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Дисертационният труд е обсъден и предложен за защита на 14.12.2015 

г. на разширено заседание на Катедра Археология при СУ „Св. Климент 

Охридски”; решение на Факултетен съвет на Исторически факултет на 

15.12.2015 г.  протокол № 3 

*** 

 Дисертационният труд е разделен в три тома – текст, каталог и 

илюстрации. Текстът (316 стр.) включва въведение, пет глави, заключение, 

списък на използваната литература (43 стр.) – общо 359 страници. 

Приложенията включват каталог (1027 каталожни номера /272 стр.), 14 карти, 

130 табла с илюстрации. 

 

 

 

 

  

 

 

*** 

Защитата на дисертацията ще се проведе на заседание на научно жури 

на .... 2016 г. от .... часа в .... на Катедра Археология при СУ „Св. Климент 

Охридски”, гр. София, бул. „Цар Освободител” № 15.  
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Въведение: 

 Настоящата работа е посветена на ювелирното производство в Южна 

Тракия и Егея през Ранната Бронзова Епоха (по-нататък РБЕ), въз основа на 

археологически извори от днешна България, Гърция и Западна Турция. 

Темата е популярна в археологическата литература, но не е била предмет на 

цялостно надрегионално изследване. 

Във Въведението са формулирани целите и задачите на изследването; 

посочени са използваните методи, изворова база, дефиниран е географският и 

хронологическият му обхват. 

 Достигналите до нас изделия на ювелирното производство от III хил. 

пр. Хр. или т. нар. крайни продукти, формират основната изворова база. 

Допълнителна информация може да се извлече от иконографските 

паметници, различни фигурки и печати от Източното Средиземноморие, 

които дават изключително интересни данни за употребата на накити през 

бронзовата епоха. 

Цели и задачи на изследването 

- определяне на закономерности и специфики в развитието и 

разпространението на изделия на ювелирството през Ранната Бронзова 

Епоха; 

- систематизиране на емпиричните данни и изработване на единна 

типология; 

- подреждане на паметниците според техният функционален принцип – 

украшения за глава; украшения за шия; накити за ръце; накити и 

принадлежности към облеклото; 
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- анализ на контекста с оглед значението му за интерпретация на 

функцията; 

- опит за реконструкция на начина на носене; разлики и сходства между 

районите; ролята на накитите в социалния, културния, религиозен 

живот на населението; 

- да се потърси мястото на Тракия на фона на динамичните процеси, 

които протичат в Егея и Източното Средиземноморие; 

Реализацията на поставените цели е свързана със следните задачи: 

- събиране и обработване на археологически материали – изделия на 

ювелирството; 

- систематизиране и изграждане на единна типология за района на Южна 

Тракия и Егея; 

- проследяване на хронологическо и териториално разпространение; 

- съпоставяне на изделия на ювелирството с данни от съседни синхронни 

култури; 

- опит за реконструкция на начина на носене и интерпретация на 

функцията; 

Хронологически и териториален обхват 

Хронологическият диапазон включва времето на Ранната Бронзова 

Епоха или III хил. пр. Хр. Това е време на погрес, интензивни контакти между 

различните култури и общности.  

При определяне на географски обхват бе избрана формулировката 

Южна Тракия и Егея. Пониятието Южна Тракия дефинира историко-

географска област, която обхваща днешните Южна България, Североизточна 
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Гърция (наричана още Беломорска или Егейска Тракия) и европейската част 

на Турция (наричана Източна или Одринска Тракия). Обхватът на Тракия, 

често е различен, в зависимост от критериите, установени от нуждите на 

конкретните изследвания и хронологическия период, включен в тях. В 

настоящото изследване е търсено обединение на „Трите Тракии” – Горна, 

Източна и Беломорска.  

По-общият термин Егея, който се използва в изследването, представя 

онази част от Източното Средиземноморие, която обхваща о. Крит, 

Цикладските острови, Континентална Гърция с Пелопонес и Йонийските 

острови, Западна Крайбрежна Анатолия и Северноегейските острови. 

В работата са привлечени и изделия на ювелирното производство от 

територията на Източното Средиземноморие на юг и югоизток от района на 

Централна и Източна Анатолия, Северна Сирия и Древна Месопотамия, о. 

Кипър и др. Не малка роля в анализа на ювелирството в Анатолия имат и 

раннобронзови култури от Кавказ, чиито елементи са доловими до Централна 

и Източна Анатолия. 

Предпочетеният широк географски обхват на изследването 

благоприятства проследяване спецификите на ювелирното производство по 

региони. От друга страна, той ни изправя пред историографски проблеми, 

произтичащи от неравномерното ниво на изследване и различната степен на 

проучване в тях. При създаването на емпиричната база данни е използвана 

публикувана информация, а що се отнася до нашите земи,  основна роля имат 

непубликувани материали от селищна могила Юнаците, могилния некропол с 

ритуални структури Дъбене, могилен некропол Бояново, могилен некропол 

Попово и др.  
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Глава I. Историографски преглед и терминология. 

В първата глава в направен подробен историографски преглед като са 

отбелязани основните акценти, постижения и проблеми на съвременните 

изследвания и насоки на проучвания. Направен опит за критичен анализ и на 

историята на проучванията на археологическите обекти, в които са открити 

ювелирни изделия. В резултат се достигна до обособяването на два основни 

проблемни кръга. Първият е следствие на натрупаните нови данни, от една 

срана и липсата на цялостно изследване на накитите от погребален контекст, 

селища, съкровища и случайни находки след 1974 г. (изследване на К. 

Браниган за металургичното производство е Егея през РБЕ – СБЕ) за ареала 

на Егея, от друга. Интензивните археологически проучвания в последните 

години изискват цялостен анализ, в който да се включи и Тракия. 

Вторият проблемен кръг, който бе очертан е отсъствието на 

терминологична обособеност на накитите през РБЕ, което се отразява и на 

тяхната класификация. Това породи необходимостта от разработване на 

раздел, в който акцент е поставен върху идентификацията на находките като 

накити и изясняване на тяхната функция. В него са анализирани 

съществуващите в археологическата литература типологии и аргументите на 

изследователите. Акцент е поставен върху данните от погребален контекст, 

които са едни от най-сигурните индикатори за начина на употреба на 

украшенията. Като допълнителни аргументи са привлечени паралели, най-

вече от погребален контекст от синхронни съседни култури, както и 

иконографски изображения от цялата бронзовата епоха.  

Класификацията се  основава на функционалното им предназначение и 

зониране спрямо частите на човешкото тяло. В тази последователност са 

разгледани и коментирани използваните термини. 
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Накитите за глава включват диадеми, висулки за коса (косичници), обеци 

и игли за коса. Диадемата представлява венец или дъга, покриващ лицевата 

част на главата или обхващащ я изцяло. Освен естетическа функция (често и 

представителни), диадемите могат да бъдат използвани да придържат 

покривало за коса.  

Иглите за коса представляват украшения, които подобно на диадемите, 

вероятно имат и практическо предназначение     служат за прикрепване на 

прическата, на покривала или шлейфове, както и за комбиниране с друго 

украшение в косата.  

Обеците представляват украшения, прикачвани или висящи директно на 

ухото. Познати са антропологически примери за украсяване и на устните, и на 

носа,  но от района на Егея и Тракия такива примери не са известни. За 

периода на РБЕ е трудно да се определи дали даден предмет е висял директно 

на ухото или в близост до него. За по-късните епохи често се използва 

терминът наушник, в смисъл на украшение, прикрепено около ушите върху 

органична материя или захванато за косата. Данните от раннобронзови 

гробове свидетелстват за украшения, носени в близост до ушите, но те 

описвани най-често с термина „висулки за коса“.  

