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Дисертацията е обсъдена и предложена за защита на разширено 

заседание на секция за тракийска археология на НАИМ-БАН на 

02.08.2022 г. 

 

 

 

Дисертационният труд е структуриран в три основни части – текст, 

каталог и приложения, общо 863 страници. Текстът се състои от 

въведение, три основни глави с подглави, заключение, използвана 

литература, приложения № 1-2, списъци на изображенията, 

научните приноси и публикациите във връзка с темата на 

дисертацията. Каталогът включва 75 предмети от защитно 

въоръжение, открити в 41 обекта от Северна Тракия. Графичните и 

табличните приложения на дисертацията обхващат 221 табла със 

снимки, рисунки и реконструкции, 3 фигури, 22 образи, 5 карти и 3 

таблици.  

В дисертацията са направени детайлни анализи на предметите, 

открити на територията на Северна Тракия, с приложени и 

анализирани паралели или всичко общо 233 предмети от защитно 

въоръжение. 

 

 

 

 

Публичната защита на дисертацията ще се състои на .... на заседание 

на научно жури в състав: доц. д-р Милена Тонкова, доц. д-р Алексей 

Гоцев, проф. д-р Диана Гергова, проф. д-р Петър Делев, проф. д.изк. 

Юлия Вълева. 
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Въведение 

С няколко примера от античните писмени извори (от Омир 

насетне) е показано, че траките са най-известни с тяхната 

войнственост и оръжия. Траките винаги са били свързвани с битки 

и войни. С тази си войнолюбивост траките са останали в историята, 

в митологията, където богът на войната Арес е роден в Тракия и тя 

е негова свещена земя, а любимото занимание – войната, отразено и 

в археологическата действителност. 

1. Цел и задачи 

Цел на дисертацията е цялостното изследване на предмети и 

изображения от защитното въоръжение през V–III в. пр. Хр. в 

Северна Тракия. За реализирането на тази цел, си поставихме и 

изпълнихме следните задачи: 

 Да се съберат и анализират всички известни научни 

публикации, свързани с темата. 

 Да се изследват писмените извори, изображенията на 

защитно въоръжение върху произведения на торевтиката и в 

елинистическите стенописи в тракийските гробници: където е 

възможно. 

 Да се изследват предметите от защитното 

въоръжение, като се изясни терминологията, използвана за 

обозначаване на различните видове. 

 Да се изследват конструктивните елементи и начин на 

изработка на отделните видове защитно въоръжение. 

 Да се създаде отворена типология на отделните 

видове въоръжение. 

 Да се анализират предметите от дискусионните 

гробни комплекси със защитно въоръжение. 
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 Да се уточни хронологията на отделните типове 

защитно въоръжение. 

2. Териториални и хронологически граници 

Границата, която разделя Тракия на Северна и Южна е 

планината Хемус (Стара планина). Възприетите граници за Северна 

Тракия в настоящето изследване, обхващат Северна България, 

Южна Румъния (до Южните Карпати) и югозападните части на 

Молдова и Украйна, до долното течение на река Днестър. 

Североизточната граница на изследването е маркирана от откритата 

колективна находка от защитно въоръжение в Олонещи, Молдова, 

югозападната – от „парадния“ шлем от Железни врата (пролом на 

река Дунав), на границата между Румъния и Сърбия (карта № 1). 

Границата на Северна Тракия е формулирана на базата на 

местоположенията на откритите археологически структури със 

защитно въоръжение. 

 

Карта № 1. Граници на Северна Тракия 

Изследването на защитното въоръжение в Северна Тракия е 

обособено в отделна тема, поради наличието на специфични 
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особености, като разпространението на т.нар. „парадно“ 

въоръжение, концентрацията на халкидски и трако-халкидски тип 

шлемове (фиг. 1) и пластинчатите доспехи, съставени от 

правоъгълни плочки. 

 

Фиг. 1. Съотношение между откритите халкидски/трако-халкидски тип 

шлемове в Тракия 

Хронологическите граници обхващат V–III в. пр. Хр. Период в 

който се появява, създава, импортира, употребява, развива и 

променя основното защитно въоръжение в Тракия. 

3. Археологически извори и методи на изследване 

3.1. Археологически извори 

В настоящето изследване са включени и анализирани общо 75 

предмети от защитно въоръжение: кат. № № 1-71 (фиг. 2). 

Видовете въоръжение са типологически разграничени още в 

античните литературни източници и последвали научни 

публикации (фиг. 3). 
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Фиг. 2. Видове въоръжение използвани в изследването 

 

Фиг. 3. Видове анализирани предмети на въоръжението 

50

2 3 5

13

1 1

Щитове

Наколенници

„Парадeн“ тип наколенници

Яки-нагръдници

Ризници

Брони

Атически тип шлемове

Илирийски тип шлемове

Тракийски тип и хибриден тип на тракийските шлемове

„Парадeн“ тип шлемове (трако-халкидски тип)

Халкидски и трако-халкидски тип шлемове

Предмет с неясна функция

1

10

3

5

3

2

2

1

6

5

36

1



7 
 

Анализът върху 28 предмети – двадесет и два шлема от Руец, 

Браничево, Обретеник, Садовец, колективната находка от Юделник, 

Векилски, Завет (м. „Алана“), Кралево, Саламаново, Лъвино, З. 

Стояново, Кълново, Върбица 2, и Мортагоново; броните от Светлен 

и Руец; ризниците и яките-нагръдници от Браничево и Кьолмен е 

базиран върху лични изследвания, осъществени с финансовата 

подкрепа на НАИМ-БАН и МОН. Всички останали са анализирани 

по публикации. Също така лично са изследвани и предмети от 

нападателното и защитното въоръжение от Южна Тракия, предмети 

от торевтиката, елементи от конска амунция, съкровището от 

Летница, изображенията в Свещарската гробница, Оструша могила, 

Казанлъшката и Александровската гробници, имащи пряко или 

косвено отношение към темата на дисертацията. 

3.2. Методи на изследване 

В методите на изследване са описани използваните процеси за 

постигане целите на дисертацията.  

I. ИСТОРИЯ НА ПРОУЧВАНИЯТА 

Защитното въоръжение е една от най-популярните теми в 

съвременната световна историография. На нея са посветени огромен 

обем от изследвания, публикувани от учени и любители на 

оръжията. В световен план обаче, темата за защитното въоръжение 

от Тракия изостава. Основните причини за този факт са, че огромна 

част от предметите към защитно въоръжение не са публикувани или 

са представени в популярен стил, без необходимите детайли – 

снимки, рисунки, описания, възможни реконструкции и 

сравнителен анализ Друга причина е обстоятелството, че част от 

изследванията са отпечатани в труднодостъпни издания. 

I.1. Преглед на историографията 

Включени са всички основни и обобщаващи изследвания, 

свързани с темата на дисертацията в тяхното хронологическо 

развитие. В зависимост от съдържащата се в тях информация, 

анотациите са пространни или конкретни. 
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I.2. Актуалност на темата 

Направеният историографски преглед показа, че липсват 

обобщени изследвания за въоръжението в Северна Тракия, въпреки 

засиления интерес към темата през последните двадесет години. Не 

е изяснена терминологията и хронологията на предметите, които в 

повечето случаи не се обвързват с другите, с които са депонирани и 

образуват единни комплекси. Липсват качествени снимки, такива на 

отделни детайли и реконструкции, присъствието на които биха били 

приносни в много отношения. Предложените типологии са твърде 

незадоволителни, според посочените характеристики, чрез които са 

конструирани. Всички тези кратки бележки, показват актуалността 

на темата. 

II. ИЗВОРИ ЗА ЗАЩИТНОТО ВЪОРЪЖЕНИЕ В СЕВЕРНА 

ТРАКИЯ ПРЕЗ V–ІІІ В. ПР. ХР. 

II.1. Антични писмени извори 

Приложени са основни извори, отнасящи се за въоръжението на 

северните племена, с акцент върху това на гетите. 

II.2. Изображения от торевтиката 

Детайлно са анализирани яките-нагръдници, ризниците (fish-

scale armor), наръкавниците и „парадния“ наколенник, представени 

върху апликации (№№ 7, 8, 10-14) от съкровището от Летница, 

Ловешко. Според откритите композитни ризници (composite corslet) 

от района на Шуменско (Янково, Кьолмен и Браничево) и подобни 

от Турция (Югоизточна Тракия) е предложено идентифицирането и 

на друг тип пластинчата ризница в изображението от апликация № 

9. Посочени са и паралели, включително и от антични текстове на 

ризниците, съставени от пластини във формата на рибена люспа, 

наръкавниците и „парадния“ наколенник, като са уточнени отделни 

конструктивни елементи: πτέρυγες и έπωµίδες. 

II.3. Изображения от Свещарската гробница 
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Стенописите от гробницата предоставят важни данни за 

защитното въоръжение в Северна Тракия. В люнета на централната 

камера на гробницата, намиращ се над фриза от триглифи и метопи 

е представена фигурална композиция Централната сцена в 

живописта е висока женска фигура – богиня, която поднася венец на 

царя-конник. Зад богинята са изобразени четири жени, докато зад 

конника са представени две мъжки фигури с елементи на 

нападателно и защитно въоръжение. Върху главата на пехотинеца 

зад царя-конник е изобразен шлем. Представеното описание с 

всички конструктивни детайли, снимки и графична реконструкция, 

доказва по-един убедителен начин че е пресъздаден шлем 

халкидски тип от първата половина на III в. пр. Хр. 

Потвърдено е че изображението на защитно въоръжение при 

втория мъж зад конника е на щит. Уточнена е позата на персонажа, 

позицията и формата на щита. Приложени са подходящи паралели 

от могила Оструша и гробницата край с. Александрово. 

Всички тези изображения свидетелстват за популярността и 

използването на елипсовидния щит през втората половина на IV – 

началото на III в. пр. Хр. в Тракия. 

III. ЗАЩИТНО ВЪОРЪЖЕНИЕ ОТ СЕВЕРНА ТРАКИЯ ПРЕЗ 

V–ІІІ В. ПР. ХР. 

Голямата диспропорция между обема на отделните глави в 

дисертацията е предопределена от наличния археологически 

материал на изследване. 

III.1. Защитно въоръжение за глава 

Разграничението на отделните типове шлемове е извършено 

според тяхната хронология, като се започва от най-ранният тип. 

III.1.1. Илирийски тип шлемове 

III.1.1.1. Илирийският тип шлемове в Северна Тракия през 

разглеждания период 
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Шлемовете от този тип, според районите в които са откривани 

са наричани: илирийски; гръко-илирийски; македоно-илирийски и 

както показват наименованията им, те не стават популярни в Тракия 

и употребата им е силно ограничена. Приложена е библиографска 

справка, която обхваща основните публикации за този тип към 

момента, като хронологията на различните типове с варианти е от 

VIII–VII до IV в. пр. Хр. и са анализирани общо 6 шлема. 

Към днешна дата този тип в Тракия е засвидетелстван с един 

реален пример: от Гоставъцу (Gostavăţu), окръг Олт, Южна Румъния 

и известен от изображения върху предмети от торевтиката – фиала 

от Башова могила и колана от Ловец. Шлемът от Гоставъцу е 

единственият представител на типа в Северна Тракия, според досега 

известните примери. Следователно изворовата база е твърде 

ограничена за цялостното изследване на този тип защитно 

въоръжение, включващо типология, конструктивни елементи, 

начин на изработка и пр. В дисертацията този тип защитно 

въоръжение е анализиран спрямо съществуващите съвременни 

данни. 

III.1.2. Халкидски и трако-халкидски тип шлемове 

III.1.2.1. Терминология; III.1.2.2. Типология; III.1.2.3. 

Конструктивни и декоративни елементи; метод на изработка; 

III.1.2.4. Възможни стационарни ателиета; III.1.2.5. Хронология 

и териториално разпространение 

Дискутирана е използваната терминология до този момент, като 

в заключение е конкретизирано, че в Тракия повечето шлемове 

халкидски тип са местно производство, имат собствено развитие, 

елементи и характеристики, и не произхождат от град Халкис 

(Халкида) на о-в Евбея или колониите в Южна Италия. Поради това, 

вече не е уместно обозначаването им като халкидски тип и е 

наложително да бъде въведен нов термин. Факт е, че шлемовете 

местно производство от т.нар. халкидски тип в Тракия имат общи 

белези с импортните от същия тип в страната и извън нея. Всичко 

това, са основания да бъде предложено въвеждането на термина 
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трако-халкидски тип за екземплярите, произведени в Тракия. 

Приложени са и термини за обозначения на различните части от 

шлемовете. 

Типологиите в предишни изследвания са общи и засягат 

частично защитното въоръжение от Северна Тракия. В основата им 

са залегнали касификациите на Kunze (1967) и Pflug (1988), като 

тази на Pflug донякъде повтаря типологията на Kunze. За 

халкидските шлемове в цяла Тракия е изготвена типологическа 

характеристика основана на кратки бележки върху 43 предмети с 

фрагменти (Ognenova-Marinova, Stoyanov 2005). Предложена е 

авторска типология на халкидските и трако-халкидските тип 

шлемове, която с приложените и анализирани паралели включва 90 

шлема, групирани в 10 типа с варианти и фрагментирани, които са 

с предполагаема типова принадлежност. В основното 

разграничаване на типовете са обединени предмети с постоянно 

повтарящи се типологически белези и с близки морфометрични 

характеристики. При изменения в атрибутите в рамките на отделен 

тип са разграничени отделните варианти. 

Конкретизирано е, че отделни конструктивни елементи като 

наносника, релефните вежди, „очната линия“ са взаимствани от по-

ранния коринтски тип шлемове. Коментирани са всички 

конструктивни и декоративни детайли в и върху шлемовете 

халкидски и трако-халкидски тип, като някои от тях са показатели 

за местен произход, напр. т.нар. назъбване при набузниците, като са 

разграничени шест вида. Различните типове назъбвания в 

шлемовете показват и последователност в хронологията им: по-

ранните са с плитко назъбване, което постепенно става по едро и 

дълбоко до загатнато. Назъбванията в набузниците на шлемове са 

най-важните детайли и неоспоримата връзка между халкидските, 

трако-халкидските и пардния тип шлемове (трако-халкидски тип). 

Колективната находка на елементи от защитно въоръжение и 

други ценни предмети от Олонещи и Юделник са депозити със 

статут на съкровища. Аргументирано предположено, според 

приложените данни в дисертацията. 
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Концентрацията на находки в Североизточна България 

индикира, че в районите на Шумен и Русе би следвало да има 

стационарно ателие-работилница за производство на шлемове 

халкидски тип. 

Халкидският и трако-халкидският типове шлемове са 

разпространени в цяла Тракия, но концентрацията им с различни 

варианти е в Североизточна Тракия. Тук се наблюдават и различни 

регионални особености, най-отчетливи в моделирането на 

набузниците: назъбванията. Въз основа на направения анализ на 

предметите от комплекса от Руец, шлемът може да се датира в 

средата – трета четвърт на V в. пр. Хр. Екземплярът от Руец, заедно 

с тези от Силистра, Обретеник и Садовец са сред най-ранните 

образци в Тракия. В началото на IV в. пр. Хр., траките започват да 

произвеждат шлемове халкидски тип, когато се появяват и различни 

варианти, най-представителните, от които са т.нар. парадни 

шлемове. В средата – трета четвърт на IV в. пр. Хр. това 

производство продължава със сериозен устрем, вероятно 

вследствие на различните военни кампании в тази част на Тракия. 

III.1.3. „Параден“ тип шлемове (трако-халкидски тип) 

III.1.3.1. Терминология; III.1.3.2. Типология; произход и типова 

принадлежност; III.1.2.3. Конструктивни и декоративни 

елементи; III.1.3.4. Възможни стационарни ателиета; III.1.3.5. 

Хронология и териториално разпространение 

В сериозно количество публикации, свързани цялостно или 

частично с тези типове шлемове е използвано обозначението 

парадни/церемониални шлемове.  

Съчетаването на парадни и бойни функции на предмети от 

защитно въоръжение е добре установено от яките-нагръдници; 

някои шлемове от Тракия, върху които има допълнителното 

сребърно покритие или са направени изцяло от сребро (Далакова 
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могила). В този смисъл трябва да се разглеждат и парадните 

шлемове от Северна Тракия. 

Терминът „параден“ тип шлемове би следвало да продължи да 

се използва, но без ограничение в неговото използване и употреба, 

а единствено за разграничение от останалите шлемове. 

Изработената в дисертационния труд типология, включва 5 

шлема, класