за времето си улична система, водопроводна и канали-
зационна система, на самостоятелно пристанищно съоръжение, 
организирането на междуградски транспорт, просветни цен-
трове и много други интересни подробности, при това богато 
представени и с чудесен илюстративен материал.

Най-малкият раздел на представяния труд е дело на Тодор 
Парушев. Озаглавен е „Бяла и районът в периода на социализма 
(1945 – 1989)“. Той всъщност е последен в книгата. До голяма 
степен разделът е изграден на принципа на съпоставителната 
статистика, което разрешава на читателя да долови съвремен-
ните тенденции в развитието на селището, обявено за град през 
1983 г. И този раздел е изключително богато илюстриран, а 
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значителна част от представените в него снимки принадлежат 
на т.нар. „събитийна фотография“, което ги превръща в пълно-
ценни документи, представящи епохата. Освен това е сигурно, 
че беленци и пръснатата им из цялата страна, а вероятно и в 
чужбина рода ще имат удоволствието да видят в тях познати 
персонажи, близки, приятели и роднини.

И накрая на тези си бележки, не мога да не препоръчам 
най-горещо на всеки любител на миналото ни да се сдобие с 
това луксозно, но преди всичко полезно издание, което освен 
доброто си полиграфско оформление е и образец на занимател-
но четиво, в което работата на учения е поднесена на популярен 
и достъпен за всеки език.
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Abstract: This presentation is focused on the book “The 
Chronicle of Kozludzha, Varna Province (Suvorovo)” by Protoiereus 
Hristo Ivanov Popsavov, a local priest. The chronicle was compiled 
from 1950 to 1976, and constitutes a 264page manuscript. It is bound 
together with a printed Gospel that belonged to Father Sava Zhekov, 
the priest’s grandfather. The book is registered under Library 
№ Б N35IX. When it was later added to the inventory of the Varna 
Museum of the National Revival (‘Department of Bulgarian Lands 
in the 15th – 19th Century’ of the Varna Regional Museum of History), 
both the book and the Gospel were paginated.

This publication only presents the chronicle portion of this 
fascinating local history paper. It was prepared for printing by 
Mariyanka Nikolova, the Chief Curator at the Varna Museum of the 
National Revival, who spent two years arranging and putting into 
modern and accessible language various chronicle notes about the 
history of Kozludzha (present day Suvorovo). Popsavov has written a 
rich and complete study that is a very useful reference for historical 
figures and events in the area. Father Hristo has included many 
photos in the chronicle about Kozludzha, including pictures of his 



МИЛЕНА ДРАГНЕВА

396

fellow villagers, important figures from the village, public buildings 
and preserved clothes. The genealogical trees of many village 
families are listed as separate appendices at the end of the book. 

Ключови думи: летописна книга, Козлуджа, Суворово, ис
тория, археология, етнография, демография, родове, етноси

Keywords: chronicle, Kozludzha, Suvorovo, history, archaeology, 
ethnography, demography, clans, ethnicities

През есента на 2021 г. летописът на с. Козлуджа1 с автор 
отец Христо Иванов Попсавов се завърна отново при хората в 
днешния град Суворово след близо четири десетилетия мис
тична недостъпност (Летописна книга 2021, 3). Това се случва 
благодарение на труда на Мариянка Николова, главен уредник 
в Музея на Възраждането – Варна.2 Както самата тя споделя в 
предговора на книгата: За да не потъне в забвение и този труд 
(Летописна книга 2021, 3). Разбира се, трябва да се изкаже бла-
годарност и на жителите на Суворово (г-жа Анка Тилева, г-жа 
Светла Енева), както и на кмета г-н Данаил Йорданов, с чиято 
помощ ръкописът става достъпен за всички, които се интересу
ват от своя род и корени, от своето минало (Летописна книга 
2021, 3).

М. Николова, макар и да се явява само съставител на тази кни-
га, се изправя пред нелеката задача да извърши транскрипцията 
на оригиналния текст, който се състои от общо 264 листа или 450 
страници, писани в по-голямата си част на ръка и твърде нечетли-
во. По този начин, прелиствайки лист по лист, преписвайки всяко 
изречение, дума или име, тя самата извървява издирваческия път 

1  По отношение на наименованието на Суворово е добре да се направи 
следното уточнение. За пръв път с. Козлуджа се споменава в един „Опис на 
джелепкешаните“ (овцевъди, отглеждащи овце за продан) в Североизточна 
България от 1573 г. (Стойков 1961, 466). Със заповед № 44 от 18.08.1934 г. 
с. Козлуджа се преименува на с. Новградец. Днешното име Суворово е при-
ето с Указ 288 от Президиума на Народното събрание от 17.06.1950 г. в чест 
на руския пълководец Александър Суворов. От 07.09.1984 г. Суворово е със 
статут на град. Повече за името на дн. Суворово вж. в Аджемлерски 2012, 
203 – 205.
2 Отдел „Български земи XV – XIX в.“ на Регионалния исторически музей 
– Варна.
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на Христо Попсавов. Свещеникът е провокиран да тръгне по този 
път от една подвързия на наследено от дядо му евангелие, в което 
протойереят поставя допълнително нови бели листи, за да започне 
да записва своите исторически бележки, засягащи с. Новградец 
от минали времена (Летописна книга 2021, 15).

Г-жа Николова със сигурност съпреживява заедно с отец 
Христо, макар и от разстояние на времето, събитията, случи-
ли се в с. Козлуджа към този период: опознава местностите и 
културните топоси; научава за обществените и религиозните 
здания в селото, които той лично посещава и описва; запознава 
се със съдбите на хората, с които отецът се среща; вълненията, 
които изпитва; разочарованията, с които се сблъсква; неговите 
желания, но и неговите болки от противоречивите процеси на 
действителността, в която живее. 

За удобство при четене на изданието е използван осъвре-
менен български език, съкращенията на места са подменени с 
цялата дума или име. Личните имена са изписани изцяло, къ-
дето това е възможно. Съставителят разумно прави редакция 
и на някои букви, които вероятно са били проблем за пише-
щата машина на свещеника. Старият начин на изписване на 
думи като напр. „пристилки“ умишлено са редактирани със 
съвременен правопис – „престилки“. Важно е уточнението и за 
двойната номерация на страниците, която се вижда в начало-
то на всеки лист. Както пояснява М. Николова, това се дължи 
на факта, че едната е зададена от самия автор, а другата – от 
музейните специалисти, приели книгата. Това номериране е 
отразено и в настоящото книжно издание – на всяка страница 
има потъмнено сиво поле, което показва, че започва нов лист, 
следователно има и два номера. Първият представлява номерът 
на страницата, дадена от протойерей Попсавов, а вторият но-
мер е даден при инвентирането на книгата в музея. За поясне-
ние М. Николова предлага следния пример: 11/Лист 185 озна
чава, че 11 е страницата, която е дал свещеника, а лист 185 е 
музейната пагинация [...] 

Важна особеност е, че при инвентирането в музея цялото 
книжно  тяло е пагинирано, включително и печатното издание 
на Евангелието, с което е подвързан ръкописа на поп Христо 
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(Летописна книга 2021, 14). Това обяснява и голямото разми-
наване между Попсавовата номерация и тази на музея. Всички 
отбелязани страници в текста са на свещеника и препратките 
по тях трябва да се търсят според неговата номерация. Обрабо-
теното от г-жа Николова издание е с общ обем 303 страници. 
За предна корица е използвана снимка на обкова на цитираното 
по-горе в текста евангелие. Между подвързиите му той съхра-
нява откритите или направени анкетни карти, графики, лето-
писна част и азбучен показалец, както и някои османски доку-
менти, снимки и карти. Родословните дървета са изведени като 
отделни приложения в края на книгата отново за улеснение. В 
случаите, когато има разклонения, М. Николова ги разделя до-
пълнително, за да може нагледно да се проследи тяхното про-
дължение в поколенията. 

Тук е моментът да се спомене, че към печатното издание, 
уместно и правилно, е приложено и фототипното издание на ле-
тописа на отец Христо, запаметено на CD. По този начин всеки 
читател, който има желание, може да добие представа за ориги-
налния вид на книгата.

Вероятно в архивните фондове на всеки музей, библиоте-
ка или читалище има подобна летописна книга, приличаща 
по-скоро на пожълтяла тетрадка, саморъчно изписана от край до 
край, с приложени между редовете няколко черно-бели сним-
ки. Такива различни по големина и вид ръкописи много често 
пазят важни сведения за живота на дадено селище, за имената 
и съдбите на неговите хора, за събития, които са се случили и 
които са променили облика му, или с една дума – които пазят 
история му. Някои от тях имат злочестата участ да се изгубят, 
да изчезнат, да бъдат забравени. За други има информация, но 
не се предприемат адекватни мерки за опазването и популяри-
зирането им. Много често те се ползват като готова литература 
за дадено изследване, но се преписват некоректно, без да се ци-
тира истинският първоизточник на информация.

 Летописната книга на отец Христо обаче има късмет да по-
падне под професионалното вниманието на г-жа Николова, не без 
помощта и съдействието на Народно читалище „Пробуда 1896“ в 
Суворово, радетел на родовата памет и паметта на своя град. 
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Така поднесена, информацията в книгата не може да не ни 
се стори хаотична. Липсва историческа хронология, защото 
събитията се записват не по хронологичен ред, не и по теми 
или раздели, а така, както са достигали до поп Христо, преда-
дени от информаторите му или открити в архивни документи, 
книги, публикации от вестници. Според самия свещеник исто-
рическата последователност тук е невъзможна, защото Стари 
събития се откриват късно, и продължават да се откриват 
(Летописна книга 2021, 46). За съжаление, неговото желание 
да систематизира и класифицира всичката събрана информация 
не се реализира в бъдеще. Въпреки това той предвидливо изгот-
вя „Азбучен показалец“, който също помества в своя летопис и 
който може да се използва като ориентир при търсене на кон-
кретна тема, събитие или личност. 

Необходимо е да се припомни, че ръкописът е подарен на 
Музея на Възраждането във Варна през 1976 г. в резултат на 
близкия контакт и приятелското отношение, които поп Христо 
установява с проф. д.и.н Велко Тонев, докато професорът и д-р 
Костадин Стоянов издирват информация за миналото на тога-
вашното с. Суворово. Голяма част от сведенията на свещеника 
са включени по-късно в тяхната „История на Суворово“ (Тонев, 
Стоянов 1973).

Може да се каже спокойно, че летописът на поп Христо 
има енциклопедична стойност за местната история на селото. 
Предвид близките си контакти с хората в селището и последо-
вателната задълбоченост при събиране на разнопосочни сведе-
ния и спомени той оставя подробна и достоверна информация 
за църквата, джамията, училището и чешмите; спомени за ста-
ри предания, свързани с миналото на селото. Прилага списък с 
имената на свещениците и учителите. С чувство на почит със-
тавя „Списък на убитите във войните, жители на с. Новградец, 
Варненско (1912 – 1913, 1915 – 1918, 1944 – 1945)“, като успява да 
издири и снимки на голяма част от тях. 

В заключение е хубаво да припомним, че през 2022 г. се 
навършват 120 години от рождението на свещеник Христо Поп-
савов, този интересен изследовател на миналото на Суворово. 
Затова съвсем навреме тази книга излезе от несправедливо заб-



МИЛЕНА ДРАГНЕВА

400

вение, за да остане за идните поколения като полезна основа 
при последващи проучвания, свързани с историята, демографи-
ята и етнографията на района. 

Verba volant, scripta manent3, но отпечатването на „Лето-
писна книга“ е и успешен опит за възкресяване както на името, 
така и на стореното от Христо Попсавов. С чувство на гордост 
и признание жителите на Суворово трябва да отдадат заслуже-
но уважение към своя съгражданин и аз съм сигурна, че ще го 
направят.

„Летописна книга за с. Козлуджа, Варненско (Суворово)“ 
е предизвикателство към всеки музеен специалист да послед-
ва инициативата на Мариянка Николова. Летописните книги, 
писани от началото на ХХ в., и техните безименни автори за-
служават да бъдат преоткрити и осъвременени. Към тяхното 
съдържание трябва да се подходи обективно и отговорно, както 
е направила г-жа Николова. Това е огромен труд, който изис-
ква търпение и най-вече желание, но затова пък резултатът от 
усилието ще бъде многократно признат в бъдещата работа на 
много музейни (и не само) колеги.
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Atanas Panayotov

Abstract: The review presents Dr Mariana Krasteva’s book 
(compiler and author of the preface) titled “Bulgarian Navy in 
the First World War in the Focal Point of the Photographers” and 
published by the National Museum of Military History in 2020. The 
book consists of a preface and six parts dealing with the following 
subjects: “Ships and Crews”, “Mine Danger”, “The First Bulgarian 
Submarine”, “Naval Aviation”, “The Danube and Aegean Sea Fleet” 
and “On the Shore”. The publication has 136 pages in total and is in 
a bilingual format (Bulgarian and English).

Its lavishly illustrated album tells the visual story of the 
Bulgarian Naval Fleet’s participation in the First World War through 
photographs of faces, ships, events and situations taken from 
the Naval Museum and the National Museum of Military History 
archives. The album shows the fleet’s complete transformation from 
a mere afterthought into a true branch of the army. Unlike the Balkan 
Wars (1912 – 1913), when the fleet only consisted of warships and 
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coastal artillery, it now had naval aviation, a submarine and marine 
troops, as well as next generation equipment, including mines, 
searchlights and radios. Careful selection of sources, reasonable 
balance between subjects and unobtrusive presentation of wartime 
contrasts – those are just some of the merits of the study, which can 
proudly claim to be the first serious piece of research on this topic.

Ключови думи: Български военен флот, Първа световна 
война, фотографи

Keywords: Bulgarian Navy, First World War, photographs

Участието на Българския флот в Първата световна война по 
различни причини не се радва на особен изследователски инте-
рес у нас. И ако до 1989 г. тези причини са основно идеологиче-
ски, то след това те могат да бъдат тема за отделна публикация. 
Все пак ще си позволя два красноречиви примера от по-ново 
време. В сборника от доклади и научни съобщения, изнесени на 
международната научна конференция в София с тема „Първата 
световна война на Балканите“ (10 – 11 октомври 2005 г.), откри-
ваме … 11 реда за …тактическо административно стоварване 
на българската портова дружина в Балчик, Каварна и Калиакра 
(Кожухаров 2006, 137). А в иначе солидното издание „Българ-
ската армия в Първата световна война (1915 – 1918)“ участието на 
Флота на Негово Величество е просто пропуснато. Нито дума! 
Вярно, цитирана е публикация на контраадмирал Иван Варик-
лечков, но от нея е взет само абзац, който илюстрира взаимо-
действието на български армейски формирования с Дунавската 
флотилия… на Австро-Унгария (Българската армия 2015, 337).

Затова появата на албума „Българският флот през Първата 
световна война във фокуса на фотографите“/Bulgarian Navy in 
the First World War in the Focal Point of the Photographers в края 
на 2020 г. не остана незабелязана сред изследователите. Изда-
нието от 136 страници е билингва (на български и английски 
език) и е дело на Националния военноисторически музей – Со-
фия (НВИМ) и на неговия филиал във Варна – Военноморския 
музей (ВММ). Съставител на албума и автор на предговора е 
д-р Мариана Кръстева – директор на ВММ. Публикуваните из-
ображения са само от фондовете на двете институции. 
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Всички, които сме изкушени от проблематиката на военна-
та ни и на военноморската ни история, а и изобщо на новата и 
най-новата история на България, знаем една азбучна истина. И тя 
е, че може би най-добрият начин за популяризиране на тази ис-
тория е възможно по-голямата степен на нейната визуализация. 
Това е и част от политиката на Националния военноисторически 
музей, който през последните години издаде няколко заглавия в 
тази насока.1 Ефектът от появата им, според мен, е двоен. От една 
страна, познавачите намират в тях потвърждения (или опровер-
жения) на своите познания чрез визуализацията им от различни 
ракурси. От друга страна – отсъствието на сложни словесни кон-
струкции и тежък научен апарат правят съответната тема не само 
достъпна, но и привлекателна за мнозина, които до този момент 
не са проявявали системен интерес към нея. А английският текст 
безспорно отваря широко врати към много по-голям читателски 
кръг, на практика – по целия свят.