Висулки за коса са украшения увивани около кучурите или пришивани 

към покривало (забрадка). В англоезичната литература са използвани 

различни термини като hair-rings, hair pendants, temple rings (халки, носени в 

областта на слепоочието) и др.  

Накитите, носени на шията, са представени от торкви и нанизи с мъниста 

и висулки. Торквата представлява кръгло отворено украшение, докато 

нанизите са многосъставни. С термина многосъставен накит в изследването 
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са обозначени нанизи известни като „гердани”, „огърлици” и „колиета” с 

повече от един тип мъниста, изработени от метал или 

скъпоценни/полускъпоценни камъни. В много от случаите обединяването на 

мънистата в един или няколко наниза, извън контекста на намиране, е 

произволно и не може със сигурност да се твърди, че са използвани по 

предложения от авторите начин. Например мънистата от Съкровища А от 

Троя са нанизани произволно и са запечатани с печат още при проучванията 

на Х. Шлиман. Такъв е случая с почти всички разгледани съкровища (Егина-

Колонна, Тхуреатис, Троя, Троада) и известните ми находки от Тракия и Егея.  

Нанизът обикновено се асоциира с мънистата, от  които той се състои и 

се интерпретира като украшения за шия или деколте. Напълно възможно 

обаче е обаче да е ил многофункционален. Например нанизи с мъниста да са 

носени като диадема или да са пришивани към дрехите. Информация за 

точната функция дават само находките с погребален контекст, при които е 

отбелязано точното местоположение спрямо скелета.  

Мънистата представляват елементи за украшения със специални отвори 

прикрепване, обикновено за нанизване. Използвани са и самостоятелно, напр. 

за пришиване, т.е. имат повече от една функция. Те са един от най-широко 

разпространени като елемент за диадеми, огърлици, гривни и др. Точната им 

функция е най-добре засвидетелствана от находките, открити в погребален 

контекст.  

Друг елемент от нанизите за шия са т.нар. разпределители. Те 

представляват украшения с правоъгълна форма и отвори за нанизване. 

Разполагани са между мънистата с цел подреждане на наниза. 
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Украшения за ръце са представени от гривни и пръстени. Гривните са 

носени на китката или предмишницата на ръката, като от достигналата до нас 

информация от РБЕ знам, че гривни са откривани на китките на скелетите. 

Като украшения за ръце през РБЕ, вероятно са носени и метални халки – 

пръстени. Използването на подобен тип украшения обаче не е 

засвидетелствано в погребален контекст, доколкото ми е известно. 

Украшенията за дрехи включват накити и принадлежности към 

облеклото. Принадлежностите за дрехи (в англоезичната литература 

accessories) имат практическа функция, но същевременно и декоративно 

значение. Към тази група може да прибавим игли и копчета. Копчета 

представляват двусъставни метални предмети, вероятно пришивани към 

дрехата и имащи чисто декоративно или практическо предназначение. 

Иглите за дрехи са използвани са прикачване, прикрепяне на дрехата или 

техни отделни части, обикновено в областта на рамото. Като термин в 

изследването е възприето наименованието на т.нар. toggle pins или игли с 

отвор в горната част, чрез който е ставало закрепването към незатворена 

дреха от вида на античната хламида или тога. Тълкуването на иглите като 

аксесоари за дрехи се приема почти единодушно от изследователите, с 

изключение на иглите от о. Крит. За част от тях се предполага, че са 

украсявали прическата и са служели за прикрепване на диадема.  

Групата на накити за облеклото включват също така апликации и 

висулки. Апликациите представляват обикновено кръгли украшения с 

отвори за пришиване към дрехата. Висулките са включени с голяма доза 

субективност и условност като свободно разположени предмети с отвор за 

нанизване или пришиване. Те може да служат както като накити за дрехи, но 

са също и като елементи за нанизи, гривни и др. Известни са различни 
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функционални интерпретации, особено когато контекстът на намиране не е 

ясен. В литература не е посочен конкретен термин. Най-общо са означавани 

като pendants. Срещат се и названия като amulets, medallion и др., но зад тях 

явно прозират по-специализирани функции. Амулетът (апотропей) може да 

бъде всеки предмет, който е натоварен с определени вярвания. Медальоните 

са присъщи на по-късните епохи. Обикновено те са с фигурални или 

портретни изображения, а подобни примери от бронзовата епоха на Егея не са 

ни известни. Настоящето изследване възприема общото наименование 

висулки с цялата му условност и субективност. 

В категорията на накитните предмети, чиято функция не може да се 

определи еднозначно, попадат халки с голям диаметър, който не предполага 

използването им като пръстени. Халките представляват метални телчета, 

извити в кръгла отворена форма. През РБЕ обикновено са скачени. Условно 

може да допуснем, че са украсявали дрехите без да изключваме и други 

функции. 

Последната група включва верижки (loop-in-loop и скачени кръгли халки). 

В тази група са поставени всички свързващи елементи, изработени от скачени 

телчета. Те от своя страна представляват съставен елемент на диадеми, обеци, 

нанизи, гривни и др. 

Глава ΙΙ. Типология, териториално и хронологическо 

разпространение на накитите през РБЕ. 

Разработената класификация съдържа като основен елемент типология,  

базирана на формалния (морфологичен) признак. Типологията включва 

накити от територията на България, Гърция и Западна Турция. Подробно са 

дискутирани и анализирани закономерностите в географското разпределение, 
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появата, генезиса и хронологическата позиция на всеки тип украшение.  

Очертани са общовалидни тенденции и разлики, които се открояват в 

разгледаните културно-географски региони. Привлечени са паралели и 

аналогии от съседни синхронни културни райони. Иконографските сюжети от 

бронзовата епоха кореспондират с функцията на някои типове изделия и по 

тази причина в изследването са посочени редица примери от района на Егея. 

Дискутирани са наблюденията на автора за различни проблеми при 

изучаването на ювелирните изделия.  

УКРАШЕНИЯ ЗА ГЛАВА 

ДИАДЕМИ 

Диадемата е сред накитите с подчертано представителен характер. 

Предложената типология съдържа като основен разграничителен белег 

формата на украшенията. Публикуваните материали са разпределени в пет 

типа, обозначени с римски цифри от I до V. Поставянето на диадемите от РБЕ 

в строго определени типове е условно, тъй като всяко украшение носи своята 

индивидуалност и специфика. 

ТИП I. Диадеми с правоъгълна плоска форма (в някои случаи с леко 

удебеляване в средата), изработени от метален лист, равно отрязани или 

заоблени краища. Отвори в двата края, служещи за причкаване. Този тип е 

представен в Западна Крайбрежна Анатолия: златни екземпляри от Троя и 

съкровище Троада и един сребърен екземпляр от Бакла Тепе. Висока 

концентрация е регистрирана на о. Крит – Арханес, Платанос, Мохлос, Мони 

Одигистрия, всички изработени от злато. 

ТИП II. Диадеми с елипсовидна издължена форма, изрязана от метален лист. 

Към този тип принадлежат и диадеми с елипсовидна форма и горна/долна 
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равно отрязана част. Характерни са за Мохлос, о. Крит и са изработвани са от 

злато. Тук са включени и две сребърни диадеми от Цикладските острови – 

Докатхисмата и Сирос. Този тип диадеми често са украсявани с различни 

мотиви, изпълнени чрез точки в техника repoussé. 

ТИП III. Диадеми, изрязани от златен лист с форма на „панделка”. Към този 

тип принадлежат една диадема от Мохлос, о. Крит и една диадема от Лиман 

Тепе в Западна Крайбрежна Анатолия. 

ТИП IV. Диадеми, изрязани от златен лист в триъгълна или двойна тръгълна 

форма. Типът е представен само на о. Крит – Кумаса, Лебена и Мони 

Одигистрия. 

ТИП V. Диадеми съставени от вертикални висулки, изработени от метални 

телчета в техника loop-in-loop и метални плочки прикачени към верижките. 

Висулките са прикрепени към метална пластинка. В края на верижките са 

поставени идолчета (пешки), изработени от метален лист. Типът обединява 

т.нар Голяма диадема и Малка диадема от Съкровище А, Троя. 

ВИСУЛКИ ЗА КОСА 

Висулките за коса са едни от най-дискутираните украшения от РБЕ. В 

дисертацията подробно са анализирани и дискутирани изследванията, 

посветени на този тип украшения, както и аргументите на изследователите за 

тяхната функция. 

Предложена е типология на висулките за коса от територията на Тракия 

и Егея, като а в номенклатурата на типовете са запазени названия, придобили 

популярност в археологическата литература. Така представената типология 

включва три типа, обозначени с римски цифри от I до III, основана на 
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публикувани и непубликувани материали. Допълнителни критерии при 

разграничаване на основните типове висулки са оформянето на краищата и 

сечението. 

ТИП I. Спираловидни висулки в 1,5 оборота с кръгла овална форма, 

изработени от метално телче с кръгло напречно сечение. Краищата са равно 

отрязани или оформени като плоско сплеснати плочки с неправилна форма. 

Типът е представен предимно в Тракия. Най-ранната поява през РБЕ I на 

висулки за коса в 1,5 оборота е регистрирана в Черньова могила и Могила. 

Познати са още от Медникарево-Искрица, Каменна могила, Попово, 

Лозянската могила, Бояново, Дъбене и Габрова могила. В Егея този тип е 

познат в Троя и Херайон на о. Самос.  

ТИП II. Висулки с форма на полумесец или мида, изработени от три до седем 

споени снопчета (лобчета) с максимална ширина в средата. В единия край 

телчетата са оформени чрез коване в кука за прикачаване с кръгло напречно 

сечение. Предложено е наименованието „тип мида”, което се използва в 

англоезичната литература и най-точно описва формата им. Този тип е 

представен в Троя, съкровище Троада и съкровище Полиохни. Почти всички 

екземпляри от Троя произхождат от съкровища, с изключение на висулка, 

открита на улично ниво на Троя IIc. Някои тях са украсявани с конични 

копчета, подредени в перпендикулярни линии, розети, двойни спирали, 

изработени чрез гранулация. По отношение на технологията на изработка се 

смята, че са изливани в калъпи и допълнително оформяни чрез коване. 

ТИП III. Висулки, изработени от телче с кръгло напречно сечение, което 

образува един оборот, след което е обърнато назад (един, два, три, четири, 

пет, шест или девет пъти). Обозначени са като „тип Дъбене“. Представени са 

в могилен некропол с ритуални структури Дъбене, датиран в РБЕ III. Всички 
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екземпляри са изработени от злато. Към този тип са включени и две 

украшения от арсенов бронз, открити в некропол Агиос Мамас, Халкидики. 

 В разгледаните културно-географски райони висулки за коса са познати 

само от Тракия и Североизточна Егея. Спорадична е появата на подобни 

украшения в Континентална Гърция (Агиос Мамас) и Цикладите (Апломата). 

Подобни накити не са открити на о. Крит и най-вероятно древните минойци 

не са използвали подобен тип украшения за коса. 

ОБЕЦИ 

Категорията обединява украшения за уши или т.нар. обеци. 

Представляват халки или висулки в различна форма, увивани или прикачвани 

около ушите. Не е изключена възможността древните хора да са пробивали 

ушите си. Обеците са носени в чифт или единично. Предназначението на 

халките за уши, коса или пръсти често трудно се дефинира. Обикновено, най-

добрата информация произхожда от местоположението на украшенията в 

погребален контекст.  

Номенклатурата на типовете е изведена на база на определени 

геометрични форми (кръгла отворена, кръгла затворена), като са запазени и 

названия, добили популярност в литературата като луновидни обеци, 

ладиевидни обеци, обеци тип Левкас, тип Маника, тип мак и обеци тип 

кошница. Определени са осем типа, означени с римски цифри I – VIII. 

Подтипове са разграничени само при тип IV въз основа на броя на лобовете, 

които променят формата на тялото и оформянето на краищата.  

ТИП I. Обеци с кръгла отворена форма, изработени от метално телче с 

кръгло или четвъртито напречно сечение, равно отрязани краища. В Тракия 

този тип е представен в Дражево, Могила, Бояново, Юнаците, Гонова могила, 
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Дъбене и Рупите. Характерен е за цялата РБЕ. Предпочитани суровини за 

изработка са арсенов бронз, сребро и рядко злато. Сравнително широко 

разпространение е регистрирано и в Континентална Гърция през етапите РХ 

II – III: Ксеропигадо Килидас, Агиос Мамас, Лерна, Асини, Ситагри, Саратце 

и Пеликата. Типът е представен и в Западна Крайбрежна Анатолия в етапите 

РБЕ ΙΙ – ΙΙΙ в Бакла Тепе, Улуджак Хюйюк, Ясос, познат е и от Полиохни. 

ТИП II. Кръгла затворена форма, изработена от метално телче с кръло 

напречно сечение. Представен е с екземпляри от Гонова могила и Полиохни. 

ТИП III. Отворена ладиевидна форма с максимален диаметър в средата и 

постепенно изтъняване към краищата. Тип III е характерен само за Тракия. 

Представен е само в гробове на могилни некрополи – Попово, Могила, 

Голяма Детелина и Дражево. Предпочитаните суровини за изработка са 

арсенов бронз и сребро.  

ТИП IV. Обеца с луновидна форма, изработена от единично метално солидно 

телче, удебелено в средата. Единият край е оформен като кука, леко скосена 

във върха, другият край на обецата е оформена като бутонче. Украса с редове 

гранулация. Типът е характерен само за Троя, всички екземпляри са 

изработени от злато – Съкровища А, С, N и D.  

ПОДТИП IV.1 двойна Двойна луновидна форма, изработена от две (три- или 

пет-стенни) споени части (т.нар. лобове). Единият край завършва с кукучка за 

прикачване, а другият край на обецата е оформен с две бутончета, украсени с 

гранулация. Лобовете са украсени с  диагонални и вертикални редове 

гранулация. 

ПОДТИП IV.2 тройна Тройна луновидна форма, изработена от три солидни 

телчета (лобове), извити конвексно навън. Едният край е оформен като 
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кукичката за прикачване (изработена от  златно телче), а другият край 

завършва с три бутончета, състоящи се от три кръгли диска. Украса с 

гранулация. 

ТИП V. Обеци, при които долната част е плътна, с ромбовидно сечение, 

краят е изострен. Горната част е с ясно оформени ъгли, краищата са изтънени 

и се разминават. Изработвани са от солидно златно телче. Запазено е 

популярното в археологическата литература название тип Левкас. Дълго 

време обеците са интерпретирани като егейски тип накит. От ареалът на 

изследването типът е представен само в некропол Левкас и селищна могила 

Юнаците. Дискутирани са териториалното и хронологическо 

разпространение на този тип украшения, като в анализа са включени всички 

публикувани находки от този тип. Това ни позволи да допуснем, че този тип 

украшения има балкански произход и свидетелства за обратна посока на 

влияние от Балканите към Егея. 

ТИП VI. Обеци с отворена капковидна форма. Изработени от две метални 

телчета с кръгло напречно сечение. В горната част телчетата са леко 

изострени и се припокриват. В долната част на обеците двете телчета са 

споени и леко издължени, образувайки капковидна (или V) форма. Запазено е 

популярното в археологическата литература название тип Маника. Обеците 

имат ограничено териториално разпространение в Континентална Гърция 

(Кожани, Полиохни, Банаки, Маника, Зигурис) в етапите РХ ΙΙ – ΙΙΙ. Към този 

тип е прибавено златно украшение от селищна могила Дядово, което 

наподобява по форма обеците тип Маника, но се различава по метода на 

изработване – изрязано от златен лист.  

ТИП VII. Обеци тип „мак”, изработени от две части – кръгла отворена халка 

от телче с кръгло сечение, припокриващи се краища и тяло във форма на 
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„чашка на мак“. Тялото има овална, куха форма, от която излизат осем 

тичинки. Типът е познат само от Съкровище Полиохни и всички екземпляри 

са изработени от злато.   

ТИП VIII. Обеци „тип кошница“. Те са изработвани от споени телчета, които 

оформят горната част на обеците – т.нар кошница. В някои случаи този тип 

обеци са изработени от метален лист, украсен с врязани линии, които 

имитират споени телчета. В горната си част кошницата имат кука за 

прикачване, а в долната – лентичка с отвори или халки за прикачване на 

верижки. Верижките са изработени в техника loop-in-loop. Към тях са 

прикачвани метални плочки с листовидна, капковидна и др. форма. В долната 

част има „идолчета“ (пешки), изработени от златен лист, често украсени. 

Могат да се разграничат 12 групи обеци „тип кошница“. Познати са само в 

Североизточна Егея – съкровищата от Троя, съкровище Троада и съкровище 

Полиохни. Украшенията са единствения пример за обеци, съставени от 

няколко елемента. Дискутирани са генезиса, появата на имитации и 

различните теории за тяхната функция. 

Картирането на достигналите до нас метални обеци от РБЕ сочи, че в 

районите на Цикладските острови и о. Крит, този тип украшения не е 

полулярен. В изследването са включени и единични екземпляри, които не 

попадат типологическите групи. Това са чифт обеци, наподобяващи 

маслиново клонче от Сиврос, Йонийските острови и златна обеца от 

съкровище Троада. 



 

~ 16 ~ 
 

Наименованието torque идва от латински език и се превежда най-общо 

като усукан пръстен, украшение за шия. През бронзовата епоха торквите са 

използвани именно като украшения за шия. Употребата на метални торкви 

през РБЕ в Тракия и Егея може да се определи като спорадична. В Егея 

торкви са познати от големи центрове като Троя, Полиохни и Левкас и 

единични находки от Континентална Гърция и Цикладските острови. 

В предложената типология  на торквите, основните типологически 

белези се базират на геометрична форма, напречното сечение и оформянето 

на краищата. Въз основа на тези характеристики са разграничени два типа, 

означени с римски цифри I – II. 

ТИП I. Торкви с форма на отворен кръг, изработени от тел с кръгло напречно 

сечение. Краищата са извити като кукички и оформени като четириъгълни 

пирамиди или като полусфери. Типът е представен от златни екземпляри от 

Съкровища А, J и F от Троя, съкровище Троада, съкровище Полиохни и 

сребърни украшения от некропол Левкас. 

ТИП II. Торкви с форма на отворен кръг, изработени от телче с четвъртито 

напречно сечение. Телчето е извито спираловидно, краищата са изтънени и 

загладени. Типът е представен в Съкровище А и N от Троя, фрагмент от 

торква от помещение от Троя IIf и една сребърна торква от о. Антипарос, 

Цикладите.  

В изследването са включени единични екземпляри, които не попадат в 

типологическите групи. Това е торква от гроб №150 от Маника, изработена от 

телче с кръгло напречно сечение и краища оформени като плочки. От 

територията на българските земи е включена и торква от колекция Арес, 

УКРАШЕНИЯ ЗА ШИЯ 

ТОРКВИ 
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изработена от усукано златно телче и трапецовидна плочка с украса repoussé. 

Торквата не намира паралел в Егея и Тракия.  

При анализа на находките подробно са дискутирани различните 

интерпретации за функцията на украшенията. Посочени са и редица аналогии 

от Източното Средиземноморие. 

МЪНИСТА 

В предложената типология, основният критерий за разграничаване е 

близостта на мънистата с определени стереометрични форми – сфера, 

цилиндър, конус и комбинации мeжду тях. На базата на формални принципи 

са разграничени 15 типа. Подтиповете са определени въз основа на разлики в 

симетрията, начина на оформяне на отвора и др. Определянето на подтипове 

не е задължителен елемент.  

ТИП I. Мъниста с цилиндрични форма. През РБЕ разпространието на този 

тип обхваща голям географски диапазон и е познат от всички разгледани 

културно-географски райони. Най-висока концентрация е регистрирана в 

Троада – Троя и съкровище Троада. В Континентална Гърция са познати от 

Тхуреатис, Егина-Колонна, Агиос Мамас и Цепи. В Цикладите са 

представени само е Капрос. На о. Крит са познати от Лебена и Мохлос. В 

Тракия подбони мъниста са открити в Дъбене, Медникарево-Искрица, Гонова 

могила, Рупите.  

ТИП II. Мъниста с бъчвовидна форма. Характерен тип за Троя и Полиохни. 

Спорадична употреба в останалите райони: Континентална Гърция (Егина-

Колонна), Цикладите (Лурос), о. Крит (Арханес) и Тракия (Медникарево-

Искрица). 
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ТИП III. Мъниста с биконична форма, с диаметър на отвора, по-малък от 

максималния диаметър. Характерен тип за Троя. Спорадична употреба в 

останалите райони: Континентална Гърция (Егина-Колонна, Тхуреатис, 

Левкас), о. Крит (Арханес, Краси) и Тракия (Дъбене). 

ПОДТИП III.1. Мъниста с биконична форма и диаметър на устието, по-

голям от половината максимален диаметър. Представен в Тхуреатис, 

Полиохни и Рупите. 

ПОДТИП III.2. Мъниста с биконична издължена форма. Характерен за 

Полиохни, но има и един екземпляр от Дикили Таш. 

ТИП IV. Мъниста със сферична форма. Най-висока концентрация е 

регистрирана в Троя. Познат е от всички културно-географски региони: 

Континентална Гърция (Тхуреатис, Егина-Колонна, Левкас, Пиликата, 

Ксеропогадо Килидас), Цикладите (о. Наксос), о. Крит (Арханес, Платанос, 

Калатиана, Гурнес, Палеокастро, Пиргос, Мирония) и Тракия (Трояново, 

Дъбене и случайни находки). 

ТИП V. Мъниста с форма на „кубче”. Локален тип, характерен само за 

Североизточна Егея – Троя, Троада и Полиохни. 

ТИП VI. Мъниста с форма на призма. Локален тип, характерен само за 

Североизточна Егея – Троя, Троада и Полиохни. 

ТИП VII Мъниста с форма на двойна пирамида. Представляват две 

прилепени в основите си  четиристранни пирамиди, с куха вътрешност, през 

която минава отворът за нанизване. Локален тип, характерен само за Дъбене. 

ТИП VIII Дисковидни мъниста с плоска, кръгла форма, изработвани са от 

две слепени метални листчета, като в средата по дължина на мънистото е 
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оставян цилиндричен отвор за нанизване. Характерни за Троя, Полихни и 

Бакла Тепе. Типът е представен и в съкровище от Егина-Колонна, о. Егина. 

