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ВЪВЕДЕНИЕ
Темата на настоящия дисертационен труд събира в себе си голямо количество
предмети, изработени от най-разнообразни материали – злато, сребро, бронз, желязо,
стъкло, кост и др. Обединяваща за всички тях е накитната функция, както и техният
произход от сходна културна среда – античните елински центрове по черноморското
крайбрежие.
Териториален и хронологически обхват
Изследването включва материали от гръцките колонии по днешното българско
Черноморие (Аполония, Месамбрия, Одесос, Дионисополис), както и от някои
крайбрежни обекти с по-неясен характер (Синеморец, Урдовиза, Анхиало, Бизоне).
Хронологическите граници са традиционни и обхващат периода на автономно
съществуване на гръцките полиси по днешното българско Черноморие, преди да бъдат
включени в късната Римска република и впоследствие в Римската империя. Началото на
разглеждания период – VI в. пр.Хр. – е определено от липсата на материали, свързани с
темата на дисертацията от края на VII в. пр.Хр., когато е основана Аполония. Следва да се
има предвид, че находките от архаичния период са единични изключения и изследването
реално обхваща класическата и елинистическата епохи.
Цели, задачи и методи
Настоящото изследване си поставя няколко цели, чието постигане в огромна степен
зависи от състоянието на проучванията и достъпните за работа материали:
•

Основната цел е да се създаде всеобхватна панорама на накитите, носени от
населението на гръцките колонии по днешното българско Черноморие в
периода от VI до I в. пр.Хр., като за първи път бъдат обединени на едно място
всички находки – от луксозни произведения на златното ювелирство до скромни и
често пренебрегвани предмети от бронз, стъкло и други материали (които всъщност
преобладават като количество).

•

Въз основа на изградената обща панорама, изследването цели да идентифицира и
проследи процеси, явления и тенденции в рамките на определения обхват на
темата – според насоки, подсказани от материалите.

•

И накрая, третата цел е да се опита да извлече социо-културна информация от
откриваните накитни предмети – например според полово-възрастовата
характеристика на погребаните с тях и други белези. Изясняването на това кой е
носил накити – и какви – би могло да послужи като основа да се потърси някакъв
допълнителен смисъл, с който са били натоварени определени находки.
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Постигането на така поставените цели зависи от изпълнението на няколко основни
задачи:
•

На първо място да бъдат събрани и обобщени всички публикувани материали по
темата.

•

Тъй като голяма част от данните от интензивните археологически проучвания през
последните десетилетия все още не е обнародвана, втората задача е да бъдат
обработени максимално голям брой непубликувани материали.

•

Следващата задача касае уточняването на датировката на материалите – за да могат да
бъдат вместени в общата хронология на изложението.

•

Последната основна задача е организирането на многобройните и твърде
разнородни накити, обхванати от настоящото изследване. Това предполага
създаването на работещи типологии, които да позволят обобщеното им представяне,
а също и идентифицирането на закономерности. Освен това тези типологии трябва
да бъдат отворени – т.е. да са конструирани по начин, който да позволява
включването на нови типове, подтипове и варианти с оглед бъдещи находки.
***

За изпълнението на тези задачи и постигането на поставените цели, изследването
прилага няколко основни аналитични метода. На първо място това е сравнителният
анализ, който е използван както по отношение на накитите, така и във връзка с останалия
материал от гробните комплекси (основно керамиката), за да се уточни хронологията на
находките. При работата с украшенията и най-вече с луксозните екземпляри от
благородни метали е приложен стиловият анализ, съчетан с наблюдения върху
техниките, използвани за тяхната изработка. Когато съответният накит носи фигурално
изображение, то е подложено на иконографски анализ – с цел идентифицирането на
образите и сцените. И последно, тъй като огромното мнозинство от находките
произхождат от затворени гробни контексти, е приложен контекстуалният подход.
За нуждите на дисертацията е изготвена фото- и графична документация.
Качествените изображения са важни при работата с дребни предмети, особено при
стъклените мъниста, тъй като разкриват характерни следи от използваните технологии.
Историография
Прегледът на публикациите, свързани с накитите от гръцките колонии по
българското Черноморие в периода VI-I в. пр.Хр., е разделен на три основни части, всяка
от които представя основната литература на хронологически принцип:
•

Обща историография за района и основните паметници;

•

Обща историография за накити в гръцкия свят;

•

Историография за накитите от българското Черноморие.
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Първа глава
НАКИТИ ЗА ГЛАВА И ШИЯ
В търсене на подходящо разпределение на групите накити, така че изложението да
бъде организирано сравнително равностойно, логично е започнато с накитите за главата и
шията. Вътрешната структура представя на първо място диадемите (3 бр.), следвани от
обиците (80 бр.), огърлиците (37 бр.), медальоните (1 бр.) и торквите (1 бр.), които
произхождат от уточнените във въведението територия и хронология. Разглеждат се още
имитациите на тези реално съществуващи украшения, които най-вероятно са изработвани
единствено с погребална цел. Представянето на отделните видове накити е организирано с
оглед материала, от който те са изработени, като се започва с предметите от благородни
метали. Следват останалите метали – бронз, желязо, както и неметалните украшения за
глава и шия, каквито са стъклените обици например.
I. Диадеми
Общи данни и състояние на материала
Известните от българското Черноморие диадеми, произхождащи от колониите или
свързаните с тях селища, са само три. Изработени са от благороден метал (злато) и
илюстрират непопулярни до момента типове. Трябва да се отбележи, че диадемата е слабо
разпространен накит и във вътрешността на Тракия.
Описание, контекст и датировка
Най-ранният представител на диадемите от днешното българско Черноморие
произхожда от Месамбрия. Датиран е в първата половина на III в. пр.Хр. и се състои от
една овална плочка, твърде вероятно централен орнамент, две кръгли и четири
правоъгълни, всички с филигранна и полихромна украса. Контекстът на откриване на
находката е компрометиран, тъй като става въпрос за предадени в музея златни и други
артефакти, за които се твърди, че произхождат от разрушен цистов гроб.
Втората диадема, която произхожда от разглеждания териториален обхват, е открита
в могилен гроб с кремация на място край дн. с. Синеморец. Отново се състои от отделни
елементи и има централна, приблизително правоъгълна плочка, орнаментирана с
„Хераклов възел“ и надпис в две части: „На Кортодзус. Деметрий (го) направи“.
Останалите части са осем плочки с форма на палмети и една халка. Липсата на цялостна
публикация затруднява по-прецизното датиране на комплекса, но има основания той да
бъде поставен малко по-късно от предложената хронология, а именно в самия край на III
или началото на II в. пр.Хр.
Последният представител на диадемите от колониите по днешното българско
Черноморие произхожда от Одесос. Украшението е изработено грубо от тясна златна

3

лента, прегънато е на три части, като при прегъвките е леко изтънено, и завършва с по
една халка в двата края, която е оформена от изрязаната лента. Произхожда от неясен гроб
с кремация, който първоначално е датиран в IV в. пр.Хр., но по-късно въз основа стиловия
анализ на откритите в него накити е отнесен към края на III – първата половина на II в.
пр.Хр.
В обобщение, различните декоративни елементи и майсторската изработка при
примерите от Месамбрия и Синеморец подсказват, че са правени в ателиета с голям
потенциал и традиция, но композиционно не са засвидетелствани подобни паралели.
Последното е възможно да се дължи и на неточна интерпретация на съставящите ги
елементи.
II. Обици
Общи данни и състояние на материала
Обиците заемат голям дял сред античните накити (80 бр.). Представени са в трите
големи колонии, както и с единични примери от Дионисополис (?), Бизоне, Синеморец и
Анхиало. Материалите, които са използвани за направата им, са разнообразни – злато,
сребро, бронз, стъкло, халцедон (?). От морфологична гледна точка най-разнолики са
златните обици. Сребърните и бронзовите споделят много сходни типове, а стъклените и
халцедоновите се отличават от традиционната представа за обици. Те именно са и найранните примери и заедно с част от сребърните и бронзовите обрисуват характерната за
Аполония картина през класическата епоха, поне според данните от некрополите. Някои
семпли типове са устойчиви и продължават да се срещат до началото на III в. пр.Хр.
Ювелирните произведения от злато и техните имитации са представители на
елинистическата епоха, а развитието им в някои случаи може да се проследи през
различните ѝ етапи.
Описание на типовете, контекст и датировка

Златни обици
Златните обици, които са част от гробни контексти от колониите по българското
Черноморие и свързаните с тях селища, са групирани в една обща типология (Табл. 1.1-2).
Въз основа на морфологични признаци са отделени четири основни типа. При
определянето на подтиповете и вариантите са взети под внимание някои стилови,
иконографски и технологични белези. Типологията е разработена за наличните към
момента обици, като е отворена за евентуално допълване с нови типове, подтипове или
варианти.
Най-разнообразен и с най-много представители е първият тип – халковидните
обици (I) с техните подтипове, завършващи с животинска или човешка
глава/протоме/цяла фигура (Табл. 1.1). Те успешно илюстрират тенденциите през
ранния и средния елинизъм. Завършващите с лъвски глави украшения за уши (I.1.1) са
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сред емблематичните примери особено за края на IV и началото на III в. пр.Хр. в
Месамбрия, Одесос, Бизоне; вече е налице и ранен пример от Аполония, откъдето има и
един по-късен екземпляр. Необичаен в стилово и технологично отношение е един
подвариант от Одесос, датиран в първата половина на II в. пр.Хр., който остава без
паралели. На практика всички останали подтипове са характерни за
средноелинистическата епоха. Халките с лъв-грифон (I.1.2) се свързват само с Месамбрия,
откъдето произхождат и огърлици-верижки и техни имитации, завършващи с митичното
животно. Чифт с бичи глави (I.1.3) вероятно произхождат от Дионисополис. По-широко
разпространение в Аполония и Месамбрия имат обиците с женски глави (менади?) (I.1.4).
Т.нар „автентични“ екземпляри намират сходства помежду си, макар да са налични и
някои разлики в оформянето им. По-важно наблюдение в случая е, че имитациите, които
откриваме и в двете колонии, са съвсем различни от технологична и стилистична гледна
точка, което говори в полза на ателиета във всяка от двете апойкии. Още един интересен и
рядко срещан вариант, представен единствено в Месамбрия, са обиците с протоме на
Пегас (I.1.5).
Видно е, че дорийската колония предлага най-богатата палитра от халковидни
обици, като започва от ранния елинизъм и разцветът ѝ продължава през средния.
Надгробните могили край Анхиало и Синеморец, които се свързват с местна тракийска
аристокрация, допринасят за изобилието от все по-сложни сюжети при халковидния тип
обици. Единият чифт завършва с цяла фигура на сфинкс с палмета над главата (I.2.1), а
другият с фигурална група – Нике-колесничар на бига (I.2.2). Сюжетите са познати в
античния свят, но в стилово отношение двата чифта са доста различни от известните
паралели. Все пак трябва да се има предвид, че тези сложни фигурални сцени не са така
популярни, както примерите с лъвски глави, и очевидно са за по-отбрана клиентела.
Второто важи особено за обиците с фигура на сфинкс, част от украсата на които е надпис
– вероятно името на собственичката тракийка (?).
Вторият основен тип са дисковидните обици (II) (Табл. 1.2). Може да се каже, че те
са емблематични за Одесос през ранния елинизъм, тъй като не са засвидетелствани никъде
другаде. Задната страна на единият от двата „автентични“ чифта е оформена по начин,
който повдига въпроса за размера на необходимата перфорация на ушите и според някои
автори е дискусионно доколко става дума за обици. Важно е наличието и на местна
имитация, която неумело копира украсата и цялостната идея на тези накити, като заради
кукичките отзад няма съмнение, че става дума за обици.
Дисковидните обици с допълнителен пандантив и техните имитации (III) също
създават интересен казус между Месамбрия и Одесос. От една страна най-впечатляващият
ранноелинистически чифт са дискове с пандантив – лята крилата женска фигура (III.1). Те
са открити в одесоски гроб и са истински образци на миниатюрната пластика с
изключително майсторски изпълнени детайли. От друга страна в края на III – началото на
II в. пр.Хр. в Месамбрия са разпространени дискове с лети фигурки на млад Ерос (III.2),
както и два подтипа погребални имитации, изработени от златна пластинка. Едните по5

скоро могат да се свържат с крилатите женски фигури (III.1), докато вторите, които са
предадени без крила – с фигурките на Ерос (III.2). Ако въпросните имитации са
разтълкувани правилно, остава въпросът къде са „автентичните“ примери с крилати
женски фигури в Месамбрия.
Късният елинизъм в западнопонтийските територии и по-точно преходът към
римския период може да бъде видян в обици, изработени от триъгълна плочка с
инкрустации и пандантиви, открити в могилния гроб край Анхиало (IV).

Сребърни и бронзови обици
Обици от сребро и бронз засега са известни единствено от Аполония Понтика.
Почти всички примери произхождат от гробни контексти от къснокласическия и
ранноелинистически некропол в местностите Калфата и Буджака. Елинистическият
некропол в Морската градина също допринася към общата бройка на откритите обици.
На фона на голямото количество проучени гробове тези, които сред инвентара имат една
или две обици, са съвсем малко над 2%. В настоящето изследване са включени пет
единични екземпляра от сребро и общо 44 бронзови обици, сред които 8 чифта и 28
единични, разпределени в 36 каталожни номера.
Сребърните и бронзовите обици са морфологично много сходни, поради което са
представени заедно и обединени в една обща типология (Табл. 2). Изведени са два
основни типа – спираловидни (I) и халковидни (II) обици. Първият тип има само един
представител, докато вторият и неговите подтипове и варианти описват почти всички
известни до момента обици от Аполония. Това са халки с кръгло или с квадратно сечение (II.1;
II.2), с допълнително усукана бронзова тел (II.3) и със заоблено конусче/топче в единия край (II.4). В
зависимост от оформлението на халките при последния подтип има два варианта – гладки
(II.4.1) и канелирани (II.4.2).
На практика, макар и да не са най-многобройни сред накитите, сребърните и
бронзови обици от Аполония проследяват развитието на некрополите в хронологическо
отношение – от третата четвърт на V в. пр.Хр. до началото на II в. пр.Хр. Две генерални
тенденции правят сериозно впечатление – преобладават единичните екземпляри пред
чифтовете и над половината от гробовете с обици са детски.