В това отношение нашите Военноморски сили, поне досе-
га, определено са ощетени. Доколкото има издания – албуми, 
посветени на флота – то те са или чисто пропагандни, или са 
обзорни върху голям период от историята му. А албумът „Бъл-
гарският флот през Първата световна война във фокуса на фо-
тографите“ определено може да претендира за това да бъде пър-
вата сериозна научно-изследователска изява в тази тематична 
област.

Сега, когато буквално всеки от нас може да прави снимки 
на всичко с мобилния си телефон и незабавно да разпраща тези 
изображения в държави от няколко континента, е малко трудно 
да осъзнаем един факт. И той е, че тогава, преди около век, по 
времето на Първата световна война фотографията все още про-
хожда като професия и като изкуство. Още повече в България, 
където тя е популярна сред населението най-вече чрез фотосту-
диата, където се правят снимки за спомен. Такива снимки в ал-
бума има, но те са изключение, а не правило. Търсенето на ре-
портажните фотографии е отнело доста време, но си е струвало 
труда, защото сред публикуваните изображения има и познати 

1 Пенкова 2015; Пенкова и кол. 2018; Пенкова, Митев 2019.
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от преди, но повечето се появяват пред нас за първи път, при 
това – с компетентно написани обяснителни текстове.

„Българският флот през Първата световна война във фокуса 
на фотографите“ е албум, който ни показва голямата крачка, 
която прави той (тогава Флот на Негово Величество) от род вой-
ска във вид въоръжени сили. За разлика от периода на Балкан-
ските войни (1912 – 1913 г.) той вече разполага не само с надвод-
ни бойни кораби и брегова артилерия, но и с морска авиация, 
подводница, морска пехота, с ново поколение минно и проти-
воминно оръжие, прожектори и радиостанции. Той оперира в 
Черно и Бяло (Егейско) море и по река Дунав.

Съдържанието е сполучливо структурирано от автора в те-
матично-хронологичен план: „Кораби и екипажи“, „Минната 
опасност“, „Първата българска подводница“, „Морската авиа-
ция“, „Флотът на Дунав и Бяло море“, „На брега“. Внимателни-
ят подбор, търсенето на разумен баланс между отделните теми, 
ненатрапчивото поднасяне на контрастите, изписани върху ли-
цето на войната – това са достойнства на изследването, което 
личи още при първото прелистване на албума. Цялостната под-
редба категорично доказва далновидността на едно издирено от 
д-р М. Кръстева нареждане на началник-щаба на Действащата 
армия от 13 ноември 1916 г., в което се уточнява редът за пре-
доставяне на снимки на чуждестранни и на български издания, 
както и задължителното привличане в частите освен на профе-
сионални фотографи и на любители: Фотографните снимки, 
направени из фронта на действующите части, представля
ват за бъдещето един много ценен материал, тъй като с тях 
се илюстрира военният бит на българина в днешната война. 
Като ценни паметници фотографните снимки, направени из 
войсковите части, трябва да се събират, цензурират и уреж
дат (като се увеличават), за да се пазят верните и добрите 
от тях за бъдещия ни военен музей и то още от сега, защото 
след свършването на войната събирането и уреждането им е 
съпроводено с трудности (Кръстева 2020, 9)2.

2 Оригиналът се съхранява в Държавния военноисторически архив – Вели-
ко Търново, ф. 40, оп. 2, а.е. 998, л. 3.
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Д-р М. Кръстева правилно поставя въпроса и за авторство-
то на различните снимки (част от които са и пощенски картич-
ки), което не винаги е ясно, а в повечето случаи – невъзможно 
да бъде установено: Преобладаващото мнозинство от снимки
те – пощенски карти, са без индикация както за фотографа, 
държал камерата, така и за ателието, където са изработени 
(Кръстева 2020, 14). Наличните щемпели на производителите 
на използваната от тогавашните български фотографи фото-
хартия не помагат на изследователя в тази насока. И все пак 
д-р Кръстева е издирила „Кратки условия за организиране на 
конкурс за фотографии с военен сюжет от 21.04.1918 г.“, чийто 
автор е Захари Жейнов, който се подписва като военен худож-
ник фотограф (Кръстева 2020, 17)3. Той е и автор на част от 
публикуваните снимки. Другият фотограф, оставил богато нас-
ледство по темата, е фотографът художник Кочев, издал албума 
„Черноморската флота през Общоевропейската война в сним-
ки“, но – уви!, без да посочи първото си име и годината на от-
печатване. И с това – оставил още едно предизвикателство пред 
изследователите…

В края на предговора към албума д-р Мариана Кръстева 
пише: … това издание не е първо по рода си. Но има амбици
ята за поголяма пълнота, съвременна визия и осмислен опит 
да се обхване морският образ на България в годините на вой
ната (Кръстева 2020, 17). Тази цел определено е постигната 
успешно. Но има и нещо друго. Появата на албума поставя и 
един логичен въпрос: а защо да не бъдат издадени подобни из-
следвания и за други важни части от 143-годишната история на 
Военноморските сили на България?
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Chavdar Angelov

Abstract: The National Scientific Conference titled “History 
in the Museum and the Museum in History” was held in Varna on 
4 and 5 October 2019. The event was organised to mark the 60th 
anniversary of Varna Museum of the National Revival (‘Department 
of Bulgarian Lands in the 15th – 19th Century’ of the Varna Regional 
Museum of History). A book dedicated to the event was published 
two years later, in 2021. It features most of the reports presented 
at the conference. The collection is part (volume XIV) of the Acta 
Musei Varnaensis series by the Varna Regional Museum of History. 
It traditionally presents the results of various scientific events 
organised by the Varna Regional Museum of History, including 
forums, conferences, celebrations, etc.

The author of this review begins with a brief presentation of 
how the conference was organised and held and then focuses on 
the contents of the collection. It focuses on all materials in turn, 
highlighting the authors’ main contributions and research.

Ключови думи: Музей на Възраждането – Варна, Анита 
Гарибалди, Янко Славчев, Тодор Икономов, Разград и Лудогори
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ето, Анание Явашов, Котел, Жеравна и Медвен, устна исто
рия, Паркмузей „Владислав Варненчик“, средновековни моне
ти, реставрация и консервация, водни знаци и щампи, 
четнически знамена от Априлското въстание (1876 г.), карти и 
планове, възпоменателни медали и кръстове

Keywords: Varna Museum of the National Revival, Anita 
Garibaldi, Yanko Slavchev, Todor Ikonomov, Razgrad and Ludogorie 
Region, Ananie Javashov, Kotel, Zheravna and Medven, oral history, 
Vladislav Varnenchik Park Museum, mediaeval coins, restoration 
and conservation, watermarks and prints, flags of the April Uprising 
(1876), maps and plans, commemorative medals and crosses

През 2021 г. излезе от печат четиринадесетият том на Acta 
Musei Varnaensis. Поредицата е част от издателската дейност на 
Регионалния исторически музей – Варна и в нея се обнародват 
доклади от научните конференции, които музеят организира. 
Представеният том е в обем от 285 страници и е резултат от 
съвместната работа между Регионалния музей и „Издателство 
ОНГЪЛ“ ЕООД. В сборника са включени докладите и съоб-
щенията от проведената на 4 – 5 октомври 2019 г. Национална 
научна конференция „Историята в музея и музеят в история-
та“, посветена на 60-годишнината от създаването на Музея на 
Възраждането във Варна1. Научният форум бе организиран от 
РИМ – Варна, а докладите бяха представени в зала „Одесос“ на 
Археологическия музей в града. Издаденото книжно тяло съ-
държа 15 статии на изследователи от университетски центро-
ве, регионални и общински музеи. Повечето от участниците са 
учени с утвърдени имена в техните кръгове на интереси.

Събитието във Варна се проведе в „конкуренция“ с още 
четири национални  конференции, организирани съответно 
от регионалните исторически музеи на Кюстендил, Габрово и 
Бургас и от Регионалната библиотека „Стилиян Чилингиров“ 
в Шумен. Фактът, че варненският форум привлече вниманието 
на много специалисти с различни творчески и изследователски 
търсения, е поредното доказателство за значението и изграде-

1  Отдел „Българските земи XV – XIX в.“ на РИМ – Варна.
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ното добро име на варненския музей на Българското възражда-
не сред научните среди. 

Събитието бе открито на 04.10.2019 г. от директора на РИМ – 
Варна гл.ас. д-р Игор Лазаренко и от г-н Коста Базитов, заместник 
кмет на Община Варна. Приветствия поднесоха представители 
на институции от Варна и страната, работещи в сферата на нау-
ката, културата, образованието и духовното развитие. Заседани-
ята се проведоха под научното ръководство на проф. д.ф.н. Вася 
Велинова, проф. д.и.н. Вера Бонева и доц. д-р Светла Атанасова. 
В конференцията взеха участие над двадесет университетски 
преподаватели и музейни специалисти.2

Обработените доклади от научната конференция са събрани 
в настоящото печатното издание. Едно от големите му достойн-
ства е, че съдържа изследвания на учени, работещи в сферите 
на културния туризъм, музеологията и историческите издирва-
ния. Това го определя като сборник с разнообразно тематично 
съдържание. Разделен е на две основни рубрики: „История и 
музеология“ и „Музейни предмети и колекции“. 

Уводните думи на изданието са подготвени от чл.-кор. 
проф. д.и.н. Иван Русев, главен редактор на тома. Професорът 
резюмира историята, научно-изследователската и фондовата 
дейност на Музея на Възраждането. Отделено е подобаващо 
място и за името на проф. Велко Тонев – неговия първи уред-
ник, чиито огромни заслуги се разпростират не само в рамките 
на варненското музейно дело, но и в историческото изследване 
на Българското възраждане в града, областта и Добруджа.

Въвеждащата част на тома включва и емоционалния разказ 
на Станка Димитрова, ръководител на Музея на Възраждането 
между 1976 – 2011 г. Тя припомня трудния път, който изминават 
музеят и колективът му в нелеката задача да опазят и съхранят 
своя фонд – огромно наследство за варненската история.

Началният научно-изследователски раздел е озаглавен „Ис-
тория и музеология“ и включва осем материала. Първите два 
представят състоялото се във Варна през 2017 г. посещение на 

2  Някои колеги поради различни причини не са успели да включат своите 
съобщения в този том.
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Анита Гарибалди, правнучка на именития италиански револю-
ционер Джузепе Гарибалди, чието идване намери широк отзвук 
не само сред местната общественост, но и в международен план. 
Гостуването и неговата програма обедини усилията на много 
институции, водещи сред които бяха РИМ – Варна (в лицето на 
Музея на Възраждането) и Почетното консулство на Италия в 
града. Почетният консул Антонио Таркуинио представя в съ-
общението си „Визитата на Анита Гарибалди“ накратко идеята 
и организирането на посещението, докато в статията „Култур-
но-историческото и туристическото значение на визитата на 
Анита Гарибалди в България“ Димитър Стойнов прави подро-
бен анализ на очаквания принос от туристическа гледна точка, 
както и на отражението по различни критерии на това събитие, 
като например културно-историческа стойност, съдържателен 
план, потенциал. Отбелязано е огромното значение на подобни 
инициативи за развитието на културния туризъм и привлича-
нето на публиката в музейните пространства.

Първият доклад на историческа тематика в раздела е посве-
тен на варненския възрожденски стопански деец и бъдещ кмет 
Янко Славчев (1841 – 1927) и на неговия тефтер, който се съх-
ранява в Музея на Възраждането във Варна. Докладът „Янко 
Славчев за търговията и търговците през XIX в.“ е на доц. д-р 
Светла Атанасова от Регионалния исторически музей във Ве-
лико Търново и представя животописните бележки на един 
човек, живял и оставил огромна следа както в историята на 
морския град, така и в национален аспект. Не случайно С. Ата-
насова го определя като будител на две епохи – Възраждането 
и новото време. 

Статията на д-р Милена Георгиева от Регионалния истори-
чески музей – Шумен „За административната дейност на Тодор 
Икономов във Варненска губерния 1878 – 1880 г.“ е посветена 
на друга личност, отново принадлежаща на две епохи. Подроб-
ното изследване е съсредоточено върху свързаната с Варна и 
околните селища дейност на Тодор Икономов. Материалът дава 
много нови сведения за дейността на бележития българин. 

Сред изнесените и публикувани доклади с голям принос 
може да се открои този на Виктор Костадинов от Регионал-
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ния исторически музей на Разград – „Представата за Разград и 
Лудогорието, отразена във френските извори от ХІХ – ХХ в.“. 
Заглавието включва френски извори, открити и преведени от 
самия автор. Особено ценна е връзката с друга мащабна иници-
атива за издирване и превод на френски документи, свързани с 
българските земи и невъведени до този момент в научно обръ-
щение.

В „Основоположникът на музейното дело в Разград 
акад. Анание Явашов и неговият принос към историята на ар-
хеологическите изследвания във Варна“ Нели Николова ни за-
познава с огромната дейност на академика, свързал живота си 
с Варна и Разград. Колегата от РИМ – Разград поставя акцент 
върху варненския период в дейността на Явашов и неговите за-
слуги като учен, педагог, културен деятел и общественик, нари-
чайки го мост между две епохи.

Статията на проф. Вера Бонева „Котел, Жеравна и Медвен в 
културната карта на българската мемориална музейност“ е пос-
ветена на музеите и другите звена на историческа памет в Кот-
ленския край. Анализирайки особеностите на експозиции им, 
проблемите и затрудненията, с които се сблъсква в дейността 
си всеки обект, и спецификата на работа, проф. Бонева отбеляз-
ва отговорното и компетентно отношение, което експертите в 
тези институции имат към своята работа.

Последният доклад в този раздел е на преподавателя по му-
зеология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 
гл.ас. д-р Силвия Станчева и е озаглавен „Музеите и устната 
история“. Проучването ѝ засяга представянето на устната исто-
рия в музейните експозиции чрез различни форми и материали. 
Позовавайки се на разработените практики в западноевропей-
ски и американски институции, тя насочва внимание към на-
влизането и популяризирането на устната история в български-
те музеи.

Вторият раздел от представяния сборник е озаглавен „Му-
зейни предмети и колекции“. Той съдържа шест доклада на му-
зейни уредници и изследователи, които разглеждат експонати 
от фондове с богато съдържание и значение за историята и ис-
торическите проучвания. Тази част разполага и с по-подробен 
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илюстративен материал, което придава допълнителна тежест 
на публикациите.

Първи е представеният от д-р Невян Митев материал „Но-
вопостъпили средновековни монети от фонда на Парк-музея 
„Владислав Варненчик“. В него са документирани нови екзем-
пляри, които обогатяват нумизматичното богатство на Варна, 
а самото изследване, съпътстващо каталога, припомня отделни 
моменти от средновековната история на нашите земи.

Докладът на д-р Румяна Дечева „Реставрация и съхране-
ние на пергаментни ръкописи“ представя богатата колекция от 
кодкеси в Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. 
Иван Дуйчев“, София, и запознава с новите тенденции при въз-
становяването и опазването на това културно наследство. Ста-
тията препраща и към трудната реставрация на ценен псалтир 
от XIII в., писан върху пергамент, част от фонда на Музея на 
Възраждането. 

Съобщението на Мариянка Николова „Водни знаци вър-
ху възрожденски щампи от фонда на Музея на Възраждането 
във Варна“ въвежда за пръв път в научно обръщение откритите 
филиграни върху хартията на тези специфични иконографски 
изображения. Направен е анализ на над 200 марки и контрамар-
ки, което дава възможност за бъдещо им включване в каталог, 
който да представи всички водни знаци, открити върху съхра-
нявана във фондовете на музея хартия (ръкописни книги, доку-
менти и др.). Подобни проучвания допълват сферата не само на 
филигранологията, но и на стопанската история, историята на 
хартиеното производство, изкуствознанието и други направле-
ния в науката.

Една от най-интересните статии е на главния уредник в 
Историческия музей на Панагюрище Ирина Ботева. Тя засяга 
тема, много близка на всеки българин и предизвикваща интерес 
още със заглавието си – „За 12-те четнически знамена от април 
1876 г.“. Освен че подчертава ролята на тези символи, авторът 
дава много информация за изработването им и за личностите, 
свързали имената си с тях.

По време на конференцията за пръв път се обнародваха и се 
направи опит за каталогизиране на картите, съхранявани във 
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фонда на Музея на Възраждането във Варна. Темата бе проуче-
на и представена от Борислав Петров, а на страниците на AMV 
тя се отпечата със заглавието „Карти и планове от фонда на Му-
зея на Възраждането във Варна“. Огромната заслуга на Петров 
е, че той не извършва само каталогизиране, но и анализира пуб-
ликуваните от него материали.

Статията на Кольо Хубенов „Български възпоменателни 
медали и кръстове, съхранявани в Музея на Възраждането във  
Варна“ е своеобразно продължение на друга публикация на ав-
тора и по този начин в научно обръщение вече попада по-го-
лямата част от съхраняваните в Музея на Възраждането граж-
дански и военни отличия. Освен физическо описание и кратки 
справки за историята на декорациите авторът прави и съпостав-
ки с биографиите на техните носители, като се стреми да обога-
ти историята на всеки един от представени предмети. Статията 
е придружена и от богат снимков материал.

Не са необходими много думи, за да се изтъкне ролята и 
необходимостта от провеждането на научни форуми, към които 
без съмнение спада и Националната научна конференция „Ис-
торията в музея и музеят в историята“. От една страна, те дават 
актуална информация за новите авторови търсения. От друга – 
представят проучвания, които трудно биха стигнали до по-ши-
рок кръг публика извън строго научните среди. Популяризира-
нето на нови открития е начинът да се насочи вниманието към 
дейността на учените специалисти и да се изведат изследвани-
ята им от сферата на елитаризма, особено във време на масово 
разпространение на недостоверна информация. Не на последно 
място, конференциите провокират и дават възможност на хора, 
работещи в институции с различна насоченост, да обединят 
усилия, да привлекат внимание и да работят съвместно по нови 
творчески проекти. 
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АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ, 
ПРОВЕДЕНИ ОТ АРХЕОЛОЗИ НА 

РЕГИОНАЛНИЯ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – 
ВАРНА ИЛИ С ТЯХНО УЧАСТИЕ 2010 – 2020 Г. 

(Справка)
Илияна Сотникова, Борислав Петров, Васил Тенекеджиев

ARCHAEOLOGICAL FIELD RESEARCH PROJECTS 
DIRECTED BY ARCHAEOLOGISTS FROM VARNA 

REGIONAL MUSEUM OF HISTORY, OR WITH THEIR 
PARTICIPATION 2010 – 2020 

(Reference List)

Iliyana Sotnikova, Borislav Petrov, Vassil Tenekedjiev

Настоящата справка включва всички теренни археологи-
чески проучвания в периода 2010 – 2020 г., в които археолози от 
Регионалния исторически музей – Варна (РИМ – Варна) са ръ-
ководители или членове на изследователските екипи. Справката 
е изготвена въз основа на отчетите за теренни археологически 
проучвания, които се провеждат ежегодно в Националния ар-
хеологически институт с музей при Българската академия на 
науките и съответните публикации в поредицата „Археологи-
чески открития и разкопки“ (АОР). Информацията е организи-
рана по следния начин:

А) обектите са разделени в шест групи, според тяхното мес-
тоположение: 

I. Обекти в груповата археологическа културна ценност 
(ГАКЦ) „Трети варненски халколитен некропол“;

II. Обекти в Архитектурния и археологически резерват 
(ААР) „Одесос – Варна“1;

1  Известен още като Археологически резерват „Античен град Одесос – Варна“. 
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III. Обекти в охранителната зона на ААР „Одесос – Варна“;
IV. Други обекти на територията на съвременния град Варна 

и неговите околности;
V. Други обекти във Варненска област;
VI. Обекти в други области;
Б) обектите във всяка група са подредени по азбучен ред;
В) номерацията е една за всички обекти в справката – от 1 

до безкрайност;
Г) към всеки обект е посочена съответната публикация/и от 

АОР; публикуването на същия обект на други места, ако има, 
не са включени в справката;

Д) ако обектът е проучван повече от един археологически 
сезон, съответните години са посочени в хронологичен ред с 
библиографията към тях;

Е) местоположението на обектите е отбелязано върху по-
редица от карти в края на справката; всеки от обектите там е 
представен със своя пореден номер.

This reference list includes all archaeological field research projects 
during the period 2010 – 2020, of which archaeologists from the Varna 
Regional Museum of History (Varna RMH) were the directors, or 
members of the scientific teams. The reference list was prepared on 
the basis of the reports given for archaeological excavations, which 
are conducted annually at the National Archaeological Institute with 
Museum at the Bulgarian Academy of Sciences, and their respective 
publication in the series ‘Archaeological Discoveries and Excavations’. 
The information provided here was organized as follows:

А) The sites were divided into six groups according to their 
location:

I. Sites in the “Third Varna Chalcolithic Necropolis” Group of 
Archaeological Monuments (abbreviated in Bulgarian as ГАКЦ).

II. Sites in the “Odessos – Varna” Architectural and Archaeological 
Reserve (abbreviated in Bulgarian as AAР).2 

III. Sites in the protection zone of the “Odessos – Varna” 
Architectural and Archaeological Reserve.

2  Also known as “Ancient city of Odessos – Varna” Archaeological Reserve.
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IV. Other sites on the territory of today’s Varna and its 
surroundings.

V. Other sites in the Varna Region.
VI. Sites in other regions in Bulgaria.
B) The sites in each group were arranged in alphabetical order.
C) In the reference list a unified numbering system was used, 

from one upwards.
D) The reference for the publication(s) of each site in 

‘Archaeological Discoveries and Excavations’ was added. If a certain 
site was also published elsewhere, this information was not provided 
in the reference list.

E) In those cases where the site has been studied for more than 
one archaeological season, the years were indicated in chronological 
order with the respective bibliography;

F) The sites’ location was indicated on a series of plans and maps 
at the end of the reference list; each of the sites there was presented 
along with its number.

 I. ОБЕКТИ В ГАКЦ „ТРЕТИ ВАРНЕНСКИ ХАЛКО-
ЛИТЕН НЕКРОПОЛ“

1. Ул. „Веслец“ № 41
2020: В. Славчев. Археологическо наблюдение на обект 

УПИ II-8 (с идентификатор 10135.1.281), в кв. 156, по плана на 11 
м.р., ул. „Веслец“ № 41, гр. Варна, попадащ в границите на гру-
пова недвижима ценност „Трети варненски некропол“. – АОР 
през 2020-2, 1227.

2. Ул. „Густав Вайганд“ № 24
2017: В. Славчев. Археологическо наблюдение на строител-

ни дейности в УПИ Х-31, кв. 179А, ул. „Густав Вайганд“ № 24, 
гр. Варна. – АОР през 2017, 750.

3. Ул. „Ильо войвода“ № 5
2019: В. Славчев. Археологическо наблюдение на изкопни 

дейности на обект в УПИ І-10, кв. 180А, ул. „Ильо войвода“ № 5, 
гр. Варна, община Варна, област Варна. – АОР през 2019-2, 1342.

4. Ул. „Константин Доганов“ № 13 и ул. „Веслец“ № 44
2017: В. Славчев, Н. Атанасова, В. Русева. Спасително терен-
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но археологическо проучване на обект УПИ VІІІ-2,6, кв. 155А, 
по плана на 11-и микрорайон, ул. „Константин Доганов“ № 13 и 
ул. „Веслец“ № 44, Варна, попадащо в групова археологическа 
културна ценност „Трети варненски халколитен некропол“. – 
АОР през 2017, 48 – 50. 

5. Ул. „Константин Доганов“ № 43
2018: В. Славчев. Спасителни разкопки в групова археоло-

гическа културна ценност „Трети варненски халколитен некро-
пол“ в границите на УПИ ІІ-5 – ул. „Константин Доганов“ № 43, 
гр. Варна. – АОР през 2018, 49 – 50. 

6. Ул. „Константин Доганов“ № 55 
2019: В. Славчев. Археологическо наблюдение на изкопни 

дейности на обект в УПИ ХVІІ-2, ул. „Константин Доганов“ 
№ 55, гр. Варна, община Варна, област Варна. – АОР през 2019-
2, 1342. 

7. Ул. „Макгахан“ № 2
2019: В. Славчев. Археологическо наблюдение на изкопни 

дейности на обект в УПИ І-23, кв. 179А, ул. „Макгахан“ № 2, 
гр. Варна, община Варна, област Варна. – АОР през 2019-2, 1342. 

8. Ул. „Св. Иван Рилски“ № 5
2016: В. Славчев. Археологическо наблюдение на обект 

УПИ V-13, кв. 203, по плана на 12-ти м.р., ул. „Иван Рилски“ 
№ 5, гр. Варна. – АОР през 2016, 791. 

9. Ул. „Филип Тотю“ № 26 
2019: В. Славчев, В. Йотов. Спасителни разкопки в групова 

археологическа културна ценност „Трети варненски халколи-
тен некропол“, ул. „Филип Тотю“ № 26, гр. Варна. – АОР през 
2019-1, 353. 

10. Ул. „Фьодор Успенски“ № 22 
2019: В. Славчев. Археологическо наблюдение на изкопни 

дейности на обект в УПИ ХІІІ-4, кв. 169А, ул. „Фьодор Успен-
ски“ № 22, гр. Варна, община Варна, област Варна. – АОР през 
2019-2, 1342. 

11. Ул. „Хан Кардам“ № 4 
2019: В. Славчев. Спасителни разкопки в групова археоло-

гическа културна ценност „Трети варненски халколитен некро-
пол“, ул. „Хан Кардам“ № 4, гр. Варна. – АОР през 2019-1, 354. 
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12. Ул. „Хан Пресиян“ № 17 
2018: В. Славчев. Спасителни разкопки в групова архе-

ологическа културна ценност „Трети варненски халколи-
тен некропол“ в границите на УПИ V-1 – ул. „Хан Пресиян“ 
№ 17А, гр. Варна. – АОР през 2018, 51 – 52. 

13. Ул. „Хан Тервел“ № 12 
2019: В. Славчев. Археологическо наблюдение на изкопни 

дейности на обект в УПИ ІІ-3, кв. 164, ул. „Хан Тервел“ № 12, 
гр. Варна, община Варна, област Варна. – АОР през 2019-2, 1342. 

14. Ул. „Яребична“ № 6 – 8 
2020: В. Славчев. Обект: групова недвижима ценност „Тре-

ти варненски некропол“, УПИ XIV-242, ул. „Яребична“ № 6 – 8, 
гр. Варна. – В: АОР през 2020-2, 1227. 

II. ОБЕКТИ В ААР „ОДЕСОС – ВАРНА“
15. Пл. „Екзарх Йосиф“
2019: Х. Кузов, М. Христов, А. Стефанова. Археологическо 

проучване на Източната късноримска крепостна стена на Оде-
сос. – АОР през 2019-2, 706 – 710. 

16. Ул. „Архимандрит Филарет“ № 8 
2014: Х. Кузов, М. Христов. Спасително проучване на ул. „Ар-

химандрит Филарет“ № 8, гр. Варна. – АОР през 2014, 281 – 285. 
17. Ул. „Воден“ № 13
2017: Х. Кузов, М. Христов, М. Вълчев. Проучване на кула 

от Късноримската крепостна стена на Одесос. – АОР през 2017, 
215 – 218. 

18. Ул. „Воден“ № 23
2020: В. Тенекеджиев, Е. Мирчева. Спасителни разкопки на 

ул. „Воден“ № 23 във Варна. – АОР през 2020-2, 637 – 639.
19. Ул. „Воден“ № 25 
2013: Х. Кузов, М. Христов. Проучвания по северната късно-

антична крепостна стена на Одесос. – АОР през 2013, 212 – 215. 
20.  Ул. „Дебър“ № 19
2016: В. Йотов, М. Манолова. Спасителни археологически 

разкопки на територията на ААР „Одесос – Варна“, поземлен 
имот, кв. 62, парцел II-2, индентификатор 10135.1506.547, площ 
357 кв.м., ул. „Дебър“ № 19,  гр. Варна. – АОР през 2016, 791.
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21. Ул. „Драгоман“ № 7
2017: Х. Кузов, М. Христов. Спасителни археологически проуч-

вания на ул. „Драгоман“ № 7, гр. Варна. – АОР през 2017, 213 – 215. 
22. Ул. „Драгоман“ № 22
2019: М. Манолова-Войкова. Спасително археологическо 

проучване на ул. „Драгоман“ № 22, Варна. – АОР през 2019-2, 
715 – 716. 

23. Ул. „Дръзки“ № 24 
2012: Х. Кузов, М. Христов. Археологически проучвания в 

ААР „Одесос“, ул. „Дръзки“ № 24. – АОР през 2012, 207 – 210.
24.  Ул. „Д-р Людвик Заменхоф“ № 10
2013: Х. Кузов, Т. Роков, В. Иванов. Раннохристиянски гро-

бове от северозападния некропол на Одесос. – АОР през 2013, 
215 – 217.

25. Ул. „Епископ Константин“ № 3
2020: Иг. Лазаренко. Археологическо наблюдение при из-

вършване на строителни дейности на обект  в УПИ IV-4, кв. 68 
по плана на 8-ми м.р., ул. „Епископ Константин“ № 3, попадащ 
в територията на ААР „Одесос – Варна“, гр. Варна. – АОР през 
2020-2, 1229. 

26. Ул. „Иван Вазов“ № 8 
2014: Иг. Лазаренко, М. Манолова, П. Пеев. Спасително 

археологическо проучване (наблюдение и разкопки) на тери-
торията на УПИ ХVІІ-4, кв. 18, ул. „Иван Вазов“ № 8, 8 м.р., 
гр. Варна. – АОР през 2014, 285 – 287.

27. Ул. „Иван Вазов“ № 9 – 11 
2015: Х. Кузов, М. Христов. Спасително археологическо 

проучване в УПИ ХII-361, 362, кв. 43, ул. „Иван Вазов“ № 9 – 11, 
гр. Варна. – АОР през 2015, 322 – 325. 

28. Ул. „Йоан Екзарх“ № 16 – 18
2017: М. Манолова-Войкова, Иг. Лазаренко. Спасително ар-

хеологическо проучване в УПИ ХІV-794, 795, кв. 55, ул. „Йоан 
Екзарх“ № 16 – 18, гр. Варна. – АОР през 2017, 225 – 227. 

29. Ул. „Княз Александър Батенберг“ № 15
2020: М. Манолова-Войкова, А. Стефанова. Спасително про-

учване на ул. „Княз Александър Батенберг“ № 15 във Варна. – 
АОР през 2020-2, 633 – 637.
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30. Ул. „Княз Борис I“ № 27
2015: А. Минчев, В. Йотов. Спасително археологическо про-

учване на бул. „Княз Борис I“ № 27 във Варна, в границите на 
ААР „Одесос – Варна“. – АОР през 2015, 319 – 322. 

31. Ул. „Одрин“ № 6
2020: Иг. Лазаренко. Сондажно проучване на ул. „Одрин“ 

№ 6 във Варна. – АОР през 2020-2, 650.
32. Ул. „Охрид“ № 1 
2019: Х. Кузов, М. Христов, А. Стефанова. Спасително ар-

хеологическо проучване на ул. „Охрид“ № 1, Варна. – АОР през 
2019-2, 710 – 713. 

33. Ул. „Охрид“ № 18
2016: Иг. Лазаренко. Спасително археологическо проуч-

ване на територията на УПИ ІХ-733, ПИ с идентификатор 
№ 10135.1506.733, кв. 84, ул. „Охрид“ № 18, 7-ми м.р., гр. Варна. 
– АОР през 2016, 792.

34. Ул. „Охрид“ № 19
2012: Х. Кузов, М. Христов. Археологически проучвания в 

ААР „Одесос“, ул. „Охрид“ № 19. – АОР през 2012, 210 – 213.
35. Ул. „Панагюрище“ № 14
2016: В. Йотов, А. Минчев. Спасителни археологически раз-

копки на обект в границите на ААР „Одесос – Варна“, ул. „Па-
нагюрище“ № 14, УПИ VІІ-364, кв. 92 по плана на 7-ми м.р. с 
идентификатор 10135.1506.575 по КК на гр. Варна. – АОР през 
2016, 791. 

36. Ул. „Преслав“ № 36
2015: А. Минчев, В. Йотов. Спасително археологическо 

проучване на обект: Варна, УПИ V-3, кв. 41 (идентификатор 
10135.1507.1064) по плана на VІІІ м.р., ул. „Преслав“, № 36. – 
АОР през 2015, 317 – 319. 

37. Ул. „Преслав“ № 57
2019: В. Йотов, А. Минчев, Е. Мирчева. Спасителни разкопки 

в Одесос, ул. „Преслав“ № 57, Варна. – АОР през 2019-2, 702 – 704.
38. Ул. „Сан Стефано“ № 25
2019: В. Тенекеджиев, М. Манолова-Войкова. Спасително 

археологическо проучване на ул. „Сан Стефано“ № 25, Варна. – 
АОР през 2019-2, 716 – 719. 
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2020: В. Тенекеджиев, М. Манолова-Войкова. Спасителни 
разкопки на ул. „Сан Стефано“ № 25 във Варна. – АОР през 
2020-2, 644 – 648. 

39. Ул. „София“ № 14
2017: Иг. Лазаренко. Спасително археологическо проучване 

на територията на УПИ ХVІІ-914, 759, кв. 86, ул. „София“ № 14, 
гр. Варна. – АОР през 2017, 750. 

40. Ул. „Софроний Врачански“ № 11
2018: В. Йотов, А. Минчев. Комплекс от късноантични водни 

съоръжения (нимфеум) в Одесос. – АОР през 2018, 248 – 250. 
2019: А. Минчев, В. Йотов, Е. Мирчева. Нова късноантична 

баня в Одесос (V – VІ в.). – АОР през 2019-2, 697 – 699. 
41. Ул. „Фредерик Шопен“ № 4 
2019: Х. Кузов. Археологическо наблюдение на обект на 

ул. „Фредерик Шопен“ № 4, гр. Варна, община Варна, област 
Варна. – АОР през 2019-2, 1346. 

2020: Х. Кузов. Археологическо наблюдение на обект в УПИ 
XVIII-1033, кв. 4, по плана на 8-ми м.р., ул. „Шопен“ № 4, попа-
дащ в територията на ААР „Одесос – Варна“, гр. Варна. – АОР 
през 2020-2, 1233.

42. Ул. „Хан Крум“ № 29 
2011: Х. Кузов, Т. Роков, Е. Мирчева, М. Христов. Спаси-

телни разкопки в Одесос, западно от „епископската базилика“. 
– АОР през 2011, 225 – 227.

43. Ул. „Хан Омуртаг“ № 22
2016: Иг. Лазаренко. Археологическо наблюдение на строи-

телни дейности на територията на УПИ ІІІ-1014, кв. 72, ул. „Хан 
Омуртаг“ № 22, 8-ми м.р. гр. Варна. – АОР през 2016, 792. 

44. Ул. „Цар Иван Шишман“ № 3 – 5
2017: М. Манолова-Войкова, В. Тенекеджиев, Е. Мирче-

ва. Спасителни разкопки на ул. „Цар Иван Шишман“ № 3 – 5, 
гр. Варна. – АОР през 2017, 221 – 225. 

45. Ул. „Цар Иван Шишман“ № 12
2019: М. Манолова-Войкова, В. Тенекеджиев. Спасително 

археологическо проучване на ул. „Цар Иван Шишман“ № 12 в 
границите на ААР „Одесос – Варна“ (първи етап). – АОР през 
2019-2, 1312. 
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46. Ул. „Цар Иван Шишман“ № 18
2020: В. Тенекеджиев, А. Стефанова. Сондажно проучване 

на ул. „Цар Иван Шишман“ № 18 във Варна. – АОР през 2020-2, 
648 – 649.

47. Ул. „Цар Калоян“ № 7
2018: Х. Кузов, М. Христов. Спасителни археологически 

проучвания на ул. „Цар Калоян“ № 7 в ААР „Одесос – Варна“. 
– АОР през 2018, 246 – 248.

48. Ул. „Цар Калоян“ № 18
2020: В. Тенекеджиев, Е. Мирчева. Спасителни разкопки на 

ул. „Цар Калоян“ № 18 в ААР „Одесос – Варна“. – АОР през 
2020-2, 1211 – 1214.

49. Ул. „Цар Калоян“ № 28
2015: Иг. Лазаренко, В. Плетньов. Спасително архео-

логическо проучване в УПИ ХІ-83, кв. 57 (идентификатор 
10135.1507.833), по плана на 8-ми м.р., ул. „Цар Калоян“ № 28, 
гр. Варна. – АОР през 2015, 325 – 327. 

50. Ул. „Цар Симеон I“ № 11
2016: Иг. Лазаренко. Археологическо наблюдение на стро-

ителни дейности на територията на УПИ ХVІІІ-361, кв. 92, 
ул. „Цар Симеон“ № 11, 7-ми м.р. гр. Варна. – АОР през 2016, 792.

51. Ул. „Цар Симеон I“, подзона 2
2019: В. Йотов. Спасителни археологически разкопки в Оде-

сос, подзона 2, ул. „Цар Симеон I“, Варна. – АОР през 2019-2, 
704 – 706. 

2020: В. Йотов. Археологически разкопки на ул. „Цар Симе-
он“ I във Варна. – АОР през 2020-2, 639 – 641. 

52. Ул. „Цариброд“ № 10
2016: А. Минчев, В. Йотов. Спасително археологическо про-

учване на ул. „Цариброд“ № 10 във Варна, в границите на ААР 
„Одесос – Варна“. – АОР през 2016, 282 – 283. 

2019: А. Минчев, В. Йотов, Е. Мирчева. Късноантични сгра-
ди и баня в Одесос. – АОР през 2019-2, 700 – 701. 

2020: А. Минчев, В. Йотов, Е. Мирчева. Късноантична баня 
и сгради на ул. „Цариброд“ № 10 във Варна. – АОР през 2020-2, 
642 – 644. 
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III. ОБЕКТИ В ОХРАНИТЕЛНАТА ЗОНА НА ААР 
„ОДЕСОС – ВАРНА“

53. Ул. „27-ми юли“ № 23
2020: М. Манолова-Войкова. Археологическо наблюдение 

на изкопни дейности на обект в УПИ X-9,  кв. 14 по плана на 
8-ми м.р., ул. „27 юли“ № 23, попадащ в охранителна зона на 
ААР „Одесос – Варна“, гр. Варна. – АОР през 2020-2, 1230. 

54. Ул. „Александър Дякович“ № 24
2020: Иг. Лазаренко. Сондажно проучване на ул. „Алексан-

дър Дякович“ № 24 във Варна. – АОР през 2020-2, 652 – 653. 
55. Ул. „Антим I“ № 7
2020: М. Манолова-Войкова. Археологическо наблюдение 

на изкопни дейности на обект в УПИ XVII-3, кв. 437 по плана 
на 4-ти м.р., ул. „Aнтим I“ № 7, попадащ в охранителна зона на 
ААР „Одесос – Варна“, гр. Варна. – АОР през 2020-2, 1230. 

56. Ул. „Братя Шкорпил“ № 23
2016: Иг. Лазаренко, П. Пеев. Спасително археологическо 

проучване на територията на УПИ ХХІ-176, кв. 406, ул. „Братя 
Шкорпил“ № 23, 4-ти м. р., гр. Варна. – АОР през 2016, 792. 

57. Ул. „Бузлуджа“ № 15
2019: Х. Кузов. Археологическо наблюдение на строител-

ни дейности на обект в УПИ ХІІ-571, ул. „Бузлуджа“ № 15, 
гр. Варна. – АОР през 2018, 783. 

58. Ул. „Дебър“ № 22
2018: М. Манолова-Войкова. Спасително археологическо 

проучване в ПИ с идентификатор 10135.1506.422, парцел ХІІ-15, 
кв. 103, ул. „Дебър“ № 22, гр. Варна. – АОР през 2018, 781.

2019: М. Манолова-Войкова. Спасително археологическо 
проучване на ул. „Дебър“ № 22, Варна. – АОР през 2019-2, 715. 

59. Ул. „Дебър“ № 41
2017: Х. Кузов, М. Христов, А. Стефанова. Спасително ар-

хеологическо проучване на ул. „Дебър“ № 41, гр. Варна. – АОР 
през 2017, 218 – 221. 

60. Ул. „Дебър“ № 44
2016: Х. Кузов, В. Славчев, Н. Русев. Спасително проучване 

на ул. „Дебър“ № 44, ААР „Одесос“. – АОР през 2016, 284 – 286.
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61. Ул. „Драган Цанков“ № 17
2018: Т. Роков. Археологическо наблюдение на строи-

телни дейности на обект в УПИ ХІІ-10, ул. „Драган Цанков“ 
№ 17, гр. Варна. – АОР през 2018, 783.  

62. Ул. „Дунав“ № 18
2018: М. Манолова-Войкова. Археологическо наблюдение 

на строителни дейности на обект в ПИ 10135.1506.524, ул. „Ду-
нав“ № 18, гр. Варна. – АОР през 2018, 781. 

63. Ул. „Д-р Людвик Заменхоф“ № 22
2018: М. Манолова-Войкова. Спасително археологическо про-

учване в ПИ с идентификатор 10135.1506.425, ул. „Д-р Людовик 
Заменхоф“ № 22, район Одесос, гр. Варна. – АОР през 2018, 781. 

2019: М. Манолова-Войкова. Спасително археологическо 
проучване на ул. „Л. Заменхоф“ № 22, Варна. – АОР през 2019-
2, 713 – 714.

64. Ул. „Д-р Людвик Заменхоф“ № 24 
2016: Иг. Лазаренко, М. Манолова-Войкова. Спасително ар-

хеологическо проучване в УПИ ІХ-426, УПИ Х-422 (идентифи-
катор 10135.1506.426), кв. 103, по плана на 7-ми м.р., ул. „Людо-
вик Заменхоф“ № 24, Варна. – АОР през 2016, 477 – 480. 

65. Ул. „Иван Вазов“ № 34
2017: Иг. Лазаренко. Археологическо наблюдение на строи-

телни дейности в УПИ ХІ-1192, кв. 14, ул. „Иван Вазов“ № 34, 
гр. Варна. – АОР през 2017, 750. 

66. Ул. „Кавала“ № 12
2018: Х. Кузов. Археологическо наблюдение на строителни 

дейности на обект в УПИ VІІ-12, ул. „Кавала“ № 12, гр. Варна. 
– АОР през 2018, 783. 

67. Ул. „Кавала“ № 15
2016: М. Манолова-Войкова. Археологическо наблюдение на 

строителни дейности в УПИ ХI1506.185 /стар 213/, кв. 118, по пла-
на на 7 м.р., ул. „Кавала“ № 15, гр. Варна. – АОР през 2016, 792.

68. Ул. „Кавала“ № 21
2020: Х. Кузов. Археологическо наблюдение на обект в 

УПИ XVII-276, кв. 114, 7-ми м.р., ул. „Kавала“ № 21, попадащ 
в охранителна зона на ААР „Одесос – Варна“, гр. Варна. – АОР 
през 2020-2, 1233. 
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69. Ул. „Крали Марко“ № 16 
2020: Х. Кузов. Археологическо наблюдение на изкопни 

дейности на обект в УПИ XIX-279, кв. 114 по плана на 7-ми м.р., 
ул. „Крали Марко“ № 16, попадащ в охранителна зона на ААР 
„Одесос – Варна“, гр. Варна. – АОР през 2020-2, 1233. 

70. Ул. „Марко Балабанов“ № 5
2019: М. Манолова-Войкова. Археологическо наблюдение 

на изкопни дейности на обект в ПИ 10135.1507.325, ул. „Марко 
Балабанов“ № 5, гр. Варна, община Варна, област Варна. – АОР 
през 2019-2, 1344. 

71. Ул. „Марко Балабанов“ № 39
2016: Иг. Лазаренко. Археологическо наблюдение на стро-

ителни дейности на територията на УПИ ХХІІ-118 (идентифи-
катор 10135.1507.118), кв. 22, ул. „Марко Балабанов“ № 39, 8-ми 
м.р. гр. Варна. – АОР през 2016, 792. 

72. Ул. „Марко Балабанов“ № 45
2018: Х. Кузов. Археологическо наблюдение на строителни 

дейности на обект в УПИ ХІХ-113, ул. „Марко Балабанов“ № 45, 
гр. Варна. – АОР през 2018, 783. 

73. Ул. „Околчица“ № 19А
2020: М. Манолова-Войкова, В. Тенекеджиев. Археологи-

ческо наблюдение на ул. „Околчица“, Варна. –  АОР през 2020-
1, 148 – 149. 

74. Ул. „Петър Енчев“ № 17 и „Воден“ № 26
2013: М. Манолова-Войкова. Археологическо наблюдение 

на строителни дейности на територията на УПИ І-1263, кв. 20, 
ул. „Петър Енчев“ 17/„Воден“ 26, 8-ми м.р. град Варна. – АОР 
през 2013, 683.

75. Ул. „Петър Парчевич“ № 20
2018: Х. Кузов. Археологическо наблюдение на строител-

ни дейности на обект в УПИ VІІ-274, ул. „П. Парчевич“ № 20, 
попадащ в охранителната зона на резерват „Одесос – Варна“, 
гр. Варна. – АОР през 2018, 783.

76. Ул. „Прага“ № 10
2019: В. Славчев. Археологическо наблюдение на изкоп-

ни дейности на обект в ПИ 10135.1506.180, ул. „Прага“ № 10, 
гр. Варна, община Варна, област Варна. – АОР през 2019-2, 1342. 
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77. Ул. „Солун“ № 11
2017: Иг. Лазаренко. Археологическо наблюдение на строи-

телни дейности на територията на УПИ Х-248, кв. 134, ул. „Со-
лун“ № 11, гр. Варна. – АОР през 2017, 750. 

78. Ул. „Стефан Стамболов“ № 9
2016: М. Манолова-Войкова. Археологическо наблюде-

ние на строителни дейности в УПИ ХХІ- 452 (идентификатор 
№ 10135.1507.452), кв. 28, по плана на VІІІ м.р., ул. „Стефан 
Стамболов“ № 9, гр. Варна. – АОР през 2016, 792.

79. Ул. „Стефан Стамболов“ № 16
2020: Иг. Лазаренко. Сондажно проучване на ул. „Стефан 

Стамболов“ № 16 във Варна. – АОР през 2020-2, 651 – 652. 

IV. ДРУГИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЪВРЕ-
МЕННИЯ ГРАД ВАРНА И НЕГОВИТЕ ОКОЛНОСТИ

80. Аспарухов вал
2018: М. Манолова-Войкова. Археологическо наблюдение 

на строителни дейности на обект в УПИ І-110, в охранителната 
зона на Аспарухов вал, гр. Варна. – АОР през 2018, 781. 

81. Варненски езера
2018: Н. Прахов, К. Димитров, В. Славчев. Комплексно ар-

хеологическо проучване в акваторията и по бреговете на вар-
ненските езера. – АОР през 2018, 735 – 737.

82. Квартал „Галата“ – землище
2011: Иг. Лазаренко. Издирвания на археологически обекти 

в землището на кв. Галата, град Варна във връзка с газопровод 
„Южен поток“. – АОР през 2011, 575 – 576.

83. Крепост Кастрици
2010: В. Плетньов, М. Манолова, П. Пеев, Иг. Лазаренко. 

Крепостта „Кастрици“, резиденция „Евксиноград“ – Варна. – 
АОР през 2010, 471 – 474.

2011: В. Плетньов, Иг. Лазаренко, П. Пеев. Средновековна 
крепост „Кастрици“. – АОР през 2011, 457 – 459.

2012: В. Плетньов, П. Пеев, Иг. Лазаренко. Археологически 
разкопки на крепостта „Кастрици“, резиденция „Евксиноград“ 
– Варна. – АОР през 2012, 419 – 421.
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2013: В. Плетньов, М. Манолова, Иг. Лазаренко, П. Пеев. 
Археологически разкопки на крепостта „Кастрици“, резиден-
ция „Евксиноград“ – Варна. – АОР през 2013, 539 – 541. 

2014: В. Плетньов, М. Манолова-Войкова, Иг. Лазаренко. 
Археологическо проучване на крепостта „Кастрици“, резиден-
ция „Евксиноград“. – АОР през 2014, 678 – 681. 

2015: В. Плетньов, М. Манолова, Иг. Лазаренко, П. Пеев. 
Средновековна крепост „Кастрици“. – АОР през 2015, 725 – 727. 

2016: В. Плетньов, М. Манолова, Иг. Лазаренко, П. Пеев. 
Крепостта „Кастрици“, резиденция „Евксиноград“. – АОР през 
2016, 594 – 596. 

2017: В. Плетньов, М. Манолова-Войкова, Иг. Лазаренко. 
Археологически разкопки на крепост „Кастрици“, резиденция 
„Евксиноград“, Варна. – АОР през 2017, 524 – 527. 

2018: Иг. Лазаренко, М. Манолова-Войкова. Kрепост „Кастри-
ци“ в резиденция „Евксиноград“, Варна. – АОР през 2018, 502 – 504. 

2019: Иг. Лазаренко, М. Манолова-Войкова. Крепост „Каст-
рици“ в резиденция „Евксиноград“, Варна. – АОР през 2019-2, 
1162 – 1166. 

2020: Иг. Лазаренко, М. Манолова-Войкова. Късноантична 
и средновековна крепост Кастрици, резиденция Евксиноград, 
Варна. – АОР през 2020-2, 1062 – 1065.

84. Местност Боровец
2012: А. Минчев, В. Тенекеджиев. Спасителни разкопки на 

раннохристиянска църква в местността Боровец край Варна. – 
АОР през 2012, 205 – 207.

2013: А. Минчев, В. Тенекеджиев. Разкопки на раннохрис-
тиянска църква в местността Боровец край Варна. – АОР през 
2013, 209 – 211. 

2014: А. Минчев, В. Тенекеджиев. Раннохристиянска църква 
в местността Боровец край гр. Варна. – АОР през 2014, 275 – 278.

2017: А. Минчев, В. Тенекеджиев. Разкопки на раннохристи-
янска базилика в местността Боровец край Варна. – АОР през 
2017, 404 – 405. 

85. Местност Джанавара
2010: А. Минчев, В. Тенекеджиев. Разкопки на раннохристи-

янската църква в местността Джанавара край Варна. – АОР през 
2010, 245 – 247.
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2011: А. Минчев, В. Тенекеджиев. Разкопки на раннохристи-
янската църква в местността Джанавара край Варна. – АОР през 
2011, 223 – 225. 

2012: А. Минчев, В. Тенекеджиев. Разкопки на раннохристи-
янска църква и манастир в местността Джанавара край Варна. 
– АОР през 2012, 203 – 205. 

2014: А. Минчев, В. Тенекеджиев. Разкопки на раннохристи-
янския манастир в местността Джанавара край гр. Варна. – АОР 
през 2014, 278 – 281. 

2016: А. Минчев, В. Тенекеджиев. Разкопки на раннохрис-
тиянския манастир в местността Джанавара край Варна. – АОР 
през 2016, 459 – 462. 

2017: А. Минчев, В. Тенекеджиев. Разкопки на раннохрис-
тиянския манастир в местността Джанавара край Варна. – АОР 
през 2017, 405 – 407. 

2018: А. Минчев, В. Тенекеджиев. Разкопки на раннохрис-
тиянския манастир в местността Джанавара край Варна. – АОР 
през 2018, 403 – 405. 

2019: А. Минчев, В. Тенекеджиев. Разкопки на раннохрис-
тиянския манастир в местността Джанавара край Варна. – АОР 
през 2019-2, 1029 – 1033. 

86. Местност Караач теке
2010: К. Попконстантинов, В. Плетньов, Р. Костова. Сред-

новековен княжески манастир в м. Караачтеке – Варна. – АОР 
през 2010, 497 – 500. 

2011: К. Попконстантинов, В. Плетньов, Р. Костова. Средно-
вековен княжески манастир в местността Караачтеке – Варна. 
– АОР през 2011, 479 – 481. 

2012: К. Попконстантинов, В. Плетньов, Р. Костова. Средно-
вековен княжески манастир в местността Караачтеке – Варна. 
– АОР през 2012, 460 – 462. 

2013: К. Попконстантинов, В. Плетньов, Р. Костова. Средно-
вековен княжески манастир в местността Караачтеке – Варна. 
– АОР през 2013, 547 – 550. 

2014: К. Попконстантинов, В. Плетньов, Р. Костова. Средно-
вековен княжески манастир в м. Караачтеке, гр. Варна. – АОР 
през 2014, 714 – 717. 
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2016: К. Попконстантинов, В. Плетньов, Р. Костова. Сред-
новековен княжески манастир в местността Караачтеке, Варна. 
– АОР през 2016, 622 – 625. 

2017: К. Попконстантинов, В. Плетньов, Р. Костова. Сред-
новековен княжески манастир в местността Караачтеке, Варна. 
– АОР през 2017, 743 – 745. 

2018: К. Попконстантинов, Р. Костова, А. Вълчева. Средно-
вековен княжески манастир в местността Караачтеке, Варна. – 
АОР през 2018, 551 – 554.

87. Местност Китка, кв. „Галата“ 
2014: Иг. Лазаренко, Е. Мирчева. Спасително археологи-

ческо проучване на обект № 124/7089 (могила) в м. Китката, 
кв. Галата, гр. Варна. – АОР през 2014, 287 – 289. 

88. Местност Паша дере
2013: В. Славчев. Издирвания на археологически обекти в 

местността Паша дере на територията на община Варна. – АОР 
през 2013, 615.

89. Пл. „Лаврентий“ № 3
2016: В. Тенекеджиев. Археологическо наблюдение на 

строителни дейности на територията на УПИ І-638, кв. 384, 
пл. „Лаврентий“ № 3, 10-ти м.р. гр. Варна. – АОР през 2016, 791. 

90. Ул. „Любен Каравелов“ № 8
2019: Х. Кузов. Археологическо наблюдение на обект на 

ул. „Любен Каравелов“ № 8, гр. Варна, община Варна, област 
Варна. – АОР през 2019-2, 1346. 

91. Ул. „Стефан Караджа“ № 40
2018: М. Манолова-Войкова. Археологическо наблюдение 

на строителни дейности на обект на ул. „Стефан Караджа“ 
№ 40, гр. Варна. – АОР през 2018, 781. 

92. Ул. „Христо Самсаров“ № 3
2015: T. Роков, В. Тенекеджиев, А. Минчев. Археологическо 

наблюдение на строителнйи дейности в УПИ I-1, кв. 396, 10 
м.р., ул. „Христо Самсаров“ № 3, в охранителната зона на ААР 
„Одесос – Варна“. – АОР през 2015, 328 – 331. 

93. Университетска ботаническа градина (Екопарк), 
Варна – Късноантична гробница

2011: Е. Пенчева, Х. Кузов. Спасителни проучвания на обект 
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Късноантична гробница на територията на Ботаническата гра-
дина на СУ „Св. Климент Охридски“ – град Варна. – АОР през 
2011, 227 – 229.

V. ДРУГИ ОБЕКТИ ВЪВ ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ
94. Белославско езеро
2019: К. Димитров, В. Славчев, П. Георгиев. Археологи-

ческо наблюдение на драгажни работи в Белославското езеро 
по изграждане на пристанище „Газтрейд“ АД. – АОР през 2019-
1, 155 – 157. 

95. Варненското и Белославското езеро
2019: К. Димитров, В. Славчев. Археологическо наблюдение 

на геотехнически сондажи във Варненското и Белославското 
езеро. – АОР през 2019-1, 153 – 155.

96. Девня (Марцианопол) – сектор „Базилика“
2019: Х. Кузов, Н. Русев, М. Христов. Археологически про-

учвания в Марцианопол. – АОР през 2019-2, 742 – 744.3 
2020: Х. Кузов, Н. Русев, М. Христов. Археологически раз-

копки в Марцианопол, сектор „Базилика“. – АОР през 2020-2, 
667 – 671. 

97. Девня (Марцианопол) – сектор „Западна инсула“
2016: Х. Кузов, Н. Русев. Археологическо теренно проучва-

не в Марцианопол, сектор „Западна инсула“. – АОР през 2016, 
298 – 301. 

2018: Х. Кузов, Н. Русев, М. Христов. Археологически про-
учвания в Марцианопол, сектор „Западна инсула“. – АОР през 
2018, 264 – 267. 

2019: Х. Кузов, Н. Русев, М. Христов. Археологически про-
учвания в Марцианопол. – АОР през 2019-2, 742 – 744. 

98. Девня (Марцианопол) – сектор „Север“
2020: Х. Кузов, М. Христов. Археологическо проучване в 

Марцианопол, сектор „Север“. – АОР през 2020-2, 671 – 675. 
99. Крепост Петрич кале, общ. Аврен
2014: В. Плетньов, М. Манолова-Войкова. Археологическо 

3  Същата статия се цитира отново и при № 97, защото проучването засяга и 
двата обекта – довършен е сектор „Базилика“ и е започнат сектор „Западна 
инсула“.
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проучване на средновековна крепост „Петрич кале“, община 
Аврен, област Варна. – АОР през 2014, 675 – 678. 

2015: В. Плетньов, М. Манолова, Иг. Лазаренко, П. Пеев. 
Археологически разкопки на средновековния град Петрич кале, 
община Аврен, Варненско. – АОР през 2015, 722 – 724. 

2016: В. Плетньов, М. Манолова, Иг. Лазаренко, П. Пеев. 
Археологическо проучване на крепостта „Петрич кале“, общи-
на Аврен, Варненско. – АОР през 2016, 597 – 599. 

2017: В. Плетньов, М. Манолова-Войкова, Иг. Лазаренко. 
Крепост „Петрич кале“, община Аврен, област Варна. – АОР 
през 2017, 527 – 530. 

2018: М. Манолова-Войкова, Иг. Лазаренко. Крепост „Пет-
рич кале“, община Аврен, област Варна. – АОР през 2018, 504 
– 507. 

2019: М. Манолова-Войкова, Иг. Лазаренко. Крепост „Пет-
рич кале“, община Аврен, област Варна. – АОР през 2019-2, 1166 
– 1170. 

2020: М. Манолова-Войкова, Иг. Лазаренко. Крепост „Пет-
рич кале“, общ. Аврен, обл. Варна. – АОР през 2020-2, 1065 – 
1069.

100. Местност Карталък, с. Белоградец, общ. Ветрино
2020: Я. Димитров, Х. Кузов. Спасителни археологически 

проучвания на обект 83/6011 в м. Карталък, землище на с. Бе-
лоградец, общ. Ветрино, обл. Варна. – АОР през 2020-2, 1119 
– 1122. 

101. Местност Корията, гр. Суворово
2010: П. Зидаров, В. Славчев. Недеструктивно проучване на 

халколитно селище в м. Корията, край гр. Суворово, община 
Суворово. – АОР през 2010, 68 – 71. 

2011: В. Славчев. Проучване на халколитно селище в мест-
ността Корията до град Суворово, област Варна. – АОР през 
2011, 70 – 72. 

2012: В. Славчев. Разкопки на селището в местността Кори-
ята до град Суворово, област Варна. – АОР през 2012, 67 – 68.

2013: В. Славчев. Проучване на халколитно селище в мест-
ността Корията край град Суворово, област Варна. – АОР през 
2013, 76 – 79.
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2015: В. Славчев. Проучване на халколитното селище в 
местността Корията до гр. Суворово, област Варна. – АОР през 
2015, 116 – 119. 

2016: В. Славчев. Проучване на халколитното селище в 
местността Корията до гр. Суворово, област Варна. – АОР през 
2016, 85 – 86. 

2017: В. Славчев, С. Първанов, К. Ковачев, М. Гюрова, 
И. Христова, Н. Карастоянова. Теренно археологическо проуч-
ване на халколитното селище в местността Корията до гр. Су-
ворово, област Варна. – АОР през 2017, 37 – 39. 

2018: В. Славчев. Tеренно археологическо проучване на хал-
колитното селище в местността Корията до гр. Суворово, об-
ласт Варна. – АОР през 2018, 41 – 44. 

2019: В. Славчев, С. Първанов, М. Гюрова. Проучване на 
халколитното селище в местността Корията до гр. Суворово. – 
АОР през 2019-1, 289 – 293. 

2020: В. Славчев, С. Първанов. Проучване на халколитното 
селище в м. Корията до Суворово. – АОР през 2020-1, 262 – 265.

102. Местност Побитите камъни
2014: В. Славчев, К. Ковачев. Издирвания на археологически 

обекти в м. Побити камъни на територията на общини Аксако-
во, Белослав, Девня и Суворово. – АОР през 2014, 806 – 809.

103. Нос Свети Атанас
2010: В. Йотов, А. Минчев. Късноантична крепост на нос 

Свети Атанас до град Бяла. – АОР през 2010, 243 – 245.
2011: В. Йотов, А. Минчев. Късноантична крепост на нос 

Свети Атанас до гр. Бяла, област Варна. – АОР през 2011, 229 
– 230. 

2012: В. Йотов, А. Минчев. Късноантична крепост (V – VI  в.) 
на нос Свети Атанас до град Бяла, област Варна. – АОР през 
2012, 215 – 217.

2013: В. Йотов, А. Минчев. Късноантична крепост (V – VI  в.) 
на нос Свети Атанас до град Бяла, област Варна. – АОР през 
2013, 218 – 219.

2014: В. Йотов, А. Минчев. Късноантична крепост (V – VI  в.) 
на нос Свети Атанас до гр. Бяла, област Варна. – АОР през 2014, 
289 – 290. 
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2015: В. Йотов, А. Минчев. Късноантична крепост (V – VI в.) 
на нос Свети Атанас до град Бяла, област Варна. – АОР през 
2015, 331 – 333. 

2016: В. Йотов, А. Минчев. Късноантична крепост (V – VІ в.) 
на нос Свети Атанас край гр. Бяла, област Варна. – АОР през 
2016, 399 – 402. 

2017: В. Йотов, А. Минчев. Късноантичната крепост на нос 
Свети Атанас край гр. Бяла, област Варна. – АОР през 2017, 340 
– 343. 

2018: В. Йотов, А. Минчев. Разкопки в късноантичната кре-
пост на нос Свети Атанас край гр. Бяла, Варненска област. – 
АОР през 2018, 352 – 353. 

2019: В. Йотов, А. Минчев. Късноантична крепост от 
V – VІ в. на нос Свети Атанас край гр. Бяла, Варненска област. 
– АОР през 2019-2, 855 – 857. 

2020: В. Йотов, А. Минчев. Късноантична крепост на нос 
Свети Атанас край Бяла, Варненска област. – АОР през 2020-2, 
789 – 791. 

104. Нос Свети Йоан
2011: В. Йотов. Пещ за строителна керамика (V – VI в.) на 

нос Свети Йоан, Бяла, Варненско. – АОР през 2011, 231. 
105. Община Аврен
2013: П. Георгиев, П. Лещаков, Иг. Лазаренко, Н. Христов, 

И. Илиев, Й. Илиева. Издирвания на археологически обекти в 
община Аврен. – АОР през 2013, 616 – 618.

106. Община Дългопол
2014: В. Славчев, Х. Кузов, И. Илиев. Издирвания на архео-

логически обекти на територията на община Дългопол. – АОР 
през 2014, 806. 

2016: В. Славчев, Х. Кузов, И. Илиев. Издирване на архео-
логически обекти на територията на община Дългопол. – АОР 
през 2016, 659 – 660. 

2017: В. Славчев, Х. Кузов, И. Илиев. Теренни издирвания в 
община Дългопол. – АОР през 2017, 610 – 611.

107. Пещера Темната дупка
2015: В. Славчев, М. Гюрова, С. Иванова, К. Ковачев, 

Н. Спасов. Теренно археологическо проучване на пещерата 



АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ, ПРОВЕДЕНИ... ИНМВ 48 (63) 

441

Темната дупка до кв. Акациите в гр. Белослав, област Варна. – 
АОР през 2015, 52 – 55.

2016: В. Славчев, К. Ковачев, С. Първанов. Теренно архео-
логическо проучване на пещера „Темната дупка“, гр. Белослав, 
област Варна. – АОР през 2016, 51 – 53.

2017: В. Славчев, К. Ковачев, С. Първанов. Археологическо 
проучване в пещера „Темната дупка“ (белославска пещера) – 
гр. Белослав, област Варна. – АОР през 2017, 11 – 14. 

108. Река Провадийска
2015: В. Славчев, К. Ковачев. Издирване на палеолитни на-

ходища в долината на река Провадийска, общини Белослав и 
Девня. – АОР през 2015, 849 – 852. 

2017: В. Славчев, К. Ковачев. Теренни издирвания на пале-
олитни находища в долината на река Провадийска. – АОР през 
2017, 608 – 610. 

109. Село Ветрино, общ. Ветрино – надгробна могила
2020: С. Александров, В. Славчев. Спасителни археологи-

чески разкопки на надгробна могила, землище на с. Ветрино, 
общ. Ветрино, обл. Варна. – АОР през 2020-1, 333 – 335. 

110. Село Ветрино, общ. Ветрино – селище от римската 
епоха и Късната античност

2020: Г. Илиева, Х. Кузов. Обект от Римската епоха и Къс-
ната античност, КС „Нова Провадия“, землище на с. Ветрино, 
обл. Варна. – АОР през 2020-2, 837 – 839. 

111. Село Въглен, общ. Аксаково
2012: Х. Кузов, М. Христов. Aрхеологическо проучване край 

с. Въглен, община Аксаково. – АОР през 2012, 213 – 215.
112. Село Златина, общ. Провадия
2020: С. Александров, В. Славчев. Спасителни археологи-

чески разкопки на надгробна могила, землище на с. Златина, 
общ. Провадия, обл. Варна. – АОР през 2020-1, 336 – 338.

113. Село Комунари, общ. Дългопол
2019: В. Славчев, И. Христова, Х. Маркова. Проучване на 

селищна могила „Комунари“. – АОР през 2019-1, 286 – 289.  
2020: В. Славчев, С. Първанов, Г. Иванов, М. Гюрова, 

Х. Маркова. Проучване на халколитната селищна могила Ко-
мунари. – АОР през 2020-1, 258 – 262.
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114. Село Петров дол, общ. Провадия
2019: Иг. Лазаренко. Теренни издирвания на площ „Петров 

дол“ в землището на с. Петров дол, община Провадия, област 
Варна. – АОР през 2019-1, 69 – 70. 

115. Село Страшимирово, общ. Белослав
2020: В. Славчев. Теренни  издирвания в ПИ с идентифика-

тор 69763.28.15 във връзка с проект: „Реконструкция и разшире-
ние на ГРС „Страшимирово“, в землището на с. Страшимирово, 
общ. Белослав, обл. Варна. – АОР през 2020-2, 1227.

116. Село Цонево, общ. Дългопол 
2020: А. Манев, В. Славчев, М. Гюрова, Н. Карастоянова. 

Спасително археологическо проучване на къснонеолитен и ран-
носредновековен обект в землището на с. Цонево, общ. Дълго-
пол. – АОР през 2020-2, 1156 – 1159. 

117. Село Чернево, общ. Суворово
2017: Иг. Лазаренко. Теренни издирвания на територията на 

ПИ № 006167 в землището на с. Чернево, община Суворово. – 
АОР през 2017, 749. 

118. Село Шкорпиловци, общ. Долни чифлик
2019: Х. Кузов, М. Христов. Археологически проучвания на 

квадрибург при с. Шкорпиловци. – АОР през 2019-2, 852 – 855. 
2020: Х. Кузов, М. Христов. Археологически проучвания на 

обект „Квадрибург“ край с. Шкорпиловци, общ. Долни Чиф-
лик. – АОР през 2020-2, 784 – 789. 

119. Теренни издирвания към проект „Разширение на 
газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД“

2019: П. Лещаков, Иг. Лазаренко. Теренни издирвания в 
границите на технологични връзки към проект „Разширение на 
газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД“. – 
АОР през 2019-1, 40 – 42.

120. Теренни издирвания по трасето на „Азот – Дракон“
2019: В. Славчев. Археологическо наблюдение в зоната на 

стъпките на стълбовете от №12/30 до 50/68 по трасето на вл 
110 kv „Азот – Дракон“ (подстанции Агрополихим – Добруджа), 
област Варна. – АОР през 2019-2, 1342. 
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121. Теренни издирвания по трасето на въздушна линия 
400 kv от подстанция „Варна“ до подстанция „Бургас“

2017: А. Аладжов, В. Славчев, С. Стойчев. Теренни издир-
вания по трасето на въздушна линия 400 kv от п/ст „Варна“ до 
п/ст „Бургас“. – АОР през 2017, 601 – 604. 

122. Теренни издирвания по трасето на въздушна линия 
400 kv от подстанция „Варна“ до подстанция „Бургас“

2019: В. Славчев. Археологическо наблюдение по трасето на 
въздушна електропреносна линия 400 kv от подстанция Варна 
до подстанция Бургас. – АОР през 2019-2, 1342. 

123. Теренни издирвания по трасето на газоповод „Южен 
поток“

2012: П. Лещаков, Иг. Лазаренко, Г. Самичкова, Н. Христов, 
Й. Паринова, Й. Илиева, С. Трифонов. Издирвания на археоло-
гически обекти по трасето на газопровод „Южен поток“, сек-
тор 7. – АОР през 2012, 600 – 602.

2013: П. Лещаков, Иг. Лазаренко, Н. Христов, Й. Илиева. Из-
дирвания на археологически обекти по трасето на газопровод 
„Южен поток“, сектор 7. – АОР през 2013, 599 – 601. 

2014: В. Славчев. Издирвания на археологически обекти с 
помощта на геофизична апаратура по трасето на сухоземния 
участък на морската част на газопровод „Южен поток“. – АОР 
през 2014, 809 – 810.

VI. ОБЕКТИ В ДРУГИ ОБЛАСТИ
124. Античен град Залдапа, обл. Добрич
2014: Г. Атанасов, В. Йотов, Й. Валериев. Античен град Зал-

дапа, община Крушари, област Добрич. Раннохристиянска ба-
зилика № 3. – АОР през 2014, 421 – 423. 

2015: Г. Атанасов, В. Йотов, Й. Валериев. Античен град Зал-
дапа, община Крушари, област Добрич. Раннохристиянска ба-
зилика № 3. – АОР през 2015, 460 – 463. 

2016: Г. Атанасов, В. Йотов, Й. Валериев. Антична крепост 
„Залдапа“, община Крушари, област Добрич. – АОР през 2016, 
296 – 297.

125. Археологически резерват „Яйлата“
2014: Х. Кузов, М. Христов, Ц. Славкова. Късноантична кре-
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пост „Яйлата“ (западна крепостна стена). – АОР през 2014, 270 
– 273. 

126. Големият остров, с. Дуранкулак, обл. Добрич 
2016: И. Вайсов, В. Славчев. Археологически проучвания на 

Големия остров при с. Дуранкулак. – АОР през 2016, 82 – 84. 
2018: И. Вайсов, В. Славчев, Ц. Попова. Археологически 

проучвания на „Големия остров“ при с. Дуранкулак. – АОР 
през 2018, 38 – 41. 

2019: И. Вайсов, В. Славчев. Археологическо проучване на 
„Големия остров“ при с. Дуранкулак. – АОР през 2019-1, 281 – 
285. 

2020: И. Вайсов, В. Славчев, Г. Джурковска, Г. Вандева, 
Ц. Попова, Н. Карастоянова. Археологически проучвания на „Го-
лемия остров“ при с. Дуранкулак. – АОР през 2020-1, 246 – 251.

127. Крепост Кария, гр. Шабла
2017: Б. Тотев, Д. Добрев, О. Пелевина. Археологическо про-

учване на късноантична крепост „Кария“. – АОР през 2017, 343 
– 345. 

128. Късноантичното селище Тимум, обл. Добрич
2016: Х. Кузов, М. Христов, Н. Русев. Археологически те-

ренни проучвания на късноантичното селище „Тимум“. – АОР 
през 2016, 402 – 404. 

129. Местност Буджака, гр. Созопол
2016: Х. Кузов. Археологическо наблюдение на изкоп-

ни дейности на обект УПИ ІV-6580, с идентификатор по КК 
67800.6.582, в м. Буджака, гр. Созопол, обл. Бургас. – АОР през 
2016, 793.

130. НАР „Деултум – Дебелт“ – Антични терми
2011: К. Костова, Е. Дочева, М. Манолова-Войкова. Архео-

логически проучвания на обект „Античен град“ Подобект 02 
„Антични терми“ в НАР „Деултум-Дебелт“, община Средец. – 
АОР през 2011, 251 – 253.

2012: К. Костова, Е. Дочева, М. Манолова-Войкова. Архео-
логически проучвания на обект 02 „Антични терми“ в НАР 
„Деултум-Дебелт“, община Средец. – АОР през 2012, 241 – 243.

2013: К. Костова, Е. Дочева, М. Манолова. Археологически 
проучвания на обект 02 „Антични терми“ в НАР „Деултум-Де-
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белт“. – АОР през 2013, 292 – 294.
2014: К. Костова, Е. Дочева, М. Манолова-Войкова. Редовно 

археологическо проучване на обект: подобект № 2 „Антични 
терми“ в охранителна зона на НАР „Деултум-Дебелт“, с. Де-
белт, община Средец, област Бургас. – АОР през 2014, 385 – 388. 

131. НИАР „Велики Преслав“ – Дворцов център
2010: М. Ваклинова, И. Щерева, П. Димитров, М. Маноло-

ва-Войкова. Владетелска църква – АР „Велики Преслав“. – АОР 
през 2010, 407 – 409.

2011: М. Ваклинова, И. Щерева, П. Димитров, М. Маноло-
ва-Войкова, С. Горянова. Велики Преслав. Проучвания на вла-
детелската църква и прилежащите терени. – АОР през 2011, 394 
– 396.

2012: М. Ваклинова, И. Щерева, П. Димитров, М. Маноло-
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Обр. 2. Зона А: Обекти в ГАКЦ „Трети варненски халколитен некропол“ и 
неговата охранителна зона (Група I)

Обр. 3. Зона Б: Обекти в ААР „Одесос – Варна“, в неговата охранителна 
зона (Групи II и III)
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Обр. 4. Зона В: Обекти в ААР „Одесос – Варна“, в неговата охранителна 
зона и в чертите на града извън нея (Групи II, III и IV)

Обр. 5. Зона Г: Обекти в охранителната зона на ААР „Одесос – Варна“ 
(Група III)
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Обр. 6. Зона Д: Обекти в чертите на града извън археологическите 
резервати и техните охранителни зони (Група IV)

Обр. 7. Зона E: Обекти в охранителната зона на ААР „Одесос – Варна“ и в 
чертите на града извън нея (Групи III и IV)
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Обр. 8. Обекти във Варна извън археологическите резервати и техните 
охранителни зони и обекти в околностите на града (Група IV)

Обр. 9. Други обекти във Варненска област (Група V)
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ПЕТКО ГЕОРГИЕВ 
PETKO GEORGIEV 

(1943 – 2020) 

През 2020 г. ни напус-
на нашият колега и прия-
тел, научният сътрудник д-р 
Петко Георгиев. Той е роден 
във Варна през 1943 г., за-
вършва гимназия в града, а 
през 1965 г. се дипломира в 
Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“ със спе-
циалност история и профил 
археология (по тогавашна-
та университетска система).  
Наскоро след това П. Георгиев 
е назначен за уредник архео-
лог в Окръжния исторически 
музей – Бургас, където участва в разкопки под ръководството 
на Михаил Лазаров. През 1968 г. се премества в Градския музей 
в Силистра, където работи до 1972 г. В този период той участ-
ва редовно в проучването на укрепеното късноантично селище 
при с. Нова Черна, Силистренско, което се провежда под ръ-
ководството на проф. Атанас Милчев и Стефка Ангелова. Съ-
щевременно – сам или заедно с колеги от музея, той провежда 
разкопки на няколко антични обекта в града и извън него, като 
разкрива различни сгради, архитектурни съоръжения и гробо-
ве от неговия некропол и др.  Между тях трябва да се отбележат 
проучванията на част от римската крепостна стена на Дурос-
торум, на останки от късноантичен мост в неговите околности, 
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на голяма извънградска римска вила и др. Така се добиват нови 
важни сведения за фортификационната система и плана на ан-
тичния град, както и на района, както и за комуникациите в не-
говите околности. Тези разкопки обогатяват сбирката и експо-
зицията на музея с редица нови и ценни експонати като римски 
скулптури и надписи. 

През 1972 г. П. Георгиев се премества във Варна и на след-
ващата година е назначен за уредник в Археологическия музей, 
като бързо се вписва в неговия колектив. Участва в разкопки-
те на обекти във Варна и Варненска област и още през същата 
1973 г. заедно с Александър Минчев  проучват интересната къс-
ноантична гробница със стенописи при с. Осеново, Варненско. 
През 1975 г. отново двамата разкопават части от късноантични 
сгради и от източния римски и късноантичен некропол на Мар-
цианопол (Девня). През 1976 – 1977 г. заедно започват в гра-
да и разкопките на представителна сграда от ІV – V в. – т.нар. 
„Къща на Антиопа“, като откриват в нея едни от най-хубави-
те късноантични мозайки в България. По-късно П. Георгиев – 
вече сам, отново в Девня – проучва части от римска улица и 
сграда от ІІІ – V в. През следващите години той се насочва към 
задълбочено изследване на архитектурата на Римските терми 
във Варна. В тази връзка прави сондажни разкопки в северната 
галерия на сградата, където намира под нейното подово ниво 
материали от по-ранни периоди – от класическата и от елинис-
тическата епоха. Публикува и част от археологическите мате-
риали, открити от Милко Мирчев при разкопките на сградата 
през 1959 – 1970 г. През 1978 – 1982 г. П. Георгиев участва заед-
но с Михаил Лазаров в редица спасителни разкопки в рамките 
на античния Одесос и става научен сътрудник. Престоят му във 
Варненския музей продължава до 1983 г. и е много плодотво-
рен за неговото израстване като специалист. Още като студент 
П. Георгиев се увлича по римското изкуство и в Силистра, а 
по-късно и във Варна, той се занимава задълбочено и трайно с 
него. Във Варненския музей той има на разположение и богата-
та му библиотека и след детайлно изследване публикува реди-
ца статии по тази тема в различни научни издания у нас. Те са 
посветени на римската скулптура и дребната бронзова пласти-
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ка от Римските терми в града, на материали от неговите архео-
логически проучвания в Дуросторум и др. 

Важен е и неговият принос за организацията и самото прех-
върляне на сбирката на Археологическия музей от ул. „Шей-
ново“ № 5 в новата музейна сграда – бившата Девическа гим-
назия, през 1979 – 1983 г. Работи също така и в подготовката и 
оформлението на новата археологическа експозиция там, която 
е открита през м. март 1983 г. 

През същата година П. Георгиев се премества да работи 
като научен сътрудник в Националния археологически инсти-
тут – София, а през 1984 г. е изпратен на специализация по рим-
ска археология в Нотингамския университет, Великобритания. 
През годините след завръщането си той участва в редица архео-
логически проучвания у нас – най-вече в екипа на българо-ан-
глийската експедиция в Никополис ад Иструм. Прави също и 
спасителни разкопки на някои обекти в Южна България и дру-
гаде в страната. Възобновява археологическите проучвания в 
античния град Абритус край Разград и няколко години ръко-
води екипа. През 1992 г. защитава докторската си дисертация 
„Римска бронзова пластика от  България“.

През времето на активната си археологическа дейност 
П. Георгиев участва в редица национални и международни кон-
ференции и конгреси, като например ІІ международен конгрес 
по тракийска археология в Букурещ през 1976 г.; Международ-
ния симпозиум „Древна България“ в Нотингам през 1981 г.; 
Международната конференция по римска керамика в Плевен 
през 1988 г.; Международна конференция по античен бронз в 
Ниймеген, Холандия, и др. На няколко пъти той е изпращан 
като комисар (организатор) на националната изложба „Тракий-
ски съкровища от България“ в чужбина, като между местата, 
в които я организира, са Музеят за изящни изкуства в Бостън, 
САЩ (1977 г.), Националният музей в Делхи, Индия (1981 г.), и 
др.

През 2001 г. П. Георгиев се завръща отново във Варненския 
музей и работи тук до пенсионирането си през 2007 г. През това 
време той провежда спасителни разкопки на различни обекти, 
предимно в Архитектурния и археологически резерват „Одесос 



462

ИЗВЕСТИЯ НА НАРОДНИЯ МУЗЕЙ – ВАРНА, 48 (63), 2021
BULLETIN DU MUSÉE NATIONAL DE VARNA, 48 (63), 2021

– Варна“1. Проучва части от античния град в района северно от 
Римските терми, гробници в югозападния некропол на Одесос 
и др. Занимава се и с експозиционната дейност – работи актив-
но по оформлението на редица временни изложби, представяни 
в залите на музея. Колегите му го помнят като учен с големи 
познания по римска археология. Той беше добър и весел събе-
седник, активен участник в музейния живот и винаги готов да 
помогне на по-младите със съвети, насоки и да им посочи или 
предостави литература по различни археологически теми. В 
последните години той – заедно с арх. Красимира Вачева, рабо-
теше по цялостна публикация на Римските терми във Варна – 
един много сериозен и важен труд, който, за съжаление, остана 
недовършен.

С кончината на Петко Георгиев българската археологическа 
наука загуби един сериозен и много ерудиран изследовател на 
римската култура и изкуство в нашата страна (в края на матери-
ала е представена избрана библиография).

Александър Минчев

Our colleague and dear friend, research associate Dr Petko 
Georgiev, left us in 2020. He was born in Varna in 1943, attended a 
local high school and graduated from Sofia’s St. Kliment Ohridski 
University with a degree in history and archaeology in 1965. Shortly 
afterwards, he was appointed curator of archaeology at the Burgas 
Regional Museum of History, where he participated in excavations 
under the direction of Mihail Lazarov. In 1968, he moved to Silistra 
Museum, where he worked until 1972. During this time, he regularly 
participated in the study of a fortified Late Antique settlement near 
the village of Nova Cherna, Silistra Region. This study was conducted 
under the direction of Prof. Atanas Milchev and Stefka Angelova. 
At the same time – alone or with colleagues from the museum – he 
carried out excavations of several ancient sites in the city and beyond, 

1 Известен още като Археологически резерват „Античен град Одесос – 
Варна“.
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unearthing various buildings, architectural structures, necropolis 
tombs, etc. The notable ones include his studies of part of the Roman 
fortress wall of Durostorum (Silistra), the remains of a Late Antique 
bridge in its vicinity, a large Roman country villa, etc. In doing so, 
he helped to obtain new important information about the fortification 
system and the plan of the ancient city and the area around it, as 
well as about the linear infrastructure in its surroundings. These 
excavations enriched the museum’s collection and exhibition with 
a number of new valuable exhibits, including Roman sculptures and 
inscriptions.

In 1972, P. Georgiev moved to Varna and was appointed curator of 
the Archaeological Museum in the following year, quickly becoming 
an integral part of the team. In 1973, he took part in excavations of sites 
in Varna and its surroundings and, together with Alexander Minchev, 
studied a fascinating Late Antique tomb with frescoes near the village 
of Osenovo, Varna Region. In 1975, the two of them excavated parts 
of Late Antique buildings and an Eastern Roman and Late Antique 
necropolis of Marcianopolis (Devnia). In 1976 – 1977, they began 
excavating an emblematic 4th – 5th AD century building in the same 
city, known as the House of Antiope, discovering there some of the 
best Late Antique mosaics in Bulgaria. Later, this time by himself, 
he studied parts of a 3rd – 4th AD century Roman street and building 
in Devnia. In the following years, he focused on a thorough study 
of the architecture of the Roman thermae in Varna. This included 
exploratory excavations in the building’s northern gallery, where he 
found materials below floor level from earlier periods, namely the 
Classical and Hellenistic eras. He also published papers on some of 
the archaeological materials discovered by Dr Milko Mirchev during 
his excavations of the building in 1959 – 1970. In the period 1978 – 
1982, P. Georgiev, together with M. Lazarov, took part in a number 
of rescue excavations in Ancient Odessos and became a research 
associate. His stay at the Varna Museum lasted until 1983 and was 
very fruitful for his growth as a specialist. In his student years, he 
became interested in Roman art and studied the subject in depth for 
many years in Silistra and later in Varna. At Varna Museum, he had 
its rich library at his disposal, and after a detailed study of materials 
on this topic, he published a number of papers in various Bulgarian 
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scientific journals. They are dedicated to a Roman sculpture and a 
bronze statuette from the Roman Thermae in Varna, materials from 
his archaeological excavations in Durostorum and other finds. 

P. Georgiev helped organise the transfer of the Archaeological 
Museum’s collection from 5 Sheynovo Street to the museum’s new 
home at the former High School for Girls in 1979 – 1983 and made 
an important contribution to the preparation and design of its new 
archaeological exhibition, which was opened in March 1983.

In the same year, Georgiev moved to Sofia to work as a research 
associate at the National Archaeological Institute in Sofia. In 1984, 
he was sent to specialise in Roman archaeology at the University 
of Nottingham, UK. In the years after his return, he was involved 
in numerous archaeological excavations in Bulgaria, mostly as part 
of the Bulgarian-English expedition at Nicopolis ad Istrum. He also 
carried out rescue excavations at some sites in Southern Bulgaria and 
elsewhere in the country. He resumed archaeological research in the 
ancient city of Abritus near Razgrad and was team leader for several 
years. In 1992, he defended his doctoral dissertation titled “Roman 
Bronze Sculpture from Bulgaria”.

In his prime as an archaeologist, P. Georgiev participated in a 
number of national and international conferences and congresses, 
including the Second International Congress of Thracian 
Archaeology in Bucharest in 1976, the Ancient Bulgaria International 
Symposium in Nottingham in 1981, the International Conference on 
Roman Ceramics in Pleven in 1988 and the International Conference 
on Ancient Bronze in Nijmegen, the Netherlands. On several 
occasions, he was sent abroad as commissioner (organiser) of the 
‘Thracian Treasures of Bulgaria’ national exhibition, including to 
the Museum of Fine Arts in Boston, USA (1977) and to the National 
Museum in Delhi, India (1981).

In 2001, P. Georgiev returned to the Varna Museum and worked 
here until retiring in 2007. In this time, he carried out rescue 
excavations at various sites, mainly in the “Odessos – Varna” 
Architectural and Archaeological reserve2. He studied parts of the 
ancient city in the area north of the Roman thermae, tombs in the 

2 Also known as “Ancient city of Odessos – Varna” Archaeological Reserve.
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south-western necropolis of Odessos, etc. He was also involved 
in the exhibitions, actively working on the design of a number of 
temporary exhibitions presented in the museum halls. His colleagues 
remember him as a scientist with extensive knowledge of Roman 
archaeology. He was an entertaining and cheerful interlocutor and 
an active participant in museum life, always ready to help younger 
colleagues by giving advice, guidance and references to various 
archaeological topics. In recent years, he, together with the architect 
Krasimira Vacheva, worked on a comprehensive publication on the 
Roman Thermae in Varna – a very serious and important work, 
which unfortunately remained unfinished.

With the death of Petko Georgiev, Bulgarian archaeological 
science lost a highly accomplished and erudite researcher of Roman 
culture and art in our country.

Alexander Minchev
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ИВАН ИВАНОВ 
IVAN IVANOV 

(1944 – 2001) 

Изминаха двадесет годи-
ни, откакто ни напусна нео-
чаквано Иван Иванов – един 
от най-изтъкнатите варненски 
и български археолози. Роден 
през 1944 г. в с. Голям извор, 
Тетевенско, той завършва спе-
циалност „История“ във Ве-
ликотърновския университет 
през 1969 г. Наскоро след това 
е назначен за екскурзовод, а 
по-късно – за уредник архео-
лог с насока праистория във 
Варненския археологически 
музей и така се започва целе-
насоченото изследване на този най-ранен исторически период в 
района. През 1969 г. И. Иванов участва в разкопките на селищ-
ната могила от енеолита (халколита) при с. Голямо Делчево, Вар-
ненска област (заличено в 1976 г.), под ръководството на Хенрие-
та Тодорова, което е сериозна школа за него. През същата година 
той прави самостоятелно проучване на част от енеолитно селище 
и гробове от раннобронзовата епоха в рамките на раннобългар-
ския некропол край Девня, а през 1971 г. – и на потънало селище 
в м. Балтата край Варна, също от раннобронзовата епоха. През 
1970 – 1972 г. И. Иванов участва и в други разкопки на Варнен-
ския музей във Варна и Девня. В годините на активната си дей-
ност той изследва чрез подводни археологически разкопки във 
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Варненските езера и други подобни селища от раннобронзовата 
епоха, както и от енеолита – в м. Арсенала, а на сушата започ-
ва разкопките на селище от енеолита край Суворово и изслед-
ва следите от кремъчна индустрия край селата Равно и Камено, 
Разградско. През 1974 г. И. Иванов е избран за научен сътрудник 
по праистория, а през 1995 – 2000 г. застава начело на Археоло-
гическия музей към тогавашната Дирекция „Културно-истори-
ческо наследство“ – Варна (сега Регионален исторически музей 
– Варна). През 2000 г. той е назначен за изпълняващ длъжността 
директор на музея, а в началото на  2001 г. е избран с конкурс за 
редовен директор – длъжност, която поради преждевременната 
си кончина той изпълнява за кратко.

Иван Иванов е автор на над 50 книги, научни публикации 
и каталози, издадени у нас и в чужбина; има много голям брой 
статии в пресата, научно-популярни издания и детски книжки; 
редица телевизионни изяви, научно-популярни филми и др. Той 
беше и обществено ангажирана личност, участваше в различни 
организации и клубове, а в определени периоди след 1990 г. се 
занимаваше активно и с политика. Имаше дар слово, беше ве-
сел и обаятелен събеседник и оратор и всяко дело вършеше с 
плам. С радост се отзоваваше и помагаше на колеги, близки и 
приятели, а дори и на хора, които познаваше по-бегло.

Най-важното научно дело, което прославя името на Иван 
Иванов и поставя Варна на световната археологическа карта 
обаче, е проучването на двата Варненски енеолитни некропола. 
Случайното откриване на един богат гроб откъм средата на 
V хил. пр.Хр. край града е причината през 1972 – 1991 г. (с пре-
късвания) той да разкопае голяма част от най-богатия и до сега 
праисторически некропол не само у нас, а и в света. В проуче-
ните над 300 гроба от късния енеолит (4600 – 4300 г. пр.Хр.) са 
открити над 6 кг разнообразни златни предмети – предимно на-
кити, както и други – от мед, камък, карнеол и средиземномор-
ски миди, десетки медни сечива и оръжия, стотици кремъчни 
ножове, интересна и разнообразна керамика и др. Некрополът 
се превръща в сензация за световната археология – освен ог-
ромното за енеолитната епоха количество злато, то бе и най-ста-
рото обработено от човешка ръка, откривано дотогава. Особено 



IN MEMORIAM: ИВАН ИВАНОВ ИНМВ 48 (63) 

469

важни са и резултатите за интерпретацията на материалите в 
гробовете. Оказва се, че още в онази ранна историческа епоха, в 
тогавашното общество има разделение; ако говорим със съвре-
менни термини – на богати, средна класа и бедно мнозинство 
от населението. Няколко години по-късно – през 1976 г., И. Ива-
нов проучва край Варна малък некропол от три гроба, в еди-
ния от които отрива и още по-старо злато – от ранния енеолит 
(първата половина на V хил. пр.Хр.), което отново го прочува в 
света. Тези и другите сензационни находки от двата некропола 
са редовни експонати в националната изложба „Тракийско из-
куство и култура (Златото на траките)“, която обикаля света. 
Същевременно те стават и основата на редица големи изложби, 
организирани от Министерството на културата, а по-късно и 
от Варненския музей: в Япония, Германия, Франция, Израел и 
Италия, като каталозите на доста от тях са дело на Иванов. Той 
ги представя и на световните изложения в Севиля (1992 г.) и 
Лисабон (1998 г.).

Името на Иван Иванов ще остане завинаги в аналите на 
Варненския музей и ще заема видно място в българската, а и в 
световната археология.

Подробна биография и подробна библиография на И. Ива-
нов са публикувани в Acta Musei Varnaensis. T. 6: Варненският 
халколитен некропол и проблемите на праисторията на Югоиз-
точна Европа. Studia in memoriam Ivani Ivanov. В. Славчев (съст., 
ред.). Варна: РИМ – Варна, 2008, 5 – 16.

Александър Минчев

Twenty years have passed since Ivan Ivanov, one of the most 
prominent archaeologists in Varna and Bulgaria, left us unexpectedly. 
Born in the village of Golyam Izvor near the town of Teteven in 
1944, he graduated with a degree in history from the University of 
Veliko Tarnovo in 1969. Shortly afterwards, he started his career at 
the Archaeological Museum of Varna: at the beginning as a guide 
but soon later he was appointed curator of prehistoric archaeology, 
which enabled him to start purposeful research into the earliest 
historical period in the region. In 1969, Ivan Ivanov was involved 
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in excavations of an Eneolithic (Chalcolithic) tell near the village of 
Golyamo Delchevo, Varna Region (abandoned in 1976) under the 
direction of Prof. Henrieta Todorova, which was serious training 
for him. In 1969, he independently studied part of an Eneolithic 
settlement and Early Bronze Age graves near Devnia, within an 
Early Bulgarian necropolis (8 – 9th c.) as well a submerged Early 
Bronze Age settlement at Baltata Locality near Varna in 1971. 
In 1970 – 1972 he was involved in other ancient and mediaeval 
excavation projects in Varna and Devnia. In his heyday, he carried 
out underwater archaeological excavations in Varna Lake in order to 
study some other similar submerged Early Bronze Age settlements, 
and also an Eneolithic one at Arsenala Locality. On land, he began 
excavation of a settlement from the same era near Suvorovo and found 
traces of the flint industry near the villages of Ravno and Kameno, 
Razgrad Region. He became a Research Associate in prehistory in 
1974 and from 1995 to 2000 he headed the Archaeological Museum 
within the “Varna Cultural and Historical Heritage Board” (later 
– Varna Regional Museum of History). In 2000, Ivan Ivanov was 
appointed Acting Director of the museum, to become its Permanent 
Director in early 2001. He held this position very briefly due to his 
untimely demise. He is the author of more than fifty books, scientific 
publications and catalogues published in Bulgaria and abroad, as well 
as a very large number of articles in the press, popular publications 
and books for children. He also appeared on television and in popular 
science films. As a socially engaged person, he was a member of 
various organisations and clubs and, in certain periods after 1990, 
was actively involved in politics. His ‘gift of the gab’ made him a 
cheerful and charming interlocutor and orator, and he approached 
everything with passion. He was always glad to help colleagues, 
relatives, friends, and even to people that he hardly knew.

However, the most important scientific work which made 
the name of Ivan Ivanov famous and put Varna on the global 
archaeological map, is the study of two Varna Eneolithic necropoleis. 
The accidental discovery of a rich grave from the mid-5th millennium 
BC near the city was the reason why he excavated a large section of 
what is currently considered the richest prehistoric necropolis not 
only in Bulgaria but also in the world. He intermittently worked 
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on this from 1972 to 1991. More than 6 kg of various gold objects, 
mostly jewellery, were found in over 300 Late Eneolithic tombs 
(4600 – 4200 BC). Other artefacts made of copper, stone, carnelian 
and mussel shells were also discovered, as well as dozens of copper 
tools and weapons, hundreds of flint knives, interesting ceramics, 
etc. The necropolis became a sensation in the world of archaeology 
not only due to the huge amount of Eneolithic gold, but also because 
they were the oldest man-made gold objects discovered to date. 
The results were especially important to the interpretation of the 
materials in the graves. It turned out that society was stratified 
even in this early historical epoch. If we talk in modern terms, the 
majority of the population was divided into rich, middle-class and 
poor people. A few years later, namely in 1976, Ivan Ivanov studied a 
small three-tomb necropolis near Varna. One of them contained even 
older gold, from the Early Eneolithic (first half of the 5th millennium 
BC). This find made him even more famous across the world. These 
and other sensational finds from the two necropoleis were regular 
exhibits in the national exhibition titled “Thracian Art and Culture 
(Gold of the Thracians)” as it travelled the world. They were also 
the centrepieces in a number of major exhibitions organised by the 
Ministry of Culture and, later, by the Varna Museum and held in 
Japan, Germany, France, Israel and Italy. The catalogues for many of 
those exhibitions were compiled by him. He also presented them at 
the World Exhibitions in Seville (1992) and Lisbon (1998).

The name of Ivan Ivanov will forever remain in the annals of 
the Varna Museum, and will always occupy a prominent place in 
Bulgarian and global archaeology.

Detailed biography and bibliography of I. Ivanov are published in 
Acta Musei Varnaensis. T. 6: Варненският халколитен некропол 
и проблемите на праисторията на Югоизточна Европа. Studia 
in memoriam Ivani Ivanov. В. Славчев (съст., ред.). Варна: РИМ – 
Варна, 2008, 5 – 16.

Alexander Minchev
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ИЗДАТЕЛСКА ЕТИКА И ПРАВИЛА ЗА 
ИЗБЯГВАНЕ НА ЗЛОУПОТРЕБИ

Издателската етика и правилата за избягване на злоупотреби 
на Регионалния исторически музей – Варна във връзка с 
издаването на „Известия на Народния музей – Варна“ (ИНМВ)  
са заимствани от Националното издателство за образование 
и наука „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 
въвеждането 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 
издание ИНМВ. Насоките трябва да бъдат спазвани от 
редактори, рецензенти и автори като част от общите ни усилия 
да предоставяме обективна и ценна информация на всички, 
които проявяват интерес към четенето и получаването на знания 
чрез нея.

В случаите на предполагаемо или доказано научно 
противоречие, измама или плагиатство издателят, в тясно 
сътрудничество 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 
публикуваната информация за научните изследвания и 
осигуряването на нейната достъпност – чрез партньорство с 
организации и поддържане на собствен цифров архив.

Издателят, заедно с редакторите, предприема необходимите 
стъпки за идентифициране и предотвратяване на публикуването 
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на ръкописи, съдържащи противоречиви изследователски или 
научни практики, при никакви обстоятелства не насърчава 
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 
философия, социална или институционална принадлежност на 
автора им. Всички решения за редактиране или публикуване 
на текстове се вземат от екипа на периодичното издание без 
външно влияние. Главният редактор има правото да определя 
съдържанието на периодичното издание и датата на публикуване 
на одобрените текстове, съобразявайки се с изискванията в 
„Правилник 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 рецензенти 
– експерти в съответната област. Решението за публикуване се 
основава на значението и стойността на ръкописа, коментарите 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 
никаква информация за подаден ръкопис на никого освен на 
хората, 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. 
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Членовете на редакционната колегия декларират, че няма да 
участват в процеса на разглеждане на ръкописи, които могат да 
доведат до конфликт на интереси – включително (но не само) на 
конкурентни, 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 
евентуални нарушения без значение дали се отнасят за 
публикувана, или непубликувана статия и ако е необходимо, 
ще предприемат необходимите мерки за реакция – корекция, 
оттегляне, публикуване на уточнение или друго адекватно 
действие.

3. Задължения на поканените рецензентите
Всички ръкописи, получени за преглед, са поверителни 

документи и трябва да се третират като такива. Те не трябва 
да бъдат показвани или обсъждани с други лица, които не 
са упълномощени от главния редактор (при изключителни 
и специфични обстоятелства). Това правило важи и за 
рецензентите, които отхвърлят поканата за преглед на ръкописа.

Всеки рецензент, който се чувства неквалифициран да 
рецензира ръкописа или не е в състояние да направи това 
в зададения срок, трябва незабавно да уведоми членовете 
на редакционната колегия и да откаже поканата, за да даде 
възможност за избор на друг оценяващ.

Всеки рецензент, който е в конфликт на интереси с някого 
от авторите, фирмите или институциите, свързани с ръкописа, 
трябва незабавно да декларира това пред редакторите, за да 
даде възможност за избор на друг на негово място.

Рецензирането (пиър ревюто) е съществен елемент от 
официалната научна комуникация и крайъгълен камък на 
научното начинание. Този вид оценяване подпомага редакторите 
при вземането на техните решения и може да помогне на 
авторите да подобрят ръкописа си. 

Оценяването трябва да се извършва обективно, а изводите 
да са формулирани ясно и с подкрепящи аргументи, така че 
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авторите да могат да ги използват за подобряване на ръкописа. 
Лична критика към автори е недопустима.

Рецензентите следва да идентифицират и да уведомят 
редакторите 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 
информация.

Непубликуваният материал, описан в представения ръкопис, 
не трябва да се използва за целите на изследвания, осъществявани 
от рецензенти, без изричното писмено съгласие на авторите. 
Привилегированата информация или идеи, получени при 
осъществяване на пиър ревюто, трябва да останат поверителни и 
да не се използват за лични цели от рецензентите. Това важи и за 
онези от тях, отхвърлили покана за преглед на ръкопис.

4. Задължения на авторите
Всички изпратени ръкописи трябва да бъдат оригинални 

изследователски работи, които не са публикувани или 
представени за преглед в други списания/сборници. Подаването 
на ръкопис едновременно на повече от едно място се счита за 
неетично и неприемливо поведение. 

Само лица със значим принос по отношение на концепцията, 
получаването на данни, анализа, интерпретацията на 
изследването, изготвянето на ръкописа и критичната му 
оценка относно интелектуално съдържание или участници в 
изработването 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 
съдържанието на текста.

Авторите трябва да гарантират, че са написали и 
представили 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 неетично и неприемливо поведение. Авторите трябва 
също така да съобщават за конфликт на интереси (включително 
финансови), които биха могли да повлияят върху резултатите 
или тяхното тълкуване в материала за публикуване.
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Авторите трябва да представят точна информация за 
представената разработка и за резултатите, както и обективна 
обосновка на значимостта им. Ръкописът трябва да съдържа 
достатъчно подробности и препратки, за да позволи на други да 
използват методиката и резултатите. Измамните или съзнателно 
неточни твърдения представляват неетично поведение и са 
неприемливи.

Авторите са задължени да участват в процеса на рецензиране 
(пиър ревю) и да отговарят своевременно на запитванията на 
редакторите по отношение на първични данни, разяснения 
по текста или авторски права. Авторите трябва да отговарят 
своевременно на коментарите на рецензентите, както и да 
коригират и отново да изпратят своя ръкопис след съобразяване 
с дадените бележки и насоки.

Ако авторите открият значителни грешки или неточности в 
собствения си текст, тяхно задължение е незабавно да уведомят 
редакторите или издателя и да си сътрудничат с тях, за да 
коригират или, при необходимост, да оттеглят статията. Ако 
трета страна съобщи, че публикуваният текст съдържа значима 
грешка 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 
редакционен 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. 
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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 
‘Committée 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 manuscripts containing publication 
of 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 and 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 to, 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.
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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/volumes. Submitting a manuscript to more than one edition 
at a time is considered unethical and unacceptable behaviour.

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. 
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Authors may be asked to provide the primary study data for 
editorial review 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, but only so far 
as within the bounds of intellectual property and copyright laws, and 
only with the permission of the owners 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 подолу 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 студията. 
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-малка от студия-
та. Обемът ѝ е от 7 до 20 стандартни страници с 1800 знака на 
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страница с интервалите (включително с целия научен апарат) + 
(отделно) 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.
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(9) IN HONOREM, IN MEMORIAM и пр. – 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 
електронен носител на пощенски адрес: Регионален истори-
чески музей – Варна, Редакционна колегия на ИНМВ. Вар-
на 9000, бул. „Мария Луиза“ № 41.

4. Приемат се само материали, които отговарят на етичес-
ките 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 транс-
литерация.

(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 (вж. описанието в І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ, т. 2).

8. Текстовете трябва да бъдат във формат .rtf с шрифт Times 
New Roman, regular, 12 pt.; ляво подравнени, без отстъп за нов 
параграф; pagemargins – 3,5; spaceline – 1,5. Заглавието, името 
на автора и данните за него също трябва да са ляво подравнени, 
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.), илюс-
трации, бележки и др. Имената и годината се удебеляват (bold).

(Тонев 1995, 100)
(Тонев 1973, 100, бел. 124)
(Андреев, Тонев 1974, прил. табл. II)



ИЗВЕСТИЯ НА НАРОДНИЯ МУЗЕЙ – ВАРНА, 48 (63), 2021
BULLETIN DU MUSÉE NATIONAL DE VARNA, 48 (63), 2021

494

(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, енци-
клопедия 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: Acta Musei Varnaensis. Т. II: Нумиз-
матични и сфрагистични приноси към историята на Западното 
Черноморие. Международна научна конференция, Варна, 12 – 
15 септември 2001 г. 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. Reichtümer 

aus 6000 Jahren rumänischen Vergangenheit. B. Deppert-Lippitz et 
al. (Hrsg.). Frankfurt am Main, 1995.

• Енциклопедия, речник, справочник:
DACL 1948: R. Cabrol, H. Leclercq.  Dictionnaire 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, № 

52/08.07.2016 г.) [онлайн]. В: Министерство на културата на Ре-
публика 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 ар-

хеологически музей [онлайн]. В: Археологически музей – Вар-
на. 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“ [он-
лайн]. 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.)
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17. Илюстрации към публикации в ИНМВ:
(1) Могат да бъдат черно-бели графики и чертежи и цветни 

и черно-бели снимки. 
(2) Броят им не е стриктно определен и трябва да бъде обсъ-

ден от авторите с главния редактор. 
(3) Изображенията, черно-бели или цветни, се разполагат в 

края на съответната публикация. Изключения се допускат за ма-
териалите от разделите „Отзиви и рецензии“ и IN HONOREM/
IN MEMORIAM.

(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 rtf. 
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TECHNICAL REQUIREMENTS FOR 
PUBLISHING

I. GENERAL 
1. The ‘Bulletin du Musée national de Varna’ (BMNV) is a 

periodical that publishes strictly academic articles meeting the 
interests and qualifications of specialises 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 editorinchief. 

(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 
approximately 1800 symbols, including spaces (including notes and 
references) + (separately) illustrations. 
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(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.

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. 
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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. 

II. INSTRUCTIONS FOR AUTHORS
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

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 
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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).

8. Texts must be submitted as .rtf 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’s 
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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 “pp.”, 
etc.), illustrations, notes, etc. The names and the year should be in bold.

(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 (s’) surname and the year of publication, 
followed 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. 
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(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: 1978a, 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, 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.). Istanbul: Ege Yayınları, 2012, 303 – 314.

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. 



ИЗВЕСТИЯ НА НАРОДНИЯ МУЗЕЙ – ВАРНА, 48 (63), 2021
BULLETIN DU MUSÉE NATIONAL DE VARNA, 48 (63), 2021

504

Exhibition catalogue, encyclopaedia, historical source, etc.: 
• Exhibition catalogue: 
Golden 1994: Golden, Schwert und Silberschatz. Reichtümer 

aus 6000 Jahren rumänischen Vergangenheit. B. Deppert-Lippitz et 
al. (Eds.). Frankfurt am Main, 1995.

• Encyclopaedia, dictionary, reference book: 
DACL 1948: R. Cabrol, H. Leclercq. Dictionnaire d’archeologie 

chrétienne et de liturgie. T. III-2. Paris : Paris-VI, Librairie Letouzey 
et Ane, 1948. 

• Corpus with written sources:
FGHB 1958: Fontes Graeci Historiae Bulgaricae. T. II. 

A. Burmov et al. (ed.). Sofa: 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 sttorage 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 [n.d.]**: 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.

CCSSA 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, 
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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. 91K, оп. 1, a.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 and colour images will be placed at the 

end of each publication. An exception to this rule is acceptable 
in the Publications and Events Reviews, and in IN HONOREM/ 
IN MEMORIAM sections.

(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 rtf file. 
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