ПОДТИП VIII.1. Кръгли, плоски дисковидни мъниста с перпендикулярен 

отвор за нанизване в средата. Подтипът е представен в наниз от Гурнес (о. 

Крит) и наниз от Лурос (о. Наксос). 

ТИП IX Пръстеновидни мъниста, с кръгла форма и голям кръгъл отвор. 

Типът е характерен за Троя, Полохни и Троада. Спорадична поява в 

Цикладските острови (Даскалио) и Тракия (Мъдрец и Дъбене). 

ПОДТИП IX.1 Двойна пръстеновидна форма. Подтипът е представен от 

наниз със златни мъниста от Троя IIf. 

ТИП X. Пръстеновидни мъниста от две или повече споени концентрични 

халки/обръчи. Най-висока концентрация е регистрирана в Троя. Познати още 

от Континентална Гърция – съкровище Тхуреатис и Егина-Колонна и о. Крит 

– Арханес.  

ТИП XI. Мъниста във форма на „гъба” – издължена долна част, в края на 

която е изработван отвор за нанизване. Представен само в Троя. 

ТИП XII. Мъниста с форма на „ваза”. Локален тип мъниста, характерен само 

за РМ II – III о. Крит – Платанос, Лебена и Мохлос. 

ТИП XIII. Мъниста с форма на „цвете”. Регионален тип, характерен само за 

о. Крит – Мохлос и Кумаса. 

ТИП XIV. Мъниста с форма на „барабанче”. Регионален тип, характерен 

само за РМ Крит – Мохлос.  
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ТИП XV. Мъниста  с форма на „четири спирали”. Типът е представен в Троя, 

Троада, Полиохни и Тхуреатис. 

 Наблюдава се голямо типологическо разнообразие. През РБЕ са 

разграничени два метода на изработка на мъниста – леене или валцоване и 

коване на метален лист. Функцията на мънистата често е неясна поради 

липсата на информация за местоположението на находките в некрополите 

или екземплярите от съкровища и селища. Могат да се разграничат няколко 

основни начина на носене: 

-диадеми от мъниста 

-нанизи/огърлици от мъниста 

-гривни за ръце или крака от мъниста 

-пришиване към дрехата 

Към категорията на украшения за шия са прибавени т.нар. 

разпределители. С този термин са означени предмети, служещи за 

разпределяне на големи композиции накити. От РБЕ са известни два типа 

разпределители. 

ТИП I. с форма на издължена правоъгълна лента със заоблени краища, 

елипсовидно сечение и отвори с неправилна кръгла форма. Представени са в 

Троя, Полиохни и Дъбене. 

ТИП II. включва разпределители с квадратна форма, елипсовидно сечение и 

отвори за нанизване по дължина.  Типът е познат от екземплярите от 

съкровище Троада и Дъбене. 
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В предложената типология са разграничени пет типа, обозначени с 

римски цифри от I до V. Критерии при разграничаването на типове са форма, 

оформяне на краища и напречно сечение.  

ТИП I. Гривни с кръгла отворена форма, кръгло напречно сечение, изтънени 

или равно отрязани краища. Най-широка употреба е регистирана в Западна 

Крайбрежна Анатолия – Троя, Бакла Тепе, Улуджак Хюйюк и Ясос. Познати 

са още от Цикладите – о. Аморгос, о. Наксос и о. Антипарос. В РМ Крит този 

тип е регистриран в Пиргос, Калатиана и Платанос. От днешните български 

земи е познат само от съкровище Рупите. 

ТИП II. Гривни с кръгла затворена форма и кръгло напречно сечение. Познат 

от Троя и единични екземпляри от Терми на о. Лесбос и Кумаса на о. Крит.  

ТИП III. Гривни с отворена кръгла форма и плоско напречно сечение. 

Представен само на о. Наксос и Терми на о. Лесбос. 

ТИП IV. Спираловидни гривни в 1, 1,5 до 4 оборота, кръгло или елипсовидно 

напречно сечение, заоблени или равно отрязани краища. Познат от Троя, 

Левкас в Йонийските острови, Аморгос в Цикладите, Пиргос и Краси в РМ 

Крит. 

ТИП V. Гривни с кръгла форма, изработени от метален лист с извит горен и 

долен край. Регионален тип, характерен само за Троя. 

В изследването са включени единични екземпляри, които не попадат в 

типологическите групи. Това е златна гривна от Егина-Колонна и бронзова 

гривна от Михалич. 

  

УКРАШЕНИЯ ЗА РЪЦЕ 

ГРИВНИ 
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ПРЪСТЕНИ 

Пръстените представляват халки с отворена или затворена форма, 

носени на пръстите на ръцете. Те са най-малката група украшения от РБЕ. 

Представени са само в РМ Крит – Краси, Платанос, Сфунгарас, Мохлос и 

Агиос Антониос.  

УКРАШЕНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА ДРЕХИ 

ИГЛИ 

Иглите (pins) представляват една от най-многобройните групи 

украшения. Те служат за прикрепване на дрехите, но също така имат и 

естетическо предназначение като накит. Често иглите са считани за 

предшественици на фибулите и брошките.  

Предположената типология на материалите от РБЕ в Егея и Тракия 

съдържа като основен типологически белег формата на тялото на иглите и на 

завършека – т.нар. глава. Номенклатурата на типовете е изведена на база на 

оформяне на главата съобразно близостта с определени геометрични форми 

(сферични, пирамидални и др.). Изключение правят някои наименования, 

добили популярност в литературата –  „игли маргаритка”, „игли двойна 

спирала” и др.  

ТИП  I. Игли без ясно оформена главичка. Кръгло или четвъртито напречно 

сечение на тялото, което постенно се стеснява в долната част. Представен във 

всички райони на Егея. На о. Крит в Кумаса, Платанос и Порти. В Цикладите 

в некропол Халандриани е регистирирана най-висока концентрация на този 

тип игли. В Континентална Гърция е представен от единични екземпляри в 

Асини, Лерна, Епидавър и Вардина. Познат в Полиохни на о. Лемнос. 



 

~ 23 ~ 
 

Регистриран и в Тракия – селищна могила Юнаците и могилен некропол 

Голяма Детелина.  

ТИП II. Тилната част на иглите има четириъгълна форма, която постепенно 

преминава в тялото на иглата, което има кръгло напречно сечение. Долната 

част на иглата постенно се стеснява. Представен придимно в Троя, Полиохни 

и Терми. Единични екземпляри от Канглъгечит и Сокол. 

ТИП III. Игли с главичка, оформена като „ухо”. Тялото има кръгло напречно 

сечение, тилната част на иглата е извита в един оборот, образувайки ухо. 

Долната част на тялото постепенно се стеснява. Най-висока концентрация на 

този тип е регистрирана в Троя. Познат още от Полиохни, о. Лемнос, Терми, 

о. Лесбос и Херайон, о. Самос. В Континентална Гърция е представен от 

Лерна, Маника, Егина-Колонна и Цунгиза. Типът е представен в Тракия от 

един екземпляр от Езеро. 

ПОДТИП III.1. Игли с няколко халкички. Подтипът е представен в Троя, 

Терми и Халандриани, о. Сирос. 

ТИП IV. „Кипърски тип“. Тялото на иглата има кръгло напречно сечение. 

Тилната част е изтънена, телчето е извито, така че образува „ухо”, след което 

телчето е завито няколко пъти около тялото на иглата. Запазено е 

популярното в археологическата литература название „кипърски тип“. Познат 

само в Троя. 

ТИП V. Игли с полусферична глава и тяло с кръгло напречно сечение. 

Долната част на тялото постепенно се стеснява. Най-много екземпляри от 

него са регистрирани в Троя. Познат и от Херайон о. Самос, Терми на о. 

Лесбос и Полиохни на о. Лемнос. Единични екземпляри са регистрирани в 

Маника, о. Аморгос и съкровище Рупите. 
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ТИП VI. Игли със сферична и тяло с кръгло напречно сечение. Диаметърът 

на долната част на тялото постепенно се стеснява. Представен с най-висока 

концентрация в Троя, Полиохни и Терми. Разпространен в Континентална 

Гърция – Лерна, Зигурис, Маника и Тива. Регистриран и в Цикладските 

острови – Халандриани, о. Сирос и Даскалио, о. Даскалио Кавос. Една игла е 

открита в Михалич, Тракия. 

ТИП VII. Игли с конична глава и тяло кръгло напречно сечение. Долната 

част на тялото постепенно се стеснява. Типът е познат от Троя, Терми, 

Полиохни в Североизточна Егея, Асини, Лерна, Маника в Континентална 

Гърция и Канглъгечит в Тракия. 

ТИП VIII. Игли с биконична глава и тяло с кръгло напречно сечение. 

Долната част на тялото постепенно се стеснява. Типът е познат предимно от 

Троя, единични екземпляри в Полиохни, о. Лемнос,  Кастанас в 

Континентална Гърция и Езеро в Тракия. 

ТИП IX. Игли с пирамидална глава и тяло с кръгло напречно сечение. 

Долната част на тялото постепенно се стеснява. Изключително висока 

концентрация в Троя, познати още и от Полиохни и Терми в Североизточна 

Егея. Представен с единични екземпляри в Халандриани на о. Сирос, 

Зигурис, Тиринт, Маника в Континентална Гърция, Констанция и случайна 

находка от района на Мъдрец в Тракия. 

ТИП Х. Игли с  тяло с кръгло напречно сечение и тилна част, изработена като 

хоризонтален цилиндър, който наподобява „чук”. Познати само от Троя и 

Полиохни. 

ТИП XI. Игли без ясно оформена главичка в тилната част, кръгло напречно 

сечение на тялото, изостряне в долната част. Специфичен за този тип игли е 
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отвор с неправилна кръгла форма в горната част на иглата, обозначаван в 

археологическата литератира като toggle. Типът е представен в Троя, Херайон 

на о. Самос и Лерна в Континентална Гърция. 

ТИП  XII. Игли с глава, оформена като двойна спирала. Тялото на иглата има 

кръгло напречно сечение, като постепенно се стеснява в долната част. Типът 

е познат от Троя, Полиохни, о. Лемнос,  Халандриани, о. Сирос и еднични 

находки от Зигурис и Маника в Континентална Гърция. 

ПОДТИП XII.1. Игли с глава във форма на двойна спирала. Между 

спиралите е поставено миниатюрно съдче. Кръгло напречно сечение на 

тялото, което постепенно се стеснява към долната част. Познат е само от 

златни екземпляри от Троя. 

ПОДТИП XII.2. Игли с два реда двойна спирала и миниатюрен съд. Познат 

само от златни екземпляри от Троя. 

ПОДТИП XII.3. Игли с тилна част, изработена като плочка, опасана от двете 

страни с двойна спирала. Плочката е украсена с четири реда двойни спирали. 

В горната част на плочката са споени шест миниатюрни съда. Подтипът е 

познат само от златни екземпляри от съкровище Троада и Съкровище О от 

Троя. 

ТИП XIII. Игли с главичка, оформена като миниатюрен съд. Кръгло 

напречно сечение на тялото, което постенно се стеснява в долната част. Типът 

е познат само от Бакла Тепе в Западна Крайбрежна Анатолия, Халандриани 

на о. Сирос и находка от о. Наксос. 

ТИП XIV. Игли с главичка във формата на животно или птица. Кръгло 

напречно сечение на тялото, което постенно се стеснява в долната част. Типът 
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е представен от единични екземпляри в Троя, Бешик-Ясатепе в Западна 

Крайбрежна Анатолия, Лерна, съкровище Тхуреатис в Континентална Гърция 

и о. Аморгос в Цикладите. 

ТИП XV. Игли с главичка оформена като цвете. Кръгло напречно сечение на 

тялото, което постенно се стеснява в долната част. Регионален тип представен 

само в Мохлос, о. Крит. 

 Иглите през РБЕ се характеризират с голямо типологическо 

разнообразие. Като един от най-големите центрове за изработка на метални 

игли е разпозната Троя. За направата на игли са използвани арсенов бронз, 

мед, сребро и злато. Репертоарът от метални игли не следва определена 

зависимост. Предполага се, че дължината на иглите е определяна от 

изискванията на потребителя и облеклото. Броят на иглите от Тракия е 

значително по-малък в сравнение с Егея. Част от материалите, обаче не са 

публикувани, а достъпът до тях във фондовете на музеите не винаги е 

възможен. 

АПЛИКАЦИИ ЗА ДРЕХИ 

В типологията на апликациите са разграничени три типа, означени с 

римски цифри от I до III. Номенклатурата е изведена на базата на близостта 

до геометричните форми.  

ТИП I. Апликации с кръгла плоска форма, с или без отвори за пришиване. 

Някои екземпляри са украсени с точки, изпълнени в техника repoussé. Типът е 

представен с най-голяма концентрация на о. Крит – Кумаса, Пиргос, 

Платанос, Агия Триада, Краси и Мохлос. Познат е още от о. Аморгос в 

Цикладите, Троя, Терми на о. Лесбос и Дражево в Тракия. 
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ТИП II. Апликации със сферична или конична конвексна форма и отвори за 

пришиване. Типът е представен само в Троя и Дъбене.  

ТИП III. Кръгли апликации с конвексна форма в централната част и плоска 

периферия. Отвори за пришиване в двата срещуположни края. Някои 

украсени с точки в техника repoussé. Типът е представен в Михалич, Дъбене и 

съкровище Рупите в Тракия. Познат е още от Троя в Западна Крайбрежна 

Анатолия и Хелике Делта и Скала Сотирос в Континентална Гърция.  

КОПЧЕТА 

Към категорията аксесоари за дрехи са включени предмети обозначени 

като копчета (чифтове). Горната им част в оформена като полусферична 

главичка. Едното копче е със солидно тяло, изработено от метално телче, а 

другото е изработено като кух цилиндър, в който е прикачвано другото копче. 

В РБЕ контекст копчета са познати от четири златни чифта от Съкровище А 

от Троя и един златен екземпляр от Мохлос на о. Крит. 

 

ВИСУЛКИ 

В археологическата литература, посветена на Егея и Източното 

Средиземноморие, висулките са сравнително рядко дискутирани. В 

предложената в изследването класификация са включени украшения-висулки, 

за които се предполага, че са имали предпазна, религиозна или социална 

функция и символика. Популярното им наименование е амулети, но то едва 

ли е напълно адекватно на тяхното предназначение и начин използване. 

Еднозначното им определяне изглежда спекулативно, тъй като голяма част от 

предметите са извън конкретен контекст. С известни уговорки може да се 

приеме, че включените в тази категория артефакти са имали не само 
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апотропейна, но и декоративна функция. Вероятно те са били натоварени с 

определена символика, която може да се изразява както във формата на 

предмета, така и чрез материала, използван за тяхната направа.   

Предложената типология на висулките от РБЕ в Тракия и Егея съдържа 

общо 11 типа, обозначени с римски цифри от I до XI.   

ТИП I. Висулки с форма на полумесец, изработени от метален лист. Двата 

края са извити назад, украса от релефни пъпки, изработени чрез коване – 

типът е локална особеност за Троя. 

ТИП II. Висулки във форма на двойна брадва. Типът е представен в 

Платонос, о. Крит и Егина-Колонна. 

ТИП III. Висулки във форма на брадва – представен в съкровище Тхуреатис. 

ТИП IV. Зооморфни висулки. Типът е познат от Чешме Боялик в Западна 

Анатолия, Кумаса и Агия Фотия на о. Крит. 

ТИП V. Триъгълни висулки с верижки – познати от Мохлос, о. Крит и 

съкровище Тхуреатис от Континентална Гърция. 

ТИП VI. Висулки във форма на листенца, изрязани от метален лист – познати 

от Мохлос, Платанос на о. Крит и съкровище Тхуреатис от Континентална 

Гърция. 

ТИП VII. Висулки с верижка и цвете с камбановидна форма – характерни 

само за Платанос и Мохлос на о. Крит. 

ТИП VIII Висулки с форма на цвете и двойна спирала – познати от хълм 

Амфион, Континентална Гърция. 
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ТИП IX. Висулки с форма на две разперени крила/форма на двустранно 

острие с дръжка. Регионален тип, характерен само за РМ Крит – Кефала 

Петрас, Ливари и Краси. 

ТИП X. Висулки във форма на миниатюрно съдче. Типът е представен в 

съкровище Тхуреатис от Континентална Гърция и Овчарица II в Тракия. 

ТИП XI. Висулки с дисковидна форма, познати от само от съкровище Егина-

Колонна.  

ХАЛКИ 

В изследването е включена група украшения, интерпретирани като 

халки. Те са представени само от един тип. Имат кръгла, отворена форма и 

кръгло напречно сечение, на телчето, от което са направени. Краищата 

обиконовено се припокриват. Функцията им не може да бъде определена със 

сигурност – гривни, обеци, пръстени, мъниста или аксесоари за дрехи. 

Вероятно са имали и повече от едно приложение. Включените в тази група са 

определени като халки въз основа на факта, че са прикачени една за друга 

като елементи на по-сложни накити и вероятно не са носени на пръстите.  

Няма определена закономерност в разпространението на този тип 

украшения, както и в използвания метал – злато, олово, сребро. Познати са от 

територията на Континентална Гърция (Зигурис, Левкас), Западна 

Крайбрежна Анатолия (Бакла Тепе), Цикладите (о. Антипарос) и 

Северноегейските острови (Полиохни, о. Лемнос). В настоящето изследване 

са включени само публикуваните материали.  
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ВЕРИЖКИ 

Верижката представлява серия от халки и връзки, обикновено 

изработени от метално телче, закачени едно за друго. Елементите са 

предварително изрязвани, оформяни в желаната форма и споявани, 

образувайки подвижна метална връвчица. През РБЕ в ювелирното 

производство метални верижки са използвани като съставна част от диадеми, 

нанизи, висулки и обеци.  

В ювелирното производство на Егея могат да се разграничат два типа 

верижки. Основен разграничителен белег е начина на оформяне на 

верижките: 

ТИП I. Скачени халки – изработвани от тънки телчета с кръгло напречно 

сечение, извивани в кръг и споявани. Този тип верижки са използвани в 

Тхуреатис от Континентална Гърция и Мохлос, о. Крит. 

ТИП II. Верижки тип  loop-in-loop – изработвани са от кръгли затворени 

халки, които са извивани в U-образна форма. Двата края на халката са 

нанизвани за долната част на следващата халка. Този начин на изработка и 

прикачване придава изключителна здравина на връзката. Типът е използван в 

украшения от Троя, съкровище Троада, съкровище Полиохни и Платанос, о. 

Крит. 

Глава III. Накитите в техния контекст. 

Третата глава съдържа контекстуален анализ на всички обекти, 

включени в изследването. Направен е опит да се обхванат всички 

публикувани данни за металургично и ювелирно производство.  
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 Тракия 

Съобразно своя контекст, накитите в Тракия могат да се групират като 

произхождащи  от погребален контекст, от селищен контекст и случайни 

находки. Първите са от гробове в могилни некрополи. Украшенията са 

представени предимно от висулки за коса и обеци, по-рядко нанизи с 

мъниста, апликации и игли.  

Липсата на информация за археологическата среда на накитите от 

селищен контекст в Тракия се очертава като основен недостатък на 

проучванията. Това се дължи както на степента и характера на публикуване, 

така и на ограничения достъп до непубликувана информация от 

археологически проучвания, която да бъде използвана поне само в рамките на 

конкретно изследване. Накитите от селищен контекст са малко на брой, но се 

отличават с разнообразие на типовете и наличие на уникални украшения без 

аналог.  

По отношение на броя открити находки, впечатление прави 

наблюдението, че накитите от погребален контекст имат по-масово 

производство, сравнение с типовете украшения, открити в селища. 

Събирането на богата емпирична база данни позволява разграничаване 

на райони с добре развито ювелирно производство и райони, в които такова 

почти липсва. Особен интерес за изследването има ареала на Егейска и 

Турска Тракия, където е регистирирана най-ниска концентрация на ювелирни 

изделия. Дали тази констатация се дължи на степента на проучване и 

публикуване или просто в този район не са изработвани ювелирни изделия е 

все още трудно да се каже. Този въпрос се очертава като една от основните 

задачи на бъдещите проучвания. 
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Континетална Гърция 

В района на Континентална Гърция, ювелирни изделия са открити в 

селища и некрополи. Случайните находки са малко на брой – напр. 

съкровище Тхуреатис от района на Пелопонес и една обеца тип Маника от 

района на Евбея. 

Анализът на археологическата среда позволява две основни 

наблюдения. На първо място, находките от погребален контекст произхождат 

от некрополи с богат инвентар и импортни находки от Цикладите и Анатолия. 

Селищата, в които са открити ювелирни изделия, подобно на Тракия се 

свързват с търговски дейности с останалите части на Егея.  

Цикладски острови 

В Цикладските острови накити са открити на о. Аморгос, о. Наксос, о. 

Сирос, о. Антипарос, о. Даскалио Кавос и др. Контекстът на находките може 

да се раздели на три групи – погребален, селищен и случайни находки 

(предмети от частни колекции и иманярски находки). В анализа са разгледани 

спецификите на находките от гробове, някои от които произхождат от 

некрополи с богат и разнообразен инвентар и гробове с по-скромен инвентар. 

Находките от селища също са разделени на две групи – находки от големи 

селищни центрове, свързани с основните търговски артерии от РБЕ и накити 

от по-малки селища, които не са участвали активно в търговските дейности с 

останалите части на Егея. 

Крит 

Ювелирни изделия от о. Крит са открити само в погребален контекст. 

Ранноминойските некрополи са съсредоточени в Северен централен, Южен 
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централен и Източен Крит.  Предполага се, че гробниците са използвани на 

базата на семеен / родствен принцип. С появата на метални украшения се 

настъпва и промяна в погребалните практики на древните минойци. 

Наблюдава се изграждане монументални гробници с богат инвентар от 

различни импортни “луксозни” стоки и предмети.  

Троада и Западна Крайбрежна Анатолия 

Специално внимание е обърнато на съкровищата от Троя. Дискутирани 

са различните хипотези на изследователите за местонамирането на 

съкровищата.  Анализът е последван и от подробен коментар на контекста на 

останалите ювелирни изделия от Троя, открити в отделните етапи на 

селищата. Интерес представлява културната среда и развитие на РБЕ селища 

в близост до Троя. Тук са разгледани селищата при Полиохни, Терми, 

Херайон, Бешик-Ясатепе, Тенедос и др. Направен е кратък коментар на 

ювелирните изделия от Западна Вътрешна Анатолия и техния контекст, тъй 

като този район играе ролята на посредник между Егея и Източна Анатолия, 

Сирия и Месопотамия. Анализът на ювелирните изделия сочи, че 

разпространението на някои типове накити е осъществяван през търговските 

и културни контакти минаващи през тези райони. 

Дискутирани са данните за културни и търговски контакти през РБЕ, 

тъй като те имат основна роля в разпространението на тенденции и иновации 

в ювелирството. Търговските пътища и маршрути са използвани и за 

доставката на суровини. Разпространението на определени типове накити е 

още едно от доказателствата за наличие на търговски пътища и съвпада с вече 

предложените в археологическата литература маршрути – Анатолийска 

търговска мрежа и Велик Керванен път. 
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Глава IV. Суровини, технологии и декоративни техники.  

Изхождайки от естеството на археологическия материал, за неговия 

анализ  е разработена подробна глава повестена на суровинната база, 

технологичните процеси и декоративни техники. Описани са 

характеристиките на използваните метали – злато, сребро, арсенов бронз, мед, 

олово и калай.  

Събраната богата база данни ни позволява да обобщим, че за 

изработването на накити през РБЕ са използвани благородни метали (злато и 

сребро), но и арсенов бронз, мед, олово и калай. Златото безспорно е един от 

най-предпочитаните материали за изработка на ювелирни изделия в Тракия, 

Континентална Гърция, Троада и особено на о. Крит. С изключение на две 

златни мъниста, на  Цикладите не са регистрирани други златни украшения. В 

изследването са посочени възможните източници на злато, но с уговорката, че 

за нито един от тях няма сигурни археологически данни, доказващи 

експлоатация през РБЕ. Посочени са още възможните или археологически 

доказани източници на сребро и др. метални суровини. Разгледани и 

коментирани са основните изследвания, посветени на тази проблематика. 

По-сигурни изводи могат да се направят по отношение на използваните 

техники в ювелирното производство. Изследванията сочат, че древните 

ювелири са познавали методите на купелиране, синтероване и леене; 

изработвали са украшения от метален лист или телче. Дискутиран е един от 

основните проблеми, а именно липсата на прециани изследвания за голяма 

част от предметите. Въпреки това, интересът към технологиите за изработка 

на ювелирни изделия в Южна Тракия и Егея нараства значително в 

последните години и бъдещите проучвания ще обогатят представите за 

древното ювелирно производство.  
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Глава V. Ювелирни производствени центрове. 

Дефинираните прилики и разлики в различните културно-географски 

райони на Егея, в това число и Тракия, придават уникален характер на 

ювелирното производство, което от своя страна позволи да се направи за 

първи път в археологическата литература опит за разграничаване на 

производствени центрове. Прегледът на морфологическите особености на 

накитите както и информацията за археологическата среда позволи да се 

индентифицират локални специфики. Предложените производствени 

центрове са изведени на базата на наличните в археологическата литература 

данни. Посочени са аргументи в подкрепа на индетификацията на всеки 

предложен център – техники на производство, декорация, количество 

емпиричен материал, производство на локални типове и типове, характерни 

за Егея. Посочени са и примери за проучени металургични работилници, 

функционирали през РБЕ. Тези специфики определят облика на 

ювелирството в разглежданите райони. Сравнението между екземплярите и 

установяването на регионални специфики, постави въпроси за механизма на 

контактите и разпространението на ювелирни изделия между отделните 

общности, а също и за връзки между производствените центрове, където са 

изработени тези метални изделия. Предложено е разграничаване на следните 

производствени центрове в района на Северозападна Крайбрежна Анатолия – 

Троя/Троада. В Цикладските острови – о. Сирос, на о. Крит района на 

Мохлос. В Континентална Гърция се отличава ювелирството в Пелопонес и 

Йонийските острови. В Тракия ювелирен център, вероятно е функцирал в 

района на Дъбене. 
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Заключение: 

В заключението на дисертацията са коментиранирани постигнатите 

резултати. Специално внимание е обърнато на ролята на накитите в древните 

общества, символиката на използвания метал и допълнителната декорация. 

Разграничени са две категории украшения: ежедневни и луксозни накити, 

носени при специални поводи, маркиращи социален или религиознен статус. 

Една от основните задачи на изследването е очертаване на възможно 

най-пълна картина на ювелирството в Тракия, като бъде потърсено неговото 

място на фона на Егея. Обособени са няколко основни тенденции в 

тракийското ювелирство. На първо място в местното производство се 

наблюдават две основни посоки на влияния и взаимодействия: 1) север-

североизток от района на Северното Причерноморие 2) юг от ядрото на 

Егейско-Анатолийския културен кръг. Тези влияния се изразяват във 

възпроизвеждане на типове украшения, които местното тракийско население 

възприема и започва да произвежда спрямо собствените си потребности. На 

второ място са индикациите за локално производство, поява на местни типове 

и влияние в модата на съседни райони. Тук трябва да се отбележи още 

разнообразието в използваните суровини и технологичното равнище на 

местните майстори.  

За бъдещите изследвания се очертават няколко основни задачи. В 

технологично отношение назрява необходимостта от повече анализи чрез 

съвременни недеструктивни методи, които ще дадат по-ясна представа за 

използваните суровини и техники. Важно значение ще имат и бъдещите 

археологически проучвания в сравнително бедните на находки Егейска и 

Източна Тракия, които ще дадат представа за облика на ювелирното 
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производство в тези райони, а оттам и по-добра представа за връзките и 

общите типове между Тракия и Егея. 

Дълго време в археологическата литература мястото на Тракия е 

определяно като периферна зона спрямо големите центрове в Източното 

Средиземноморие. Проучванията в последните години доказват, че Тракия 

намира своето място в това „койне”, в което ювелирното производство 

представлява само част от културата. Надяваме се, че опитът да направим 

накитите първостепенен археологически извор, който стои в основата на тази 

работа, е бил успешен. Ако това е така, то тогава изследванията на накити ще 

позволяват да се направят още редица общи изводи за бита и духовното 

развитие на през РБЕ, тъй като промените в тяхното производство и 

разпространение отразяват динамиката на протичащите културни процеси. В 

ювелирството на Тракия през III хил. пр. Хр. се преплитат местните традиции 

и влияние от и към съседните райони, което показва ролята на днешните 

български земи като свързващо звено между Европа и топлите южни морета.  
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Справка на основните приноси на дисертацията: 

1. За първи път в българската археологическа литература е направен 

опит за цялостно изследване на ювелирното производство през РБЕ. 

2. За целите на дисертацията за първи път са събрани и анализирани 

всички ювелирни изделия от Тракия и Егея, достъпни на автора. В 

научно обръщение е вкарана детайлна и обемна информация, 

каквото до този момент липсва в българската археологическа 

литература. 

3.  Ювелирните изделия от Тракия и Егея са подредени в каталог, е 

разработен чрез единни критерии и осигуряващ основна информация 

за всяко украшения.  

4. Предложена е типология на ювелирните изделия от района на Южна 

Тракия и Егея. Изведени са общовалидни критерии за 

типологизиране на накитите, което предоставя възможност за 

бъдещи изследвания на ювелирството.  

5. Изведени са основни закономерности в хронологическото и 

териториално разпространение на накитите от РБЕ. Картирането на 

находките позволява обособяване на определени типове находки с 

ясно изразена хронологическа и културна принадлежност и типове 

накити общовалидни за цяла Егея и познати в Тракия. 

6. Комплексният анализ на емпиричния материал позволи за първи път 

очертаване на ювелирни производствени центрове.  

7. Анализирана и дефинирана е ролята на Тракия на фона на 

ювелирното производство в Егея.  
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