Стъклени и халцедонови (?) обици
Стъклените предмети, интерпретирани като обици, без изключение произхождат от
некропола на Аполония Понтика. Пак там са открити фрагменти от един или два подобни
екземпляра, но изработени най-вероятно от халцедон. Обиците от стъкло са много фини,
полупрозрачни с лек жълтеникав оттенък и имат форма на неправилен хиперболоид (или
просто макара). Особеността е, че двата диска се различават значително в диаметрите си и
през центъра на предмета вертикално преминава широк отвор (между 0,9 и 1,48 см). Два от
примерите се различават както по размер, така и заради липсата на отвор. Общият им
брой е 13, като всички са част от инвентара на гробове и обикновено се откриват като
чифт. Те покриват периода от края на V до средата на IV в. пр.Хр. и будят интерес със
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специфичната си форма и изключително фина изработка, но най-вече с въпроса
възможно ли е наистина да са били носени като стандартни обици, като се има предвид
необходимостта от необичайно широка перфорация на ушите. Темата засяга и някои
златни дисковидни екземпляри, а в научната литература въпросът остава дискусионен. Все
пак материалите от Аполония, част от които произхождат от гробни контексти с посочено
точно местонамиране (от двете страни на черепа или вътре в него, където често са
откривани други типове украшения за уши) са сериозен аргумент в полза на
интерпретацията като обици.
***
От направеното резюме е видно, че класическата епоха се отличава със скромност и
консерватизъм по отношение на обиците и единствено стъклените примери намекват за
необичайни и луксозни украшения. Елинизмът от друга страна е значително помногообразен, макар представителите му да са далеч по-малко. Трябва да се подхожда
внимателно към изводите, тъй като – за разлика от Аполония – нито Месамбрия, нито
Одесос към момента предлагат масов материал от некрополите. Все пак, с цялата
условност на малкото материали, правят впечатление някои локални тенденции,
включително появата на местни имитации, които са косвен аргумент за наличие на
ателиета в колониите.
III. Огърлици
Общи данни и състояние на материала
Основната част от огърлиците, които произхождат от изследвания ареал на
Западното Черноморие, са изработени от злато 1. Понякога са в съчетание с филигранен
емайл, а по-късните и с инкрустация на полускъпоценни камъни. Попадат в
хронологическата рамка на елинизма – от края на IV до края на II-I в. пр.Хр. За момента
има данни само за два бронзови екземпляра, които копират добре известни златни типове.
Най-много и разнообразни са огърлиците, които произхождат от гробни комплекси
в Месамбрия. С изключение на двете споменати бронзови колиета, те са изработени от
злато. Одесос също предоставя материал за изследване, а в надгробните могили край
Анхиало и Синеморец са открити по два екземпляра в гроб. Отново Аполония е съвсем
скромно представена от един чифт закопчалки за златна огърлица, чиято верижка липсва. 2

37 кат. номера.
В самия край на 2016 г. в близките околности на Аполония бяха открити златни обици с лъвски глави и
огърлица от два типа златни мъниста. Те са част от гробен контекст, конструктивно свързан с каменна
гробница, които се намират извън основния некропол на града. Не са включени в каталога на изследването,
тъй като към момента на тяхното откриване работата по него и съответната част от изложението беше
приключена. Находките модифицират донякъде представената картина.

1
2
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Описание на типовете, контекст и датировка
С оглед систематизирането на наличния материал са отделени две основни групи
огърлици – съставени от неподвижно свързани елементи (А) (Табл. 3.1) и съставени от свободни
елементи (Б) (Табл. 3.2). В първата група са обособени три типа – огърлици-ленти (А.I),
верижки (А.II) и огърлици-имитации (A.III), докато втората обхваща разнообразието от
колиета, съставени от един или няколко типа мъниста (Б.I), един или няколко типа мъниста и
централен пандантив (Б.II) и мъниста с прикачени към тях пандантиви (Б.III). Всяка от групите
се състои от подтипове, изведени въз основа на формални разлики в декоративните
елементи, например огърлици-ленти с копиевидни висулки (А.I.1) и огърлици ленти с централен
медальон (А.I.2). В редки случаи са отделяни и варианти, например огърлиците-верижки с
пластично оформени закопчалки като животински глави (А.II.1) имат два варианта – закопчалки,
оформени като лъвове-грифони (А.II.1.1) и закопчалки като лъвове-грифони с централен орнамент
„Хераклов възел“ (А.II.1.2).
Сред ранноелинистическите огърлици са характерни плетените от златни халки
ленти с копиевидни висулки, чийто ранен подтип (A.I.1) е представен единствено в
Месамбрия, въпреки че негови паралели са много разпространени по същото време в
Средиземноморието и Северното Черноморие. По-типични за изследваната територия се
оказват огърлиците, съставени от един или няколко типа мъниста, каквито виждаме в
Месамбрия и Одесос, а също и в Аполония според най-новите данни (Б.I). Накитните
комплекти, които те оформят заедно с намерените в същите контексти украшения за уши,
показват, че този тип огърлици са модни и са носени заедно с дисковидни обици или почесто с такива с лъвски глави. Друг ранен тип, характерен по-специално за Одесос, са
огърлиците от мъниста с централен пандантив, в зависимост от който са разграничени два
подтипа – бича глава (Б.II.1) или пирамида с растителна украса и филигранен емайл
(Б.II.2). Те отново са съчетани с характерните за йонийската апойкия златни обици –
дисковидни с или без пандантиви и халковидни с лъвски глави. Един по-различен ранен
представител е огърлица-верижка, завършваща с глави на лъвове-грифони и централен
орнамент „Хераклов възел“ (А.II.1.2). Тя поставя началото на друга мода относно
предпочитаните животински изображения в композициите на месамбрийските украшения.
Периодът на разцвет в Месамбрия през средния елинизъм е виден и от количеството
огърлици, открити в некропола на дорийския град (17 бр.). Сред тях най-характерни са
верижките с животински закопчалки (лъвове-грифони) и техните имитации (A.II.1).
Срещат се още и един тип погребални подражания на идеята за огърлици – плоски
(A.III.1) или усукани (A.III.2) тънки златни ленти. Групата, съставена от свободни
елементи, е представена от два типа. Единият съчетава правоъгълни мъниста, украсени с
филигранни розетки с прикрепени за тях биконични пандантиви (Б.III), и намира ранни
прототипи извън разглежданата територия. Не е изключено да е местен, по-евтин и
некачествен вариант на огърлиците-ленти с копиевидни висулки. Другият тип от II в.
пр.Хр. е съставен от идентични мъниста, изработени от златен лист (Б.I) – четири
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цилиндрични тръбички с намаляващ размер, припоени една за друга, така че фигурата
изглежда триъгълна в план.
Развитието на лентите с копиевидни висулки е много добре засвидетелствано в
Анхиало, откъдето произхожда майсторски изпълнено бижу, което намира паралели както
в Гърция (Тесалия), така и на запад в Южна Италия. Украшението се отличава от
ранноелинистическите варианти по оформлението на кутийковидните полихромни
закопчалки и висулките, които вече не са триръби, а обемни. Друг подтип огърлица-лента,
но с централен медальон, изобразяващ Ерос, засега е и единственият по-късен
представител от Одесос (A.I.2).
Както е видно, някои типове се развиват с времето и характерните за ранния
елинизъм примери търпят стилови и технологични промени, често свързани с
навлизащата полихромна мода, но запазват основните си характеристики и през средния
елинизъм. Такъв е случаят с двете огърлици, които произхождат от могилния гроб с
кремация край Синеморец. Едната е с централен пандантив – бича глава, а другата е
съставена от два типа свободни елементи – сферично-овални мъниста и биконични
мъниста-висулки.
Аполония отново е най-скромно представена. Антропоморфни закопчалки с
полихромна украса, които е логично да се свържат с огърлица-верижка (A.II.2), са открити
в гроб от края на III – началото на II в. пр.Хр. От западнопонтийските колонии и най-вече
от Месамбрия произхождат и единични златни мъниста, и елементи от огърлици, от
които е трудно или невъзможно да се възстанови оригиналният вид на украшенията.
Познати са различни типове – биконични с филигран, оформени като „Хераклов възел“
(включително и ажурни варианти), цилиндрични или мъниста-висулки. Важен и
единствен представител на ювелирната мода от самия край на II и I в. пр.Хр. са отделните
елементи, интерпретирани като части от една полихромна огърлица със закопчалки,
оформени като глави на рис, открити в надгробната могила край Анхиало. Те, заедно с
чифт обици от триъгълна плочка с инкрустациии, са част от втория, по-късен комплект
накити, открити в гроба.
В заключение, наличните украшения за шия навеждат на мисълта, че активните
центрове, които определят модата в изследвания обхват, са Месамбрия и Одесос. Поновите данни свидетелстват, че дорийската колония има своя принос както за ранния, така
и за средния елинизъм. Наличието на погребални имитации отново говори в полза на
местни ателиета. Именно това развитие позволява, с цялата условност на малкото
материали, да се откроят различните модни тенденции в двете колонии през ранния
период. Аполония е най-скромно представена, а украшенията от Анхиало и Синеморец
допълват картината на типовете за по-късните етапи, като някои от тях имат
ранноелинистически прототипи, познати от Месамбрия и Одесос.
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IV. Медальони
Медальонът като самостоятелен накит и изобщо като част от по-голямо, съставно
бижу, е изключително рядка находка в рамките на изследвания териториален обхват.
Известни са само три медальона, два от които са или част от съставни накити, например
огърлица-лента с централен медальон, или част от наниз; в каталога те попадат в друга
категория. От некропола на Аполония произхожда единственият екземпляр, който е
разгледан самостоятелно в частта за медальони от йонийската колония. Въпреки тази
разнопосочност, в настоящата глава са разгледани и трите екземпляра. Малкото примери
са изработени от злато или позлатено сребро. Релефните сцени, както и технологичното
им изпълнение, са разнообразни, макар и трите да пресъздават божества – борбата между
Пелей и Тетида, Хелиос с лъчиста корона или бюст на млад Ерос. Хронологически
първият е представител на класическата епоха (450-425 г. пр.Хр.), докато вторите два са
съответно ранно- и средноелинистически.
V. Торкви
Торквата е типичен накит за някои народи с негръцки произход, каквито са траките,
скитите и келтите. Що се отнася до развитието на тези накити в Тракия, през
късножелязната епоха се срещат както традиционни местни форми, така и повлияни от
ювелирството на други негръцки народи. В рамките на дискутираната територия е
известна една златна торква от гроб в Одесос. 3 Тя завършва с конусовидно топче в единия
край, по подобие на „тракийския тип“ фибули и някои сребърни и бронзови обици от
Аполония, но намира и добри паралели във вътрешността на Тракия. Логично е да се
свърже с местното тракийско население, но може би е изработена в одесоско ателие в
началото на IV в. пр.Хр. (?).
***
Обзорът на накитите за глава и шия, направен според тяхното местонамиране в
гръцките колонии и свързаните с тях селища по българския черноморски бряг, на първо
място много ясно показва различната степен на проучванията. Най-много данни има за
развитието на ювелирството през различните етапи на елинистическата епоха в района.
Анализът на известните материали предоставя насоки относно предпочитаната мода и
предполагаемото местно производство, особено що се отнася до дорийска Месамбрия,
откъдето произхожда най-голямо количество ”автентични” и имитативни накити,
изработени от благороден метал. Одесос също илюстрира предпочитания относно обици
и огърлици през ранноелинистическата епоха, които засега изглежда се различават в
някои отношения от месамбрийските, а Аполония остава почти изцяло на заден план
поради малкото накити от благородни метали през споменатия период.
Споменава се и за бронзова торква в Одесос, но тя не е включена в каталога на изследването, тъй като
сведенията за накита, с изключение на неговото наличие, са оскъдни.

3

10

По-малко информация има за накитите, изработени от сребро и бронз, или за
неметалните украшения за глава и шия. Сведенията за тях от класическата епоха са повече,
най-вече благодарение на дългогодишните проучвания на аполонийските некрополи.
Спорадичните находки от по-малките селища с неизяснен статут обикновено допълват
картината, но понякога въвеждат и нови и непознати до момента артефакти. Натрупаните
данни илюстрират разнообразието от типове украшения, голяма част от които са добре
познати от различни елинистически центрове из цялото Средиземноморие.
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Втора глава
НАКИТИ ЗА КРАЙНИЦИ И ТЯЛО
Изследването на накитите от гръцките колонии по българското Черноморие
продължава с анализ на категорията украшения за крайници и тяло. Тя обхваща гривни (25
бр.), пръстени (133 бр.), аграфи (6 бр.) и нагръдници (1 бр.).
I. Гривни
Сред накитите за крайници и тяло гривните са слабо представени (25 бр.).
Единствено Аполония прави изключение и оттам произхождат почти всички примери,
без един от Месамбрия. Изработени са от сребро и бронз, но споделят общи типове.
Разделени са на две основни групи – отворени (А) и затворени (Б) (Табл. 4). Най-общо
първите обхващат периода от третата четвърт на V до началото на II в. пр.Хр., а вторите
са представени за кратко в края на III – началото на II в. пр.Хр. Част от масивните типове
отворени гривни, които завършват с конично оформени краища, имат както сребърни, така и
бронзови представители (А.I). Липсата на добри паралели извън западното черноморско
крайбрежие дава косвено основание да се предполага местният им произход. Те са сред
ранните образци от класическата епоха – период на разцвет на йонийската апойкия.
Вторият тип отворени гривни завършват с животински глави, сред които повечето са змийски
(A.II.1). Този мотив е много разпространен в гръцкия свят още от архаични времена и има
множество паралели, макар и стилово те често да се отличават. Аполонийските примери
са ранноелинистически, изработени от бронз. Силно впечатление прави един друг подтип
от втората четвърт на IV в. пр.Хр. с краища, оформени като неидентифицирано тревопасно
животно (A.II.2). Отличава се както с масивността си, така и със стила на изработка на
животните, на който могат да се търсят по-скоро северни (скитски?) паралели. Останалите
отворени гривни са семпли типове с леко сплеснати или заострящи се краища, характерни за
ранноелинистически контексти (A.II.1). Единствената месамбрийска гривна попада в
рамките на този тип, но има допълнителна украса от припоени „възли“ и се датира в началото
на II в. пр.Хр. (A.III.2). Затворените образци са много по-малко и съвсем различни – с
припокриващи се краища, които се разминават и увиват около гривната, така че
евентуално тя да може да се разширява и стеснява (Б.I), или изработени от сребърна или
бронзова лентовидна пластинка със завити навътре ръбове (Б.II). Първите стават много
характерни през римската епоха, докато вторите са силно фрагментирани и много лошо
запазени без известни паралели. И двата типа произхождат от контексти от края на III –
началото на II в. пр.Хр.
Ситуацията с гривните в разглежданата територия предизвиква интерес по няколко
причини. Няма как да се формулират категорични изводи, но някои наблюдения правят
впечатление. Едното е пълната липса на златни екземпляри в гробовете от
елинистическата епоха, не само в Аполония, където това може да се очаква, но също в
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Месамбрия и Одесос. Последното е в противовес на наличието на всякакви други накити в
многократно коментираните богати гробове. Трябва да се има предвид, че в общогръцки
контекст гривните не са изключение, особено така характерните за елинизма различни
типове със змийски глави. Още една сериозна причина за интерес са контекстите на
откриване на аполонийските гривни, по-голямата част от които се свързват с деца, което
вече беше регистрирано в същия некропол по отношение на сребърните и бронзови
обици.
II. Пръстени
Сред накитите за тяло, както и сред всички видове украшения, които се разглеждат в
настоящия труд, пръстените са най-многобройни (133 бр.). Прави впечатление превесът,
който имат спрямо останалите бижута, включително нанизите. Вероятно част от
причините за многобройността на достигналите до нас антични гръцки пръстени се крие
в разнообразната им употреба, която често съчетава функцията на накит с тази на личен
печат. Последното се отнася основно за тези от тях, които имат гравирано в негатив
изображение. Както става ясно от наличните материали, те са само част от всички
пръстени, тъй като има и такива без изображение – или пък то е предадено в релеф. Други
примери са пръстените с полускъпоценен камък или стъкло, оформен в кабошон, върху
които също не е задължителна врязаната украса, както и спираловидните и пръстенитехалки. Оттук и презумпцията, че не бива да се подценява значението им като лични
украшения, които биха могли също да символизират общественото положение на техния
притежател.
Общи данни и състояние на материала
Пръстени, попадащи в хронологическата и териториална рамка на гръцките
колонии по българското Черноморие и свързаните с тях селища през VI-I в. пр.Хр., са
известни от Аполония, Месамбрия, Одесос и Урдовиза. Както и при останалите накити,
когато материалът бъде разгледан по колонии, ясно личи неравномерното състояние на
проучванията. Аполония отново предлага най-богата изворова база (107 бр.), налична
благодарение на дългогодишните разкопки на некрополите на милетската апойкия.
Подобно на останалите видове накити, аполонийските пръстени са изработени основно
от неблагородни метали – бронз и желязо, а златото е представено само с два екземпляра.
Йонийската колония е единствената, която предлага единични екземпляри от сребро, кост
и стъкло. Хронологическият обхват е от третата четвърт на V до средата на II в. пр.Хр.
От друга страна пръстените от Месамбрия и Одесос са значително по-малко, но
представят основно типове, изработени от злато, характерни за елинистическата епоха.
Пръстенът от Урдовиза засега е единственият представител с релефно изображение върху
плочката, изработен от бронз.
Тази част от изследването има за цел да представи събраните пръстени и да
проследи тяхното развитие през вековете. За да бъде постигната тя, са разработени две
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типологии – една за златните и една за сребърните и бронзови пръстени. Тук отново е
следван подходът, при който има първоначално разделение според материала на
изработка – златото е отделено на първо място, а сребърните и бронзови пръстени на
второ, тъй като споделят еднакви или много сходни форми.
Типологията, разработена за златните пръстени (Табл. 5), ги разделя първоначално
на групи. Основният принцип, който е следван, се базира на украсата на плочката, когато
такава е налична – без украса или с врязана украса (А); релефна украса (Б); плочка с легло за кабошон
или гема (В); спираловидни пръстени (Г); пръстени-халки (Д). Всяка група без последната
(пръстени-халки) се състои от поне един тип, който обикновено е определен на базата на
стилови особености на плочката или други формални признаци. Някои технологични
характеристики на различните типове определят наличието и на подтипове.
При сребърните и бронзови украшения е следван сходен принцип (Табл. 6). Трябва
да се има предвид, че те са значително по-многобройни от златните и са отделени повече
групи – без украса или с врязана украса (А); с релефна украса (Б); полиметални (В); с допълнително
нанизана въртяща се плочка (Г); с плочка с легло за кабошон или гема (Д); пръстени-халки (Е).
Типовете са по-разнообразни и по-детайлно разграничени въз основа на морфологични и
технологични принципи. Предложените две типологии са отворени и позволяват
допълване при бъдещи открития.
Описание на типовете, контекст и датировка

Златни пръстени
Класическата епоха при златните пръстени от разглеждания район е представена
единствено в Аполония Понтика, откъдето произхожда един пример с листовидна плочка
и кръгло сечение на халката от последната четвърт на V в. пр.Хр (А.I.1). Той е и найранният представител на групата, благодарение на който може да се проследи развитието
на тези украшения. През ранния елинизъм плочката вече е почти или изцяло кръгла,
халката е оформена така, че да пасва по-удобно на пръста, и като цяло пръстените са помасивни (A.I.2). Късните примери с гладка плочка произхождат от Одесос и се датират в
последната четвърт на IV в. пр.Хр. С изключение на споменатия ранен екземпляр от
Аполония, всички останали златни пръстени, без значение от групата и типа, принадлежат
на елинистическата епоха. Поради тази причина, макар и неизчерпателна в
морфологично отношение, група А е единствената с по-ранен представител.
Освен от пръстени с гладка плочка, ранният елинизъм е представен и от такива с
релефно изображение (Б). Те са особено характерни за Одесос, но се оказва, че част от
групата продължава развитието си и в един по-късен етап на периода – налице е
представител в некропола на Аполония от края на III в. пр.Хр. Отделени са два основни
типа в зависимост от изображението върху плочката – с допълнително припоена лята
фигурка (Б.I) или с релефна пластинкa (Б.II). Аполонийският пръстен е подтип на втория
тип (Б.II.2), който се различава в морфологично и технологично отношение от одесоските
(Б.II.1), тъй като е кух, конструиран от златен лист, а не е лят. Интересно наблюдение
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относно Одесос е, че пръстените с релефна пластинка са имитирани твърде вероятно в
местни ателиета и дори в един и същ гроб са открити два екземпляра – „автентичен” и
имитация.
Средният елинизъм е представен от следващите три групи златни пръстени, като
сред тях най-голяма е тази с оформено легло за кабошон или гема (В). Всички
представители произхождат от Месамбрия, като единствено още от Одесос се споменава
за пръстен с гема. В зависимост от наличието на кабошон (B.I) или гема (B.II) са
определени два типа, а за разграничаването на подтиповете водеща e техниката на
изработка – масивни и лети (B.I.1; B.II.1) или кухи и припоeни (B.I.2; B.II.2).
Разпространението на групата в средиземноморските елинистически центрове подсказва,
че месамбрийци не са били единствените почитатели на въпросните популярни по това
време украшения. И докато за Одесос през средния елинизъм не разполагаме с много
данни и находки от гробове, ситуацията в Аполония е различна. По не напълно ясни
причини, свързани вероятно с общественото устройство и регулации в погребалната
сфера, златните украшения, включително пръстените, отсъстват от проучените до
момента гробове в милетската апойкия. Сходна е картината със спираловидните пръстени,
разделени на два типа – змиевидни и техните имитации (Г.I) и оформени като морско
чудовище (Г.II), както и с пръстените-халки (Д), отново характерни за периода от средата
на III и II в. пр.Хр. в Месамбрия, все още без представители от благороден метал в другите
колонии.
В общи линии може да се каже, че ранноелинистическите пръстени са представени в
Одесос, а средноелинистическите в Месамбрия. Аполония, която предоставя само два
златни екземпляра, не може да се сравни с другите западночерноморски полиси, но
компенсира липсата на злато с богата и разнообразна колекция от сребърни, бронзови,
железни, стъклени и костени пръстени.

Сребърни и бронзови пръстени
Общи данни и състояние на материала
За разлика от златните пръстени, сребърните и бронзови представители на този вид
украшения са значително по-многобройни. Сребърните са пет броя и всички произхождат
от аполонийски гробове. Бронзовите обаче са най-много – 81 екземпляра, основно
аполонийски и два отличителни елинистически примера от Одесос и Урдовиза, които все
още нямат паралели сред обемистата аполонийска колекция.
Описание на типовете, контекст и датировка
Най-ранните пръстени от втората половина на V в. пр.Хр., открити в некропола на
Аполония, са типични представители на гръцката мода – тънка листовидна плочка с или
без изображение в негатив и стремевидна халка с кръгло сечение, изтъняваща в краищата с
представители както от сребро, така и от бронз (А.I). Почти всички останали пръстени от
тази група са къснокласически, изработени от неблагороден метал, и също представят
добре познати гръцки типове с овална плочка и много често изображение в негатив. Една
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голяма част са лети, съответно по-масивни и качествени с овална до кръгла плочка (А.II),
но има и по-тънки и най-вероятно ковани (A.III). Някои примери от последните два типа
произхождат от контексти, датирани в последната четвърт на IV в. пр.Хр., но като цяло са
най-разпространени през втората и третата четвърт на века. Те имат своите подтипове в
зависимост от това дали плочката е профилирана (А.II.1) или не над халката (A.II.2), дали
е конвексно извита (A.III.1) или плоска (А.III.2). Последният тип от тази група представя
пръстени, чиято плочка представлява плавно удебеление и разширение на халката (A.IV)
и които са характерни основно за IV, но също до началото на III в. пр.Хр. Когато са
налични врязани изображения върху плочките на цитираните по-горе типове от група А,
те са интересни и разнообразни – човешка фигура в цял ръст, човешка глава в профил,
божества и митични създания, птици и животни, растения, надписи.
Единствен представител на групата с релефно изображение, в случая портрет на
някоя от „Птолемеевите дами“ – Арсиное II или Беренике II, е лят пръстен с овална
плочка, плоско отвътре и извито отвън сечение на халката (Б.I). Той произхожда от
античното селище с неизяснен статут на п-в Урдовиза и се датира в III в. пр.Хр. Типът е
особено разпространен по Северното Черноморие и се свързва с отношенията между
Боспорското царство и Птолемеев Египет.
Групата на полиметалните пръстени от разглеждания период (В) е ограничена само
до два примера, изработени от бронз и сребро. Като цяло този похват в изработката на
украшения не е особено популярен в гръцкия свят или поне не са запазени много
примери. Трябва да се отбележи, че в случая става дума за два пръстена, при които
полихромността е относително видима, а не за обикновено позлатяване или посребряване
с цел по-евтина направа на златен или сребърен на вид накит. Отделен е един тип, който
формално е сходен с А.IV – биметални пръстени, изработени от бронз и сребро, с
конвексно извита плочка, която е плавно удебеление и разширение на халката (В.I).
Датировката им е ограничена във втората-третата четвърт на IV в. пр.Хр.
Също характерни за втората четвърт на IV в. пр.Хр. са пръстените с въртяща се
плочка, която се нанизва допълнително (Г.I). Само два подобни са открити в
аполонийския некропол – сребърен със скарабоид от карнеол или ахат и бронзов с
липсваща плочка.
В гробен контекст, проучен на територията на Одесос, е открит единственият засега
известен бронзов представител на групата с оформено легло за полихромна украса (Д).
Типът е масивен, лят, с халка, разширяваща се към плочката, а сечението е обло отвън и
плоско отвътре (Д.I). Подобно на сходните му златни екземпляри от Месамбрия, макар в
случая самата украса да не е запазена, е датиран във втората половина на III – началото на
II в. пр.Хр.
Най-семпли са пръстените-халки (E), обикновено лошо запазени, които трудно биха
били идентифицирани като такива извън гробен контекст. Макар да има един
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фрагментиран пример от трета четвърт на V в. пр.Хр., преобладават бронзовите халки от
втората половина на IV в. пр.Хр.
Представените групи пръстени и вътрешното им разделяне по типове рисува
картина, в която най-масово засвидетелствани в Аполония са украшенията с или без
гравирано изображение върху плочката. Хронологически голяма част от тях са
концентрирани във втората и третата четвърт на IV в. пр.Хр. На практика е представен
целият век, а най-късните примери достигат до към средата на III в. пр.Хр. Пръстените са
изключително типични за класическата епоха в целия гръцки свят и аполонийският
репертоар не предлага съществени изненади. От гледна точка на оригиналност найинтересни са двата биметални пръстена. Извън Аполония са налични единствено два
елинистически примера, изработени от бронз. Въпреки неравномерното разпределение на
сребърните и бронзови украшения, тези два примера са важни за придобиването на пообща представа на разпространените типове. Те попадат в групи, които не са
засвидетелствани в Аполония, въпреки проучените гробове от периода (втора половина на
III – II в. пр.Хр.) в некропола в Морската градина.

Железни пръстени
В контекста на всички пръстени, познати от изследвания териториален и
хронологически обхват, независимо от техния материал на изработка, железните се
нареждат на второ място по многочисленост след бронзовите. 4 Те са само с един повече от
златните екземпляри, но за разлика от тях по-голямата част са открити в аполонийски
гробове (19 бр.). Три пръстена принадлежат на месамбрийски гробни контексти, заедно с
други накити, изработени предимно от злато, сред които има и различни типове
пръстени, а един е открит в Одесос. Те често са лошо запазени и силно корозирали, което
затруднява формалното им определяне. Все пак в някои случаи е видна тенденцията към
следване на някои вече познати бронзови типове (A.II.1; А.II.2; A.IV; E). Хронологически
са засвидетелствани от третата четвърт на V и през IV в. пр.Хр., най-вече втората му
половина.
Следва да бъде отчетен фактът, че тези общо взето непредставителни екземпляри се
откриват в контексти, изобилстващи от златни украшения, включително пръстени. Самата
Аполония предоставя примери, където в един гроб са били поставени сребърен, бронзов
и железен пръстен. Това идва да подскаже, че те несъмнено са имали някакво значение за
своите собственици и са били ценени наред с останалите украшения, които са депонирани
заедно с тях в гробните контексти.

Стъклени пръстени
През елинистическата епоха, заедно с масивните метални пръстени с голяма овална
плочка с кабошон или гема, познати от Месамбрия, на мода идват подобни като форма,
но изработени изцяло от стъкло пръстени. Те обикновено са безцветни, полупрозрачни и
4

Бронз – 81 бр.; желязо – 23 бр.; злато – 22 бр.; сребро – 5 бр.; стъкло – 1 бр.; кост – 1 бр.
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по-рядко тъмносини. Един от тях е открит в некропола на Аполония Понтика, в гроб с
трупополагане в Морската градина от края на III – началото на II в. пр.Хр., и засега е
единственият представител в разглежданата територия. Като хронология съответства на
някои от добре датираните примери от Кипър, Нимфей и Амфиполис. Изработен е от
полупрозрачно стъкло, а разликата с цитираните примери е, че върху голямата
елипсовидна плоска плочка е била поставена по-малка пластинка от същия материал и със
същата форма, отчупена в единия край.
В литературата засега няма съгласие относно центъра на производство на тези
украшения. Предложени са различни местоположения и според някои автори ателиета
трябва да се търсят в Кипър, Египет или като цяло в Егейския район. Други поставят на
първо място Александрия или Македония като възможни производствени центрове без да
изключват гръко-анатолийските крайбрежни градове.

Костени пръстени
Костта е последният материал, свързан с изработката на пръстени, на който
изследването се спира. Подобно на стъкления, костеният пръстен също е единствен
представител. Отново произхожда от некропола на Аполония, но се нарежда сред найранните представители на този вид накити от третата четвърт на V в. пр.Хр. Самата му
форма несъмнено може да се свърже с представителите на най-ранния тип пръстени с или
без гравирано изображение – тип А.I. Две особености обаче го отличават – сечението на
халката, което не е кръгло, а плоско от вътрешната страна, и оформеното в плочката
легло, което вероятно е служело за поставяне на полихромна украса (?). Все още не е
известен паралел на пръстена и само може да се гадае от какъв материал е била
инкрустираната украса, тъй като няма запазени следи от нея. Във всеки случай пръстенът
засега е уникален представител не само за Аполония, но и в по-широки граници в гръцкия
свят.
III. Аграфи
Аграфите са накити, които се асоциират със съвременните брошки. В рамките на
изследваната западнопонтийска територия подобни украшения са засвидетелствани
единствено в дорийска Месамбрия. Представляват елипсовидни пластинки, които имат
различна украса и за гърба им е закрепена бронзова фибула, обикновено билатерална,
служеща за закачане за дрехата. Тъй като практичната им функция, служеща за
закопчаване, не е водеща пред накитната, аграфите, за разлика от фибулите, присъстват в
изследване, посветено на украшенията. Известните до момента примери са общо шест
броя – четири златни, една сребърна и една бронзова. Те са част от добре познатите
контексти от края на III и II в. пр.Хр., в които са открити част от коментираните дотук
златни украшения. Композициите на украсата при златните екземпляри са разнородни, но
една се повтаря при различните метали – крилата мълния. Налице са съществени
технологични разлики в тяхната изработка – например филигранна украса с клетъчна
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инкрустация в центъра на композицията или релефно изобразена Горгона. Тази
иконография намира паралел в Еретрия в т.нар. „Гробница на Еросите“, но във вид на
керамични щитове с неясна функция. Засвидетелстван е и митологичен сюжет, свързан с
героя Персей, изработен чрез техниката репусе, а най-семплият пример са щамповани
флорални орнаменти. Украшенията, съпътстващи аграфите, понякога са имитативни,
което повдига въпроса дали и самите те не са натоварени единствено с погребален
характер, макар качествената изработка на някои от тях да поражда съмнение. Твърде е
вероятно част от изобразените сцени да имат апотропеен характер.
IV. Нагръдници
Златни и по-рядко сребърни пластини с различна форма – ромбовидна,
правоъгълна, елипсовидна, полукръгла – се срещат много често в гробни съоръжения във
вътрешността на Тракия. Когато точното им местоположение спрямо костните останки е
известно, те обикновено се откриват в областта на гърдите. Смята се, че през класическата
и ранноелинистическата епоха нагръдниците играят ролята на инсигния на тракийския
елит и се откриват в почти всички богати гробове в рамките на одриските и гетските
територии. Ситуацията по черноморското тракийско крайбрежие съществено се
различава. Засега единственият известен златен нагръдник, датиран в началото на IV в.
пр.Хр., произхожда от гроб в Одесос, макар почти да няма данни за контекста и точното
му местонамиране, включително за размерите му. Пластинката, която е частично
фрагментирана, има издължена ромбовидна форма с отвори за окачване в двата края и е
украсена с вписани ромбове.
Отсъствието на нагръдници от колониите вероятно е продиктувано от елинската
среда, от която траките несъмнено би трябвало да са били част, но много трудно могат да
се разпознаят археологически. От гледна точка на накитите единствено Одесос може би
предлага свидетелства за тракийското присъствие, тъй като, освен нагръдника, там е
открита и златна торква – която отново може да се свърже с тракийското, а не с гръцкото
население на града. Липсата на повече информация около контекстите на намиране на
тези находки не позволява по-задълбочен анализ по темата. И все пак наличието на тези
накити, както и на местни имитации на други видове, дава основание да се предположи
съществуването на ателие в града.
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Трета глава
НАНИЗИ
Нанизите са най-комплексни сред разглежданите накити, затова им е посветена
отделна глава в изследването (Табл. 7-13). Те съчетават най-различни елементи –
пандантиви и мъниста, изработени от разнородни материали, но понякога и понеобичайни предмети, като пробити камъчета, животински зъби, морски раковини и др.
Невинаги е ясна тяхната функция (огърлица, гривна за ръка или крак) и трябва да се има
предвид, че често са хипотетично възстановени като един накит въз основа на теренните
данни, с които разполагаме. Това именно определя важността на последните, а анализът
изисква внимание към детайла. Ето защо съставните елементи на нанизите са разделени в
четири категории: I. Пандантиви; II. Скарабеи, скарабоиди, цилиндри-геми; III. Мъниста;
IV. Други елементи.
Материалите обхващат основно трите черноморски колонии Аполония, 5
Месамбрия 6 и Одесос, 7 като включват и отделни нанизи от Бизоне 8 и Анхиало. 9
Разпределени са неравномерно, подобно на коментираните дотук накити, но има някои
разлики. Архаичният (три мъниста) и класическият периоди са представени само в
Аполония, ранният елинизъм основно в Аполония и Месамбрия, с единични примери от
Одесос и Бизоне, а средният и късен елинизъм основно в Месамбрия и Одесос и по-малко
в Аполония, Бизоне и Анхиало.
Принципът на изследване е като при вече представените накити за глава, шия,
крайници и тяло, а именно всяка категория е първоначално разделена според материала на
изработка (злато, сребро, бронз, полускъпоценен камък, стъкло, фаянс, керамика, кост,
рог, камък, кехлибар). Относно мънистата е възприет подход, при който накитите са
подредени според своята многобройност. Това е обусловено от факта, че стъклените
примери превъзхождат в пъти всички останали. Следва групиране въз основа на техниката
на изработка и определяне на типове, подтипове и варианти според морфологичните
характеристики и украсата на отделните елементи. Последната категория разглежда
елементите, които имат различна оригинална функционалност, но все пак са част от
нанизите – пробити монети, животински зъби и раковини от морски охлюви, както и
метални халки.

5

77 наниза, състоящи се от 545 отделни елемента.

6

9 наниза, 494 елемента.

7

9 наниза, 172 елемента.

8

5 наниза, 36 елемента.

9

1 наниз, 40 (?) елемента.
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I. Пандантиви
Определящ категоризиращ признак за „пандантиви” или още „висулки” е
наличието на халка за окачване, на която те се нанизват и висят, докато накитните
предмети, чийто отвор преминава през тях самите, се определят катo „мъниста”.
Разграничени по този начин, пандантивите са значително по-малко на брой от мънистата
(Табл. 7). Въпреки това техни представители са изработени от различни материали –
бронз, стъкло, кост, рог (?), камък, раковини и неясни. Териториално пандантивите са
разпределени в трите големи западнопонтийски колонии, които влизат в обхвата на
изследването – Аполония (19 бр.), Месамбрия (6 бр.) и Одесос (9 бр.).

Бронзови пандантиви
Представени са от няколко примера (3 бр.) лети в калъп (А). Разграничават се два
основни типа – антропоморфни (A.I) и пандантиви с форма на херма (А.II). Всеки от тях има
по един подтип – Баубо (А.I.1) и херма с глава на котка/лъв (Бастет ?) (А.II.1). Тези няколко
примера са част от един месамбрийски наниз, датиран във втората половина на II в. пр.Хр.
Макар да липсват точни паралели, те се свързват със сходни стъклени висулки, отново
лети в калъп. Интерпретацията им насочва към протекция по време на бременност и
раждане и ги обвързва с елинизирани египетски божества и като цяло с Птолемеевия
Египет.

Стъклени пандантиви
Те са най-разнообразни и многобройни (15 бр.). В зависимост от технологията на
изработка са разделени на три основни групи – „оформени върху прът“ (А), лети в калъп (Б) и
стъклени мъниста в метален обков (В), всяка със своите типове, подтипове и в някои случаи
варианти.
Стъклени висулки се срещат сред нанизи, открити в антични гробове в некрополите
на трите големи гръцки колонии, които влизат в обхвата на дисертацията – Аполония,
Месамбрия и Одесос. Хронологическата рамка изглежда широка – от последната четвърт
на V до края на II – началото на I в. пр.Хр. Всъщност са представени украшения от два
отделни периода с прекъсване помежду им. Аполонийските и една висулка от Одесос са
по-ранни – от последната четвърт на V и първата половина на IV в. пр.Хр. Останалите
месамбрийски и одесоски висулки са представени през втората половина на II и началото
на I в. пр.Хр. На практика в периода от средата на IV до средата на II в. пр.Хр. стъклените
пандантиви изглежда не са популярни като съставни елементи на нанизите в
западночерноморските колонии.
Стъклените пандантиви, „оформени върху прът” (A), от района на днешното
българско Черноморие произхождат от некропола на Аполония (6 бр.), както и от гроб в
околностите на Одесос (1 бр.). През V в. пр.Хр. Финикия, Кипър и Родос са основните
центрове на производство на тази група накити. От IV в. пр.Хр. пуническата колония
Картаген започва да играе основна роля в индустрията на стъклопроизводството,
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включително и по отношение на въпросните украшения. За последното се съди главно по
големия брой пандантиви, представители на различни типове, които произхождат оттам.
Групата е разделена на два основни типа според представените изображения –
антропоморфни (А.I) и зооморфни (A.II). Всеки от тях има по един подтип в зависимост от
конкретната фигура, а при антропоморфните пандантиви, които засега са представени
само от брадати мъжки глави с ококорени очи (A.I.1), има и варианти, основаващи се на
морфологични и други особености, свързани с тяхната украса. Зооморфният подтип
обхваща птици (А.II.1), като засега е познат само един вариант – петли (A.II.1.1).
Стъклените пандантиви, които изобразяват брадати мъжки глави и произхождат от
некрополите на западнопонтийските колонии, предоставят важна информация, която
обикновено не е налична при други екземпляри от музейни и частни колекции. В това
отношение особено приносни са петте пандантива от Аполония, тъй като контекстът им
на откриване е най-сигурен. Te служат като хронологически репер, въз основа на който
може да се каже, че стъклените висулки се разпространяват в западнопонтийския район
през IV в. пр.Хр., по-вероятно в първата половина на века. Освен в изследвания ареал, те
се срещат също в Калатис и Истрия, а примери са известни и от вътрешността на Тракия
(Маврова могила край Старосел, Могиланската могила във Враца и с. Крушуна, Ловешко).
Летите в калъп пандантиви (Б) са представители на късноелинистическата епоха – III в. пр.Хр. Изработват се от едноцветно стъкло, често полупрозрачно, с помощта на двоен
калъп, поради което обикновено шевът между двете половини е ясно различим. Найвероятно халката е отливана като солидна издатина в задната или горната част на
висулката и впоследствие е перфорирана. Както и предходната група, тези фигурални
пандантиви са разделени на типове в зависимост от представените изображения –
антропоморфни (Б.I), зооморфни (Б.II) и растителни (Б.III).
Седемте примера, които произхождат от некрополите на Месамбрия и Одесос,
обхващат голяма част от разнообразието от изображения, познати от различни обекти в
рамките на Средиземноморието и Северното Черноморие. Все още липсват някои
представители на божествения пантеон, като Харпократ и Кибела, които заедно с Бес
(Б.I.1), Баубо (Б.I.2) и атрибутите, свързани с Афродита и Дионис – гълъб (Б.II.1) и грозд
(Б.III.1), илюстрират синкретичността на религиозните вярвания през
късноелинистическия период. Както вече беше отбелязано при бронзовите висулки, те
могат да се свържат и с египетския пантеон. Изглежда тези различни по произход
божества и протекциите, които се предполага, че упражняват над хората, са навлезли и на
битово ниво. В този смисъл малките стъклени украшения, които са част от пищни и
разноцветни нанизи, най-вероятно са натоварени с допълнителен смисъл извън чисто
орнаменталния, свързан най-вероятно с божественото покровителство.
Групата на пандантивите, които представляват стъклени мъниста в метален обков
или мъниста-висулки (В), е малобройна и се състои от два примера, открити в некропола
на Аполония. Вторичната употреба на мъниста, които посредством някакъв вариант на
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метален обков са превърнати във висулки, не се среща често, но все пак има своите
паралели в гръцкия свят. В единия случай е използвана сребърна тел с кръгло сечение
(В.I), която обхваща сферично мънисто с „очи“, част от наниз от последната четвърт на V
в. пр.Хр. Вторият пример е с неясен контекст и силно корозирал бронзов обков. Отново е
използвано мънисто с „очи“, което е захванато от полусферични бронзови пластини в
горния и долния край, при двата отвора, а бронзова тел свързва отделните елементи,
оформяйки халка за окачване в единия край (В.II). Тъй като не произхожда от затворен
контекст и липсват паралели, е поставена по-широка дата в рамките на IV в. пр.Хр. (?).

Костени пандантиви
Пандантивите, изработени от кост, се срещат рядко в изследвания район. Те са общо
седем на брой и всичките произхождат от некропола на йонийска Аполония.
Хронологическата рамка, в която се срещат като част от нанизи, състоящи се от
разнообразни елементи, обхваща последната третина на V в. пр.Хр. – с едно
ранноелинистическо изключение. Взимайки под внимание някои особености на
костените пандантиви, всички те са част от една технологична група, тъй като са оформени
изцяло от кост, включително халката за окачване (А). В зависимост от наличния репертоар са
разделени на четири основни типа – антропоморфни (A.I), зооморфни (A.II), атсрагаловидни
(A.III) и с форма на стилизиран съд (A.IV). С оглед бъдещи открития и допълване с
конкретните примери, в три от типовете са обособени подтипове – човешка ръка (А.I.1),
глава на овен (А.II.1), арибаловидни (А.IV.1).
Известните екземпляри са открити единствено в гробни контексти, от което може да
се заключи, че изработени от кост висулки са характерни по-скоро за класическата епоха,
тъй като, с изключение на една ранноелинистическа арибаловидна висулка, останалите
типове се датират в рамките на втората половина на V в. пр.Хр. Последното може да
обясни отсъствието им в другите разглеждани колонии по западния бряг на Черно море,
тъй като засега единствено Аполония предлага толкова ранни материали. Липсата на
добри паралели извън изследвания териториален обхват, както и повторяемостта на един
от подтиповете (А.I.1), са косвени данни за местна изработка. Още едно интересно
наблюдение засяга социалния аспект на тези костени украшения. Информацията, която
аполонийският некропол предоставя до този момент, ги свързва с млади жени на възраст
17-20 години.

П андантиви от рог (?)
Единственият пандантив, предполагаемо изработен от рог на животно, също е
открит в гроб от некропола на Аполония Понтика. Според антропологичния анализ
погребаният индивид е жена на възраст между 21 и 35 години. Украшението има
приблизително конична форма, леко завито на една страна. От вътрешната страна е кухо,
а в горния най-тесен край е прикрепена бронзова халка. Въз основа на съпътстващия
гробен инвентар е датиран ок. 430 г. пр.Хр. Не са известни паралели на пандантива, който
най-вероятно е част от по-голям наниз, състоящ се от разнородни елементи.
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П андантиви от камък
В изследването са включени три броя, които са част от един и същ наниз, открит в
гроб от последната четвърт на V в. пр.Хр. Въз основа на технологичните особености,
свързани с пригаждането им за пандантиви, са разделени в две групи – камък в метален
обков (А) и перфориран камък с допълнително поставена метална халка (Б). В рамките на първата
група е обособен един тип – камък-висулка в сребърен обков (А.I). При втората група, в
зависимост от приблизителната форма на камъка и сечението на халката, типовете са два –
заоблен камък, перфориран централно, и бронзова халка с плоско сечение (Б.I) и камък с неправилна,
приблизително триъгълна форма и бронзова халка с кръгло сечение (Б.II).

П андантиви, изработени от раковини на морски охлюви
Раковините на различни видове средиземноморски охлюви, най-често
представители на семействата Cypraeidаe и Muricidae, нерядко са част от нанизи в рамките на
изследвания хронологически и териториален обхват. Тази тенденция е засвидетелствана и
на други места в гръцкия свят. Те обикновено са перфорирани и само в един наниз са
оформени като пандантиви с помощта на метален обков. Ето защо, с оглед техниката на
изработка, наличните екземпляри биха могли да се обединят в една група – раковини в
метален обков (А). Всички представители (4 бр.) произхождат от един наниз, открит в гроб
в Одесос, който се датира в края на II – началото на I в. пр.Хр. Въпреки
засвидетелстваната употреба на раковини в част от нанизите, това е единственият случай, в
който те са допълнително обковавани. Въз основа на разликите в обкова, както и в самите
раковини, са обособени два типа – семейство Cypraeidae, поставени в желязна халка (А.I) и
семейство Muricidae, поставени в полусферичен железен обков (А.II).

П андантиви от неясен материал
Един от изследваните пандантиви е изработен от материал, който не можа да бъде
определен, поради което е отделен на последно място. Технологично наподобява
мънистата-висулки (тип В.I), тъй като сребърна тел с кръгло сечение обхваща предмет с
неправилна, приблизително цилиндрична форма. Открит е в некропола на Аполония, в
гроб от края на V в. пр.Хр. Има косвени данни – чифт стъклени макаровидни обици и
бронзово огледало, въз основа на които може да се предположи, че е била погребана жена.
***
Наблюденията върху контекстите на откриване в съчетание с антропологичните
данни, когато такива са налични (за аполонийските гробове), прави впечатление, че
разглежданите в рамките на Западния Понт пандантиви са характерни основно за жени и
деца. Този извод се съчетава добре и с хипотетичната интерпретация на някои висулки,
които вероятно комбинират амулетна и накитна функция.

24

II. Скарабеи, скарабоиди, цилиндри-геми
Скарабеите, скарабоидите и цилиндрите-геми са съвсем ограничено количество (6
бр.), но внасят интересни детайли в общата картина на нанизите (Табл. 8). На първо
място трябва да се отбележи, че това са луксозни и ценни импортни предмети, които
свързваме с изкуството на глиптиката и често се предават от поколение на поколение.

Скарабеи
От изследвания западночерноморски ареал са известни само два скарабея – от
некрополите на Аполония и Месамбрия. Те се различават съществено по редица
признаци, включително и по материала, от който са произведени – полускъпоценен камък
и фаянс, като само вторият има врязано изображение откъм плоската страна (Харпократ).
Той е особено интересен, тъй като принадлежи към месамбрийски наниз от втората
половина на II в. пр.Хр., докато произходът му се свързва с фабриката в Навкратис и
датата му на производство може да се изтегли чак до началото на VI в. пр.Хр., когато
дорийската колония още не е основана. Този феномен не е изолиран случай – в
светилището на Афродита в Милет например се откриват скарабеи от VIII в. пр.Хр.,
предхождащи възникването му ок. 680 г. пр.Хр. Дори и от Навкратис са известни
множество стеатитови скарабеи, които също предхождат с няколко столетия основаването
на емпориона, което отново илюстрира дългия живот на подобни предмети.
Единственият пример, изработен от карнеол (?), е част от по-голям наниз, открит в
гроб на жена от некропола на Аполония, датиран в края на V в. пр.Хр. В случая интерес
представлява обработката на самия скарабей, чиито анатомични подробности,
включително краката, са прецизно оформени, но липсва гравирано изображение и откъм
лицевата страна е изцяло гладък. Анатомичното оформяне на скарабея с изпъкнал шев
между крилата (елитри) е сходно с предложените от Дж. Бордман типове гръцки скарабеи,
характерни за архаичния период, чийто произход се свързва с ателиета в Източна Гърция
и Кипър. Твърде е възможно той също да е изработен по-рано спрямо датата на
затворения контекст, в който е открит. Тази хипотеза е вероятна и от гледна точка на
изключителността на предмета, който вероятно е бил възприеман за ценност и е
възможно да се е предавал известно време в семейството. Липсата на паралели в
разглежданите колонии, както и на гравирана гема на гладката повърхност, чийто стил да
подскаже още за датировката на скарабея, оставят въпроса отворен.

Скарабоиди
По-опростеният морфологично вариант на предходните накити са скарабоидите. Те
могат да са изработени от полускъпоценен камък или стъкло. Формата им е плоскоизпъкнала, подобно на скарабеите, но често са с по-големи размери. Характерно е, че при
тях липсват врязани подробности от анатомията на бръмбара и горната им повърхност е
гладка, което ги отличава съществено от скарабеите. Повечето имат изображение в негатив
откъм плоската страна, което също ги превръща в произведение на античната глиптика.
Както ще стане дума по-долу, известни са и примери без врязана украса.
25

Скарабоиди засега са засвидетелствани само в некропола на Аполония, тъй като
хронологическата рамка на тяхното разпространение обхваща периода от последната
четвърт на V до втората четвърт на IV в. пр.Хр. Два примера са изработени от
полускъпоценен камък, като единият вече беше споменат при анализа на пръстените с
въртяща се плочка. И двата случая са датирани по контекст в последната четвърт на V и
втората четвърт на IV в. пр.Хр. и липсва гравирано изображение.
Гемите, изработени от стъкло и оформени като скарабоиди, сe появяват сравнително
за кратко през V и IV в. пр.Хр. и примери са познати от Гърция, Мала Азия, Македония,
Близкия Изток, Египет и Южна Русия. До момента не са известни публикувани
екземпляри от района на Западното Черноморие и двата аполонийски скарабоида засега са
единствени представители. Стилово и хронологически те не са синхронни, което е видно
от изображенията върху плоската страна. Липсата на ясен контекст в единия случай –
тъмносиньо стъкло с изображение на сфинкс в профил надясно – затруднява датирането,
но въз основа на косвени данни би могло да се предположи, че става дума за представител
на по-ранните стъклени скаробоиди от (първата половина?) V в. пр.Хр. Вторият скарабоид
е открит в затворен гробен контекст, който се датира във втората четвърт на IV в. пр.Хр.
Той е представител на полупрозрачните стъклени скарабоиди с лек жълтеникав оттенък. В
негатив са изобразени лъв и сфинга, 10 застанали един срещу друг.

Ц илиндри-геми
Част от цилиндър-гема, изработена от полускъпоценен камък, е открита сред
мънистата от месамбрийския наниз, коментиран в контекста на фаянсовия скарабей погоре. Това е второ доказателство за особената ценност на някои дребни предмети за
техния собственик, дори в случаи като този, когато са счупени, но продължават живота си
като мъниста. Сцената е частично запазена – голи крака на права фигура, представена в
ход наляво и стъпала на втора фигура, най-вероятно седнала на по-високо (?), която е
облечена с дълга дреха; между тях има обърната с устието надолу хидрия. Предложената
хипотетична интерпретация на изображението се свързва с мита за Посейдон и Амимона.
Цилиндърът би могъл да се причисли стилистично към т.нар. „изящен стил“, характерен
за началото на IV в. пр.Хр. Така за втори път в рамките на един наниз от втората половина
на II в. пр.Хр. възниква въпросът с датирането на отделните елементи. Невинаги може да
се разчита на гробния контекст, особено за предмети с по-луксозен характер и вероятно с
по-специална стойност за собственика.
III. Мъниста
За мънисто може да бъде определен всеки относително малък предмет, независимо
от формата, цвета или материала на изработка, през чието тяло минава(т) отвор(и) за
нанизване. Мънистата могат да бъдат използвани по различни начини и да изпълняват
10

В случая митологичното създание е представено с женска глава.
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специфични функции, една от които е винаги орнаментална или накитна. Мънистата са
безспорно най-обемната част от изследването, като стъклените съставят основното
количество (ок. 1000 бр.), следвани от керамичните (ок. 130 бр.), костените (34 бр.),
изработените от полускъпоценни и нескъпоценни камъни (9 бр.), кехлибарените (8 бр.),
металните (8 бр.) и фаянсовите (2 бр.). Огромният брой на стъклените мъниста е
доказателство за тяхната значимост през разглеждания период и е основна причина да
бъдат поставени на първо място. Следвайки тази логика, останалите материали също са
представени по многобройност.

Стъклени мъниста
Необходимо е да се отбележи, че – въпреки изобилните находки – в българската
научна литература темата за стъклените мъниста все още е силно неглижирана и липсват
обобщаващи изследвания, които да представят детайлни описания и/или да имат добри
илюстрации. За разлика от ситуацията в България, в чуждата литература са известни
няколко различни класификации и типологии на стъклени мъниста, които засягат и
конкретния период. Разнообразният и многоброен материал създава голямо затруднение
за изследователите в търсенето на най-подходящия принцип на подредба на стъклените
находки и често крайният резултат е сложен за разбиране и ползване. В настоящата работа
също е направен опит за класифициране и за изработване на типология на наличния
материал. Тази стъпка е неминуема, за да може да се представят и анализират стъклените
находки от района, тъй като по редица причини ползването единствено на вече
съществуващите типологии не е достатъчно. От една страна част от тях са твърде общи,
обемащи огромно количество материал, който надхвърля значително хронологическия
обхват на настоящата тема и неминуемо ги прави трудни за ползване. От друга страна има
изследвания, които се отнасят за конкретни райони, отдалечени от разглеждания, което на
свой ред ограничава наличните типове и варианти. Ето защо е избран подход, при който
са ползвани някои основни принципи при класифицирането на стъклените мъниста,
залегнали в съществуващата литература, като е предложена отделна типология, отговаряща
на нуждите на конкретния териториален и хронологически обхват (Табл. 10.1-3). 11
Първоначално стъклените мъниста са разделени на две основни технологични категории
– оформени „върху прът“ (А) и въздушно оформени (Б) (Табл. 9, I, 1-3), в рамките на които са
разграничени два класа – монохромни (А.I; Б.I.) и полихромни (А.II; Б.II) мъниста. Класовете
се състоят от групи на общ формален принцип – прости (A.I.1) или съставни форми за
монохромните (Б.I.1). Полихромните групи представят и вида на украсата – прости и
съставни с линейна (А.II.1-2; Б.II.1) или кръгова украса (A.II.3-4; Б.II.2). Следва морфологичното
разделяне на монохромните, което при полихромните е съчетано и с конкретната украса и
така са определени съответните типове, подтипове, варианти и подварианти (когато са
налични). Трислойните мъниста с метално фолио в центъра (Б.III) (Табл. 9, 4-6; 10.3) са
Поради обема си типологията на стъклените мъниста не е представена в настоящия автореферат.
Таблиците, които са поместени дават представа за наличния материал, като най-общо следват логиката на
подредба в дисертацията.
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отделен клас от технологична и орнаментална гледна точка, поради което не са разгледани
заедно с полихромните изтеглени представители. Номенклатурата и тук е подобна на
всички останали класове. Формите са разделени на две основни групи – прости (Б.III.1) и
съставни (Б.III.2), а всяка от тях се състои от различен брой типове, обусловени от
конкретни морфологични характеристики, а в някои случаи и подтипове.
Вследствие на тази на пръв поглед сложна организация на материала, за направата на
която от значение е и цветът на стъклото (стига да може да бъде определен) и неговата
прозрачност, са достигнати някои изводи, свързани с хронологията и предпочитанията
през различните епохи. Разбира се формално-типологичното изследване на находките е
само една стъпка в работата със стъклените мъниста от района и бъдещи занимания с тази
проблематика несъмнено е добре да включват и подходящи археометрични анализи,
каквито в случая не са налични.
Направеният опит за систематизиране на мънистата по типове се основава на
причисляването им към базисни геометрични образци, в случая с групата на простите
форми – сфера, елипсоид, цилиндър, конус, пирамида и др. Трябва да се има предвид, че
при производството на стъклени мъниста много рядко се получава точна геометрична
форма. Изхождайки от начина на производство, в много случаи може да се предположи,
че вариациите не са задължително преднамерени. От друга страна при групата на
съставните мъниста водеща е идеята за комплексна форма, т.е. съставена от повече
геометрични фигури, обединени в една (напр. биконични), или необходимостта от
описателен подход, за да бъде обяснена (напр. сферично-овални прищипнати). В този
смисъл определените типове понякога обединяват сходни форми, като целта е да се
пропусне излишното „раздробяване“ на материала. При необходимост, за да бъдат
разграничени важни морфологични вариации в рамките на един и същи тип, са отделяни
подтипове. Номерацията, която е използвана конкретно за типовете, е означена с
трицифрено число, като всяка цифра има определено значение. Първата показва номера
на типа. Ако в неговите рамки могат да се отделят подтипове, това е отбелязано чрез
втората цифра. Когато не се разграничават такива, тя е 0. Третата цифра обозначава
вариантите, които в случая с монохромните мъниста зависят от цвета и прозрачността на
стъклото. При полихромните, заради цветовите разновидности на украсата, понякога са
налични и подварианти, означени с малка буква (а, б…). Пред тези трицифрени числа,
представящи тип, подтип, вариант и подвариант са поставени обозначенията за
технологична категория, клас и група. По този начин полученият номер е носител на
цялата информация за мънистата.
В най-общи линии по-ранните стъклени мъниста и пандантиви от класическата
епоха („оформени върху прът“) се свързват с финикийските центрове по Източното
Средиземноморие, а островите Родос и Кипър са много вероятни посредници в тяхното
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разпространение. 12 Сред тях най-предпочитаните са сферично-овалните форми –
монохромни и с кръгова украса („очи“), а също и т.нар. мъниста „мелон“ (Табл. 10.1-2).
Както и при другите видове накити, през елинистическата епоха стъклените мъниста
стават значително по-многобройни, а формите и украсата се усложняват. По това време се
появява и техниката на „въздушно оформяне“ чрез изтегляне, която е предпоставка за помасово производство (Табл. 10.3). Нанизите, които се откриват в гробовете на
западнопонтийските колонии, вече са по-различни, съставени основно от голям брой
стъклени примери. Последното се наблюдава частично и в Аполония, но още повпечатляващи са нанизите от Месамбрия и Одесос, които се датират в граничната зона
между среден и късен елинизъм (втора половина на II – начало на I в. пр.Хр.). Все така
популярни са сферично-овалните форми в най-различни цветове и прозрачност на
стъклото, които включват и трислойните мъниста с метално (златно или сребърно) фолио
в центъра (Табл. 9, 4-6).
Тенденцията при монохромните мъниста е появата на нови непознати форми през
елинизма – елипсоидни плоски, вретеновидни, цилиндрични, дисковидни, конични,
пирамидални, сферично-овални прищипнати, биконични, капковидни заострени,
сърцевидни, издължен паралелепипед с вдлъбнатина в единия край, с форма на
стилизиран съд, зооморфни (патица). При полихромните линейната украса се усложнява –
от единична или двойна бяла напречна ивица през вълнообразна, спираловидна или
„переста“ украса до мозаечна „ретичела“ лента. Кръговата орнаментация и по-специално
т.нар. „очи“ започват да се изработват по различни от досега известните методи (Табл. 9,
7-8). Най-ранни са спираловидните, следвани от многослойните, които заедно с простите
„очи“, изработени от два слоя стъкло, са представители на архаичната и класическата
епоха. В края на IV – началото на III в. пр.Хр. навлиза новата мозаечна техника за
предварителна изработка на „очи“ (Табл. 9, 9-10) и оттогава насетне многослойните
примери са по-скоро изключение. Познаването на тези технологични промени е много
важно, тъй като те са съществен хронологически маркер. Паралели на изследваните
мъниста произхождат от много антични средиземноморски центрове, както и от
Северното Черноморие и Централна Гърция. Към момента не разполагаме с каквито и да
било данни за местно западночерноморско производство, каквото е известно от северните
брегове на Понта. За разпространението на материала през този период без съмнение от
огромно значение е откритата на о. Родос работилница, откъдето произхождат паралели
на много от мънистата и има данни за производствени процеси, засвидетелствани и в
настоящето изследване. Налице са и характерни за о. Делос примери, за които също има
данни, че са произвеждани на място.
Колкото до посредничеството на черноморските колонии за проникването на
мъниста във вътрешността на Тракия – едва ли може да има съмнение, че наред с други
Тук е мястото да се направи уточнението, че мънистата са лесни за пренос и наред с други по-важни
вносни стоки много лесно са прониквали из целия античен свят, което силно затруднява сигурното
определяне на точен произход и производствен център.
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ценни стоки това е факт и за стъклените накити. Показателни са цилиндричните
антропоморфни мъниста (А.II.4.420), които в зависимост от броя лица и цветовите
разновидности са представени в три варианта. Тъй като са по-представителни, те са
засвидетелствани в публикации за вътрешността на Тракия, като прави силно впечатление,
че са концентрирани основно в североизточната ѝ част и се свързват с територията на
гетите, а датировката им в общи линии е същата като на западнопонтийските
представители – първа половина на III в. пр.Хр. Механизмът на разпространение на
мънистата във вътрешността на Тракия е въпрос, на който все още не може да се даде
еднозначен отговор, но събраната информация е показателна за тези процеси през
елинистическата епоха.

Керамични мъниста
Втори по многобройност сред мънистата от изследваните нанизи са керамичните
(ок. 130 бр.) (Табл. 11). Най-общо могат да се разделят на две големи групи – недобре
изпечени и грубо оформени в най-различни форми 13 и такива с покритие от златно
фолио (дребни елипсоидни и пресеченоконични). Добре представени са в некропола на
Аполония от втората половина на V до първата четвърт на III в. пр.Хр., като има някои
ранноелинистически примери в Месамбрия и един късен наниз от ок. 40 (?) мъниста от
могилния гроб край Анхиало. Като цяло първата група има дискусионен характер, тъй
като в литературата е разпространено мнението, че не става дума за накити, а за предмети с
определена магическо-култова или религиозна насоченост, свързана с тракийската
обредност. Това се дължи на многото подобни находки от гробове във вътрешността на
Тракия, откривани заедно с други дребни керамични предмети с неясно предназначение. В
конкретния случай честото им съчетание с други мъниста (напр. стъклени) и откриването
им в женски гробове е основание да се причислят към нанизите. Многобройните паралели
в Тракия дават повод да се постави въпросът за евентуален „етнически маркер“
(траки/гърци), но за неговия отговор е необходимо отделно и задълбочено изследване.
Колкото до примерите със златно фолио, те са част от уникален накит, все още без
паралел в разглежданата територия. Принципната липса на погребални имитации в
некропола на Аполония (с изключение на чифт златни халковидни обици с менади) е
основание да се допусне, че в случая става дума за наниз, носен приживе.

Костени мъниста
Костта е третият по многобройност материал (34 бр.) за направа на мъниста, който
отново е добре представен в Аполония от разнообразни примери – сферично-овални,
пръстеновидни, дисковидни, двойно цилиндрични, с форма на двоен гребен, животинско
копито (?) и неясни зооморфни (?) (Табл. 12). Най-любопитна е компактната група на
т.нар. „фигурални“ мъниста (от третата четвърт на V в. пр.Хр.), които представят човешки
Сферично-овални, сферично-овални сплескани, елипсоидни, цилиндрични, дисковидни, конични,
пресеченоконични, пресеченопирамидални, заоблено-трапецовидни, с форма на паралелепипед, издължен
паралелепипед с вдлъбнати страни, квадратни плоски, триъгълни плоски, ромбовидни плоски, звездовидни,
с форма на лабрис и антропоморфни (?).
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фигури в цял ръст, а интерпретацията им остава несигурна. В месамбрийските
елинистически нанизи също фигурират малък брой дребни костени примери от втората
четвърт на III и втората половина на II в. пр.Хр. Подобно на керамичните представители,
те най-често се свързват с жени и понякога с деца.

Мъниста от полускъпоценни и нескъпоценни камъни
Деветте мъниста от полускъпоценен камък са съсредоточени в елинистически
контексти (втора половина на II – начало на I в. пр.Хр.) в Месамбрия и Одесос и твърде
вероятно са изработени от карнеол и планински кристал (Табл. 13). От друга страна
нескъпоценни (обикновени) 14 камъни са били перфорирани, а понякога и дообработвани
в желаната форма (пресечена пирамида). Тях свързваме с няколко наниза от Аполония от
края на V – началото на IV в. пр.Хр. Прави впечатление, че полускъпоценните камъни във
вид на мъниста напълно отсъстват от йонийската колония, а единствените накити от
подобен материал са скарабей и скарабоид от същото време.

Кехлибарени мъниста
Кехлибарът, смятан за магичен материал, присъства единствено с осем мъниста в
късноелинистически Одесос (Табл. 13). Отсъствието му в Тракия за няколко столетия след
V в. пр.Хр. и тези донякъде изненадващи открития в йонийската колония повдигат
въпроса за наличието на източни посоки в търговията с кехлибар през късножелязната
епоха, както и за евентуално латенско влияние, което да обясни появата им.

Метални мъниста
Метални (златни и сребърни) мъниста присъстват в нанизите в изолирани случаи (8
бр.), които на практика обхващат повечето от колониите и селищата с неясен статут,
разгледани в изследването – Аполония, Месамбрия, Одесос и Бизоне (Табл. 13). Найранното сребърно мънисто е аполонийско (430-420 г. пр.Хр.), докато останалите шест
златни и още един сребърен примери са елинистически. Изработени са по познатата
технология от златен/сребърен лист и имат някои характерни белези, като например
оформянето на „яка“ при двата отвора – често срещан похват след средата на II в. пр.Хр.
Златните мъниста са представители на два основни морфологични типа –
елипсовидни плоски и биконични. Твърде вероятно е да има и трета форма (сферичноовална?), като се има предвид едно силно деформирано мънисто от Месамбрия.
Сребърните също представят два типа – цилиндрично-макаровидни и биконични.

Ф аянсови мъниста
Фаянсът е най-слабо представен сред материалите, използвани за изработката на
мъниста, които са засвидетелствани в нанизите от разглежданата територия. Само два
примера са част от едни от най-пищните нанизи от Месамбрия и Одесос (Табл. 13). Те са
представители на един тип – бъчвовидни с гранулирана повърхност. Ядрото им е
жълтеникаво на цвят със следи от светлосиня глазура. Сходни примери могат да се открият
14
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сред нанизите от Северното Черноморие. Типът се заражда през III в. пр.Хр., като се
среща по-често във II и предимно в комплекси от I в. пр.Хр. Примерите от Месамбрия и
Одесос потвърждават тези наблюдения, тъй като произхождат от контексти, датирани във
втората половина на II – началото на I в. пр.Хр.
IV. Други елементи
Тази последна категория съставни чaсти на нанизите обединява разнородни
елементи, чиято оригинална функция в повечето случаи е различна от употребата им като
накити. Това е особено валидно за пробитите бронзови монети например, както и за
металните халки. Други групи предмети, които са разгледани, са перфорираните
животински зъби и раковини от морски охлюви (Табл. 14).
Перфорираните бронзови монети, които са част от нанизи, са засвидетелствани в
некрополите на Аполония, а вероятно и в Месамбрия. Наличните примери показват, че те
винаги са част от наниз заедно със стъклени, а понякога и керамични мъниста или
пробити раковини и не са поставяни поединично в гробовете. Според данните от
антропологичните анализи, освен в предполагаемо женски гробове, пробити монети се
срещат също в детски. Състоянието им в почти всички случаи е много лошо (изтрито от
употреба?). Датировката на контекстите показва, че те се срещат през втората четвърт –
средата на IV в. пр.Хр., но има и по-късни примери, представители на
ранноелинистическата епоха в йонийската колония и нейната територия.
Сред металните елементи, които свързваме с нанизите, с известна доза
предпазливост трябва да се споменат и две железни халки, всяка от които е открита
заедно с едно двойно слепено оранжево мънисто с украса от синьо-бели „очи“ под
костите на черепа или под костите на лявата ръка. Именно тази близост до предмет с
безспорна накитна (макар и не само) функция дава основание халките да се възприемат
като част от наниз. Практиката е засвидетелствана единствено в Аполония, в гроб от
третата чeтвърт на V в. пр.Хр. и в по-късен контекст от IV в. пр.Хр. Възможно тълкуване
на халките е свързано с материала, от който са изработени, тъй като според някои
изследвания желязото има защитни свойства, а съприкосновението с него предпазва от
т.нар. „лош поглед“. В съчетание с мънистата с „очи“, на които се приписват сходни
функции, освен накитната, това донякъде защитава тезата, че двата предмета – мънисто и
халка – могат да са част от един наниз, макар на пръв поглед да изглеждат несъвместими.
Други елементи на нанизите са пробитите животински зъби, рога и раковини. В
първата група са включени животинските зъби и рога. Те се свързват с куче, вълк, лисица,
дива свиня, бивол или кон, а частта от рог, която е открита заедно с още няколко мъниста,
най-вероятно принадлежи на бивол. Тези на пръв поглед екстравагантни елементи от
нанизи са засвидетелствани основно в Аполония и само един пример е познат от Одесос.
Според наличните антропологични данни и въз основа на някои елементи от гробния
инвентар се свързват с жени и деца. В Аполония са разпространени през класическата
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епоха, като най-късните примери достигат до средата на IV в. пр.Хр., докато примерът от
Одесос датира от края II – началото на I в. пр.Хр. Твърде вероятно имат амулетна или
предпазваща функция.
Сред разглежданите в изследването материали от Западния Понт трябва да се
споменат и известните примери на перфорирани раковини от морски охлюви като част
от нанизи. Най-много раковини са засвидетелствани в некропола на Аполония – 33
примера от 12 наниза. В Одесос също има представители в три наниза, част от инвентара
на два гроба. Хронологическата рамка показва, че най-ранните контексти датират от
третата четвърт на V в. пр.Хр. и без някакви съществени прекъсвания различни видове
продължават да се срещат до края на II – началото на I в. пр.Хр.
Най-разпространени са раковините каури (Monetaria Annulus L.), обработени така, че
да могат да се нанизват, т.е. с изрязан гръб (dorsum). Оригинално произхождат от Червено
море и Индийския океан и се смята, че предпазват от злини, тъй като според едно от
тълкуванията приличат на полузатворено око, което има силата да отпраща „лошия
поглед“. Според друго приликата им с женски гениталии дава основание да се свържат с
предпазване на женските репродуктивни органи, а в случаите на бременни жени – защита
на нероденото дете. По-голямата част от цитираните примери от Аполония произхождат
от гробове с антропологичен анализ на костите, който ги определя като женски или
детски, а за останалите, включително и тези от Одесос, може да се предполага, че също са
били на жени въз основа на гробния инвентар. Раковините каури са силно разпространени
в античния свят – както из Средиземноморието, така и по черноморските брегове.
Друг вид раковини, които се срещат в нанизите заедно с каурите, са представители
на голямото семейство Muricidae. Те са разпространени в Средиземноморието и някои
типове се свързват с финикийците и производството на пурпурна боя. Налични са и
екземпляри с неизяснен произход, които допълват картината на раковините като елементи
от разнообразни нанизи. Пример от вътрешността на Тракия, където са засвидетелствани
раковини и от двете семейства, е могилата Мушовица край Дуванли.
***
Обобщението на нанизите е трудна задача, като се има предвид тяхната
разнородност. От друга страна детайлното разглеждане на отделните им елементи е важно,
но би могло да лиши четящия от по-общата картина. Направен е опит да бъдат
коментирани нанизите по-скоро в тяхната цялост и да се проследят както някои
особености, така и някои закономерности.
Нанизи са засвидетелствани в трите основни гръцки колонии – Аполония,
Месамбрия и Одесос, а също и в селищата с неизяснен статут, каквито са Бизоне и
Анхиало. Поради състоянието на проучванията е трудно да бъдат сравнявани помежду им,
особено през по-ранния класически период, тъй като материали са налични единствено в
Аполония. Именно оттам произхождат 77 наниза, докато в Месамбрия и Одесос те са само
по девет, в Бизоне са пет, а от Анхиало е известен само един пример. Въпреки тази
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очевидна неравностойност, Аполония и Месамбрия са почти изравнени като брой на
отделните елементи, съставящи нанизите. Това само по себе си показва настъпването на
някакви промени в различните периоди, които ще бъдат проследени.
На практика данните, с които разполагаме, датират основно от средата на V до края
на II – началото на I в. пр.Хр. Съвсем оскъдна е информацията за VI – началото на V в.
пр.Хр. – период, засвидетелстван от три мъниста (две стъклени със спираловидни „очи“ и
едно костено), открити в рамките на теменоса на о. Св. Кирик в Аполония. Сред ранните
материали от некропола от втората половина на V в. пр.Хр. се наблюдават различни
тенденции – разпространени са както единични мъниста или висулки, така и по-големи
нанизи. Елементите са разнообразни, но характерни за периода са костените фигуркимъниста, пандантивите с форма на човешка ръка, овнешка глава, астрагал, обкованите
мъниста и камъчета, както и единственият скарабей от полускъпоценен камък. По това
време често се срещат единични или в по-големи количества керамични мъниста,
животински зъби и раковини (тип каури и др.). Разнообразие в морфологично отношение
при стъклените монохромни мъниста почти липсва – предимно сферично-овални,
спорадично се срещат елипсоидни, биконични и „мелон“. Полихромните са основно с
украса от „очи“ – по три или четири, единични или двойни. Изработени са „върху прът“
от бяло, тъмносиньо или оранжево непрозрачно стъкло.
През IV в. пр.Хр. настъпват известни промени в нанизите, които биха могли да се
свържат с навлизането на нови тенденции отвън, валидни не само за Аполония, но и в пообщ средиземноморски план. За пръв път се появяват много по-сложните за изработка
антропоморфни и зооморфни стъклени пандантиви, които се свързват с Източното
Средиземноморие. Като цяло при стъклените мъниста се разнообразяват цветната палитра
и наборът от форми, като се появяват и първите „изтеглени“ ромбовидни плоски
мъниста. Освен промените и новите типове, броят на стъклените мъниста в нанизите
значително нараства спрямо предходния период, макар да има все още случаи на открити
единични примери в гробовете. Запазват се познатите оранжеви непрозрачни мъниста с
„очи“, а един особено характерен за милетската апойкия вариант е тъмносиният с украса
от редуващи се двойни и единични прости „очи“ (2-1-2). Все още се срещат керамични
мъниста, зъби и раковини, но в по-малка степен. През този период за пръв път се появяват
и пробитите бронзови монети, които са засвидетелствани и по-къснo. Интересна
особеност, без аналог в некропола на Аполония и останалите колонии, е наниз, съставен
от керамични мъниста с позлата, открит в детски гроб.
През елинизма картината значително се променя. Това се отнася включително за
Аполония, макар там в началото да продължават да се срещат някои от вече установените
закономерности (керамични мъниста, раковини и бронзови монети). През този период
могат да се правят опити за сравнение между колониите, тъй като има някои синхронни
представители. Общата тенденция е на все по-масово навлизане на стъклени мъниста,
което съответно води до по-големи и пищни нанизи. Освен това те са съставени почти
изцяло именно от стъклени примери. Формите вече са много повече, а техниката на
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„въздушно оформяне чрез изтегляне“ на мънистата става все по-разпространена. Освен
морфологичното разнообразие, което е особено валидно за монохромните мъниста, се
наблюдава появата на нови цветове и на по-разнообразни мотиви, като например
различни варианти на линейната украса. Важна технологична промяна засяга и мънистата
с „очи“, като може да служи и за хронологически маркер – те вече все по-рядко са
многопластови, а масово са мозаечни, отрязани от предварително изтеглени многоцветни
стъклени пръчки. Именно за ранния елинизъм са характерни стъклените антропоморфни
мъниста, изработени „върху прът“. Те са засвидетелствани в Месамбрия и Бизоне, но не и
в Аполония, въпреки че са известни достатъчно синхронни гробни контексти. Твърде
вероятно е те да „наследяват“ антропоморфните пандантиви, но няма обяснение за
липсата им в йонийската колония. Друга ранноелинистическа особеност на
аполонийските материали е наличието на по-голям брой костени мъниста в сравнение с
данните от останалите западнопонтийски градове.
Периодът на най-голямо разнообразие и пищност на нанизите от разглежданата
територия е късният елинизъм (II-I в. пр.Хр.). Това е особено видно от материалите в
Месамбрия и Одесос и частично в Бизоне. Наред с многото прилики в разпространените
типове мъниста се наблюдават и немалко особености, засвидетелствани само в дорийската
или йонийската колония. Например и в двете откриваме така характерните за периода
лети в двоен калъп стъклени пандантиви, но представени от различни варианти – Бес и
грозд в Месамбрия, Баубо, негърска глава, гълъб и отново грозд в Одесос. От друга страна
лети бронзови пандантиви са засвидетелствани единствено в дорийската апойкия – Баубо
и вероятно Бастет. Също така някои типове мъниста, характерни за месамбрийските
нанизи, не са представени в одесоските и обратното, като трябва отново да се отчете и
състоянието на проучванията. Уникален за Одесос пък е кехлибарът, тъй като засега няма
данни за разпространението му в другите градове. Не такъв е случаят с трислойните
изтеглени мъниста с метално фолио в центъра, които в различни количества са част от
нанизите и на двете колонии.
В крайна сметка може да се заключи, че – доколкото разполагаме с информация за
сравнение – процесите, които настъпват в градовете по крайбрежието, са сходни, но са
налице и някои местни особености. Трудно е да се определи конкретната причина за това,
но е възможно да се дължат на търговските контакти, поддържани от всяка от колониите.
Трябва да се има предвид, че докато за някои елементи от нанизите – керамични мъниста,
пробити животински зъби и камъчета – може да се предположи местен произход, то за
стъклените мъниста няма място за съмнение, че са импортна стока. В този смисъл, като се
има предвид колко лесно преносими са те, е много трудно да се очертаят конкретните
пътища на проникване и още повече на първоначален произход и производство. Все пак
паралели на голяма част от разпространените типове се откриват в Леванта и пуническите
колонии, както и на островите Родос и Делос – все известни центрове, свързани с антично
стъклопроизводство.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключението e направен опит получените данни да бъдат обобщени, за да се
достигне до основната цел на изследването – да се създаде всеобхватна панорама на
накитните предмети по Западния Понт. Последното включва проследяването на различни
процеси, явления и тенденции, както и извличане на социо-културна информация въз
основа на полово-възрастови и други белези, когато това е възможно. Заключението е
разделено на три големи части, като първата обобщава изворовата база, втората е
посветена на полово-възрастовата характеристика на гробовете с накити, а третата
разглежда смисловата натовареност и възможностите за интерпретация.
Изворова база
Разгледан е териториалният обхват на изследването – гръцките колонии в рамките
на съвременното българско Черноморие – Аполония, Месамбрия, Одесос и
Дионисополис. Заедно с тях са включени и крайбрежни селища с неизяснен статут –
Бизоне, Урдовиза и Анхиало. Изследвани са и материали от надгробна могила край дн. с.
Синеморец, които – подобно на накитите от Анхиало – се свързват с елинизирана местна
тракийска аристокрация (?).
Уточнени са и границите на хронологическия обхват, като горната – VI в. пр. Хр. – е
определена от липсата на находки от края на VII в. пр.Хр., когато е основана Аполония.
На практика обаче наличните данни са още по-ограничаващи, тъй като ранни материали
от некропола на Аполония, с много малко изключения, са засвидетелствани едва от
средата на V в. пр.Хр. насетне. Долната граница – I в. пр.Хр. – е определена от големите
промени, които настъпват по западния бряг на Черно море вследствие политическото
влияние на Римската република.
За пореден път е обърнато внимание на неравномерното разпределение на
материалите, което се дължи основно на състоянието на проучванията и наличните
публикации. Няма как да бъде подминат фактът, че некрополите на Аполония са найдобре проучени (а засега и с най-много публикации) сред останалите западнопонтийски
паметници. Разкритите гробни контексти обхващат период от средата на V до първите
десетилетия на III в. пр.Хр. за местностите Калфата и Буджака и кв. Харманите, а
некрополът в Морската градина предоставя ограничено количество данни от средно и
късноелинистическия период (краят на III – началото на II в. пр.Хр.). Картината по
отношение на накитите обаче е повече от скромна на фона на проучените вече над 2500
гроба. Интересен факт е, че сред този пъстър пейзаж златните украшения в
аполонийските некрополи са изключение, включително и през елинистическата епоха,
което рязко контрастира с данните от некрополите на Месамбрия и Одесос.
В контекста на неравностойното разпределение на накитите в колониите и на
контраста относно златото, произхождащо от Аполония, е необходимо да се отдели поспециално внимание на един наскоро проучен контекст, чийто инвентар не е включен в
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каталога на изследването – фамилна каменна гробница извън основния некропол на града.
В непосредствена близост до камерата е проучена каменна циста (гроб № 4), част от
същия комплекс. Сред даровете в нея има златни обици с лъвски глави (вариант I.1.1) и
огърлица от два типа златни мъниста (тип Б.I). Гробът е на дете и е датиран в края на IV –
началото на III в. пр.Хр. Това важно откритие обогатява картината, като добавя Аполония
към ранноелинистическото ювелирно койне, добре представено в Месамбрия и Одесос.
Все пак, като се имат предвид количеството синхронни контексти без подобни накити в
инвентара, местоположението на гробницата в близост, но извън границите на основния
некропол, и не на последно място самото каменно съоръжение, този конкретен случай
може да се смята по-скоро за изключение от обичайната практика да не се поставят накити
от благородни метали в гробовете, която е засвидетелствана още от средата на V в. пр.Хр.
и изглежда продължава през ранния елинизъм.
Останалите западночерноморски центрове, които са представени в изследването, са
значително по-неравномерно проучени. На практика, ако вземем предвид само гробните
контексти с накити, 15 разликата е фрапираща – 155 в Аполония, 23 в Месамбрия, 13 в
Одесос, три в Бизоне и по един в Дионисополис (?), Анхиало и Синеморец. Въпреки това
биха могли да се направят някои предпазливи сравнения, тъй като хронологически
материалите от по-слабо проучените некрополи попадат изцяло в елинистическата епоха.
Това означава, че докато Аполония остава единствен източник на данни относно
предпочитаните украшения през класическата епоха, 16 то за следващия период е възможно
да получим една по-цялостна картина.
Ювелирните изделия от трите етапа на елинизма са различно представени в
апойкиите и крайбрежните градове. Ранният период (ок. 330 – ок. 220 г. пр.Хр.) може да се
види в Одесос, а с някои по-скорошни находки и в Месамбрия, където обаче са и
основните представители на средноелинистическата мода (ок. 220 – ок. 130 г. пр.Хр.).
Такива откриваме и в погребението край Синеморец. Накитите от Анхиало, макар и от
един гроб, са разделени на две групи – по-ранни (от началото на II в. пр.Хр.) и
късноелинистически (от края на II – I в. пр.Хр.), които засега са без аналог в изследваната
територия.
По отношение на разпространението и модата на накити от неблагородни метали,
единствено нанизите могат да се използват, отново предпазливо, за извор на информация.
Те са засвидетелствани в различни количества сред инвентара на гробовете от Аполония,
Месамбрия, Одесос и Бизоне, като в последните три случая отново става дума само за
периода от началото на III до началото на I в. пр.Хр.

15 Освен гробовете, спорадично са представени и други археологически контексти, от които произхождат
накити, а в редки случаи те са останали неизяснени.
16 През 2007-2010 г. бяха проведени по-мащабни проучвания на месамбрийския некропол, включително и на
гробове от класическата епоха, резултатите от които предстоят да бъдат публикувани. Тяхната важност е
безспорна, включително от гледна точка на накитите и на евентуални сравнения с некропола на Аполония.
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2. Обща характеристика на разпространените типове
Тази част от заключението разглежда обобщено накитите, следвайки разделението
им в изложението по функционалност – накити за глава и шия, накити за тяло и нанизи.
Накратко са представени основните характеристики и наблюдения за различните видове
накити – според реда им в текста на дисертацията – диадеми, обици, огърлици, медальони,
торкви, гривни, пръстени, аграфи, нагръдници и нанизи.
Полово-възрастова характеристика на гробовете с накити
Аполонийските некрополи, освен най-мащабно проучени, са и единствените, които
предлагат информация за пола и възрастта на погребаните индивиди. Тя се основава на
антропологични анализи на част от контекстите. В конкретното изследване са разгледани
155 гроба, от които приблизително една трета (50) имат изследвания на костните останки.
Трябва да се има предвид, че въпросните анализи са налични само за част от
съвременните проучвания на некрополите (от 90-те години на ХХ в. насам). Изследването
разглежда и 56 контекста от разкопките, проведени през 40-те години, когато подобна
практика не е засвидетелствана. Наличните антропологични данни предлагат следната
обективна картина – 26 женски, 20 детски и 4 мъжки гроба. Към детските може да се
добавят още 20, които са определени като такива на терен, а в полевата документация и
публикациите формулировките варират най-вече въз основа размера на гробното
съоръжение и останките от скелета – много малко дете, дете или подрастващ индивид. В
некропол, където основният погребален обряд е трупополагането, тези наблюдения са
адекватни и могат да се включат в анализа.
С необходимата доза скепсис в някои случаи може да се вземе предвид и
информацията, която предоставя самият инвентар. От петдесетте анализирани контекста е
видно, че преобладават женските, което е индикатор, че накитите са носени най-вече от
жени. Децата също са голям процент, особено като се включат и разпознатите като такива
на терен, но при тях полът не може да бъде определен. Връщайки се на жените, трябва да
се отбележи, че – освен различните накити – има и други характерни дарове, които се
свързват с техния тоалет и се откриват в некропола на Аполония – бронзови огледала,
съдове за благовония (лекити, амфориски, алабастрони, унгвентарии), съдове с ритуална
функция (лутрофори, сватбени лебеси), козметични контейнери (пиксиди, леканиди,
панички-солнички, тоалетни кутии), пособия за нанасяне на грим (лъжички, шпатули,
дръжки от четки и др.), инструменти, свързани с тоалета (стригили, пинсети, тоалетни
ножове, ножици). Някои от изброените предмети обаче са характерни и за двата пола –
например съдовете за благовония, паничките-солнички, както и стригилите. Затова от
основно значение е наличието на накит(и) заедно с по-характерни дарове – бронзово
огледало и/или козметичен контейнер, пинсети, ножици, като тогава е изказано
предположение за женски пол. Така дамската група би могла да се увеличи с 11 контекста.
В крайна сметка едва ли има съмнение, че накитите се свързват предимно с жени, което се
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потвърждава и от наличните анализи. Това дава достатъчно основания да се предположи,
че в богатите комплекси от Месамбрия, Одесос, Дионисополис, Анхиало и Синеморец,
чийто инвентар съдържа множество златни украшения и/или големи пищни нанизи, са
погребани жени. На второ място сред погребаните с накити се подреждат децата, но засега
тази информация е валидна основно за Аполония.
Смислова натовареност и възможности за културна интерпретация
Детските гробове предлагат възможности за интерпретация, тъй като по отношение
на накитите се оформят някои любопитни закономерности. Отново от решаващо
значение е, че аполонийският некропол е най-мащабно проученият. На база
публикуваните гробове, както и въз основа на непубликувани данни от периода 2000-2012
г., около 12% от общия брой гробове са на деца. Този процент изглежда твърде нисък за
едно прединдустриално общество – в Керамейк например те са над 40%, групирани в две
основни зони. Последното е още една основна разлика с некропола на Аполония, където
децата не са отделени, а са погребвани в семейните парцели. Темата за накитите,
откривани в подобни контексти, е особено интересна в един некропол, където тези дарове
принципно са слабо представени. В същото време процентът накити е по-сериозен
именно при децата.
В класическия и ранноелинистически некропол в м. Калфата и Буджака найразлични нанизи се откриват в приблизително 8% от детските гробове, датирани от ок.
средата на V до към средата на IV в. пр.Хр. В елинистическия некропол в Морската
градина е споменат само един гроб на дете от III в. пр.Хр. с едно мънисто. Принципно в
почти всички нанизи присъстват едно или няколко стъклени мъниста, често жълти или
сини, с украса от „очи”, на които се приписва апотропейна функция, заедно с други посемпли монохромни типове. На второ място по популярност са различните раковини от
морски охлюви. От особен интерес, отново заради приписваната им апотропейна
функция, са и стъклените пандантиви, изобразяващи глави на брадати „опулени” мъже.
Други характерни елементи, макар и не за всички нанизи, са пробитите животински зъби,
както и монетите. Носенето на зъби-амулети се свързва с една от първите стъпки в
ранното детство – израстването на зъби. Тъй като то причинява възпаления и може да
доведе до усложнения, се смята, че този вид амулети помагат за предотвратяването и
успокояването на страшните симптоми. Плиний Стари пише, че зъбите на силни и
символни животни са били особено ценени – вълк, куче, къртица, кон, делфин. Сред
нанизите от Аполония със сигурност са идентифицирани зъби на куче и вероятно зъб на
говедо или на кон. В контекста на апотропеите трябва да се отбележи и една уникална за
некропола стъклена гема с изображение на лъв и сфинкс. От наличните антропологични
данни можем да заключим, че различните като състав нанизи са част от даровете на
гробове на различни по възраст деца – от много малки (под 1 г.), през 0-5 и 5-10, до 10-15
години. Не се наблюдава превес за някоя от възрастовите групи, а самите нанизи могат да
се състоят както от един от елементите, така и от комбинация от тях. Позлатен медальон с
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Пелей и Тетида, гемата с лъв и сфинкс и една костена човешка фигурка-мънисто са трите
изключения от тези комбинации. Тук трябва да се отбележи, че сходни нанизи се откриват
понякога и в гробове на млади жени в детеродна възраст.
В края на V в. пр.Хр. изображенията на малки деца стават особено популярни в
атическата иконография – най-често върху миниатюрни червенофигурни хоета. Свързват
се с втория ден на празника Антестерии – Хоес, когато тригодишните деца за пръв път
опитват вино и символично променят своя статус. Не е случайно, че тези миниатюрни
съдчета често се срещат в детски гробове. Интересно е, че част от изобразените деца и
особено лазещите бебета обикновено са представени препасани през рамо с наниз от
доста грубо и неясно изобразени висулки, които се наричат периамма (περίαμμα). Всеобщото
мнение е, че това са амулети, чиято функция е да предпазват малките си притежатели.
Всъщност те присъстват в иконографията и на други видове съдове и предпазват както
обикновените деца, така и митични герои –Ерихтоний, роден от почвата на Акропола,
както и Орест, син на Агамемнон и Клитемнестра. Малко по-ясно представени, макар и
отново трудно идентифицируеми, са нанизите, които носят т.нар. „храмови момчета” –
статуи на седнали момчета, откривани в различни светилища на о. Кипър, които често са
изобразявани с нанизи от различни висулки, поставени по диагонал през гърдите им. Сред
тях се разпознават лунули, двойни брадви, халки, вероятно пръстени-печати и други
трудно определими амулети. Има случаи, в които е видно, че, в допълнение към висулките,
нанизите се състоят и от мъниста. Те обикновено са представени също с обици на ушите,
както и с гривни на ръцете и краката. Некрополът на Аполония също предоставя съдове с
изображения на лазещи бебета с периамма, но те са по-разпространени върху малки
лекити. В два случая те са част от инвентара на много богати детски гробове, в които са
открити и нанизи, състоящи се от стъклени мъниста, раковини, а в единия гроб има и
позлатен медальон с изображение на Пелей и Тетида.
Гривните са вторият вид накит, който се среща по-често в гробове на деца,
отколкото на възрастни, поне що се отнася до класическия и ранноелинистически период
(до края на IV в. пр.Хр.). Има данни за 13 гривни в девет детски гроба. По принцип в
некрополите в м. Калфата и Буджака те не се срещат много често. След началото на III в.
пр.Хр. изглежда настъпва някаква промяна и в елинистическия некропол в Морската
градина броят на гривните нараства, особено на фона на малкото проучени и публикувани
контексти – 12 гривни от общо 89 гроба. В някои класически гробове са поставяни чифт
или дори четири гривни, което отново напомня на статуите на т. нар. „храмови момчета“
– обикновено изобразявани с по една на всеки крайник. Тази тенденция се наблюдава и в
запазените примери от елинистическата епоха. Бебетата върху червенофигурните съдчета
също често имат гривна на глезена. За съжаление малкото екземпляри, с които
разполагаме, произхождат от гробове без антропологичен анализ, но в двата случая с
информация за възрастта децата, погребани с гривни, са до петгодишни. Като се има
предвид сходния размер на останалите накити, бихме могли да предположим, че този
гробен дар е характерен за по-малките деца.
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Обиците също пораждат интерес, когато става дума за детски гробове. Те се оказват
най-многобройни, макар разликата с останалите украшения да не е значителна. При тях е
очевидно, че в три четвърти от детските гробове се открива само по една обица. Ако такъв
беше случаят в 100% от гробовете, бихме помислили, че това е характерен обичай за
децата изобщо, тъй като е известно, че възрастните обикновено носят чифт обици. Също
така няма унифицираност относно ухото (ляво или дясно), на което е поставена. Случаите,
в които има конкретни данни, са пет – три отдясно и две отляво, а твърде често обицата се
открива в самия череп. Дали това е някакъв полов белег е много трудно да се каже.
Аристотел пише за по-бързото зарастване на лявото ухо спрямо дясното, когато се
пробиват ушите, и обяснява, че жените наричат лявото ухо „женско“, а дясното – „мъжко“.
Съпътстващите дарове в тези пет аполонийски гроба не навеждат по-категорично към
някой от двата пола, тъй като данните са твърде недостатъчни за подобни изводи. Освен
това фактът, че антропологичният анализ на костите на деца не може да определи техния
пол, оставя твърде широко поле за размисъл и интерпретации. Все пак данните от него
показват, че обици са носени предимно от по-малки деца, между 0 и 5 години, макар да е
представена и възрастовата група между 5 и 11 години. Има и един пример, в който детето
е съвсем малко, между 0 и 6 месеца.
Единствено при пръстените наблюдаваната тенденция е, че са по-характерни за
възрастните – най-вече за жените. Все пак при малкото налични примери за мъжки
гробове с накити става дума именно за пръстени, така че това е единственият универсален
накит в случая. Любопитен факт е обаче, че едни от най-уникалните за некропола
примери са именно от детски гробове, при това от малкия им размер съдим, че са били
носени приживе. Това са златен, костен и сребърен пръстен с карнеолов (?) скарабоид,
открити в некропола в м. Калфата и Буджака. Освен тях, с деца се свързват няколко
бронзови и един железен пример.
В контекста на детските гробове и споменатите по-горе пръстени е видно, че в някои
случаи именно при тях не е спазена обичайната за некропола скромност по отношение на
депонираните дарове. Липсата на луксозни златни украшения дори и в ранния елинизъм
(характерни за Месамбрия и Одесос) отличава Аполония. Обяснение на тази ситуация
може да се потърси в евентуално погребално законодателство, което цели да ограничи
изявата на мощ и финансови възможности на местната аристокрация – теза, вече
формулирана въз основа на надгробните паметници и липсата на представителни
екземпляри в некропола. Това донякъде се потвърждава от Аристотеловата „Политика”,
където се споменава, че управлението на Аполония е било олигархично и вследствие на
вътрешни междуособици било сменено от демокрация. Общата картина на накитите от
Аполония изглежда подкрепя подобни наблюдения, като изключения са допускани
единствено при гробове на деца. Най-красноречив е примерът с откритата през 2016 г.
фамилна гробница. Именно в един от свързаните с нея детски гробове са намерени
единствените засега ранноелинистически златни обици с лъвски глави и огърлица от
мъниста.
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***
Друга посока в опитите за възстановяване на смисловата натовареност цели
тълкуването на отделни елементи, които биха могли да носят конкретна информация. В
това отношение особено интересен е пищен наниз от втората половина на II в. пр.Хр.,
открит в некропола на Месамбрия при разкопки през 2007 г. Сред множеството мъниста
изпъкват няколко пандантива и един фаянсов скарабей с изображение на Харпократ. Тези
няколко предмета, чиято характеристика е отличително египетска или египтизираща като
стил и/или използвани материали, могат да бъдат обобщени с термина Aegyptiaca. Една от
най-разпространените му форми се отнася до различни видове амулети и скарабеи, на
които се приписват магически способности (amuletic Aegyptiaca).
Пандантивите от въпросния наниз са три бронзови и един стъклен. Единият от тях
представлява бронзова херма с глава на котка и изглежда е представен елинизиран вариант
на египетско божество – вероятно богинята Бастет. Женската котка се слави с
плодовитостта си и в този смисъл Бастет е почитана като богиня на плодородието и
раждаемостта, а в светилището ѝ (Бастет/Бубастис) в Александрия е засвидетелстван
нейният култ като божество на майчинството и децата. От друга страна хермата се свързва
с гръцкия бог Хермес, който се грижи за покровителството и растежа на стадата и отново
има пряка връзка с плодородието. Други два бронзови пандантива представят Баубо – в
гръцката митология персонаж, свързан с Елевзинските мистерии. Морфологичната
прилика на заетата от жената поза с жаба свързва мита за Баубо с египетската богиня
Хекет, която понякога е представяна с глава на жаба – отново символ на продуктивност и
непрекъснато размножаване, тъй като земноводното се свързва с ежегодния разлив на Нил
и плодородието. Към същия наниз принадлежи и единственият известен представител на
популярните стъклени пандантиви с египетския бог Бес. Сферата му на действие е била
особено широка, като включва и дома, децата, жените и раждането.
Въз основа на този опит за анализ на предмети, които носят някаква по-отличаваща
се смислова натовареност, биха могли спекулативно да се направят някои изводи за
погребания с този интересен наниз индивид. Въпреки че няма доказателства, че става дума
за жена, съществуват косвени данни – включително самото украшение. В този смисъл не е
невъзможно да е била погребана млада жена (момиче) в детеродна възраст, която да е
имала нужда от магически протекции. Разбира се, без антропологичен анализ на костите
това остава в сферата на хипотезата.
***
Накитите от Западния Понт не отстъпват от общите модни тенденции в гръцкия
свят. Същевременно се наблюдават някои местни особености, като например аграфите в
Месамбрия или стъклените обици в Аполония. Между отделните некрополи също
виждаме характерни предпочитания през елинистическата епоха (когато има синхронни
комплекси, позволяващи сравнение). Златните огърлици с бичи глави, дисковидните
обици и пръстените с релефно изображение все още са запазена марка на Одесос в края
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на IV – началото на III в. пр.Хр. Според последните данни, типичните за Месамбрия
средноелинистически верижки с лъвове-грифони имат своите прототипи в по-ранния
период. От друга страна по същото време (края на III – началото на II в. пр.Хр.) обиците с
женски глави (менади) са представени и в Аполония, и в Месамбрия, макар и да личат
някои стилови различния между отделните екземпляри. Единствено в Аполония пък е
засвидетелствана огърлица с антропоморфни закопчалки и полихромна украса. Общи за
колониите са популярните обици с лъвски глави, както и модата на големите нанизи,
състоящи се от десетки (или стотици) стъклени мъниста. Сред тях виждаме някои поотличаващи се от масата предмети, които намекват за различни местни предпочитания и
символика, а защо не и пътища на проникване. Такива са кехлибарените мъниста и
обкованите морски раковини в Одесос, бронзовите и стъклени пандантиви и трислойните
мъниста със златно/сребърно фолио в Месамбрия и Одесос, или пълната липса на
антропоморфни мъниста, „оформени върху прът“, в Аполония – въпреки големия брой
проучени ранноелинистически гробове и наличието на техните класически
предшественици – антропоморфните пандантиви. Още една местна аполонийска
тенденция са гривните (сребърни и бронзови) – накит, който липсва в другите колонии, с
едно-единствено месамбрийско изключение.
За жалост масивът от класическата епоха, който предлага Аполония, все още не може
да бъде поставен в общ западнопонтийски контекст. Въпреки това данните от йонийската
апойкия са важни, тъй като се отнасят основно за накити от неблагородни метали и
разнообразни материали – стъкло, керамика, кост и др. Те обикновено са пренебрегвани,
но анализът им дава информация за различни аспекти, свързани с живота и вярванията на
античните гърци „от двете страни на реката Стикс“. Не на последно място некрополът и
неговите затворени контексти играят много важна роля за датирането на накитите, които
извън тях трудно биха били поставени в по-конкретни граници. Натрупването на данни и
наблюдения в много случаи позволява прецизирането на хронологията на различните
видове и типове украшения и така в някои случаи повишава тяхната самостоятелна
датираща стойност в разглеждания ареал. Естествено, тази картина в некропола не е
задължително да отразява реалната житейска ситуация – конкретно по отношение на
благородните метали. Предвид евентуалните погребални рестрикции, златни украшения
може би са носени приживе, но не са поставяни в гробовете. Разбира се обнародването на
сходни материали от другите колонии или бъдещото разкритие на такива ще покаже
доколко диренията и изводите в настоящето изследване следват правилна посока и са
правдоподобни.
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Справка за приносите на дисертационния труд
1. За първи път в едно изследване са събрани и анализирани всички достъпни накитни предмети
от гръцките колонии по днешното българско Черноморие за периода VI-I в. пр.Хр., в това число
не само луксозни ювелирни произведения, но и непредставителни находки от неблагородни
метали, стъкло и др.
2. В научно обращение са въведени голям брой непубликувани находки, най-вече от некропола на
Аполония, но също и от Месамбрия и Одесос.
3. За първи път в българската литература са изработени типологии за накити от неблагороден
метал – обици, гривни и пръстени.
4. За първи път в българската литература е направена типология за накити от стъкло – пандантиви
и мъниста.
5. Въз основа на данните от затворени контексти са прецизирани датировките на голяма част от
находките.
6. За първи път в българската литература е обърнато специално внимание на гробовете на деца и
свързаните с тях накити.
7. За първи път не само в българската литература, въз основа на конкретни данни от затворени
гробни контексти, е обоснована интерпретацията на стъклените макаровидни предмети като
обици.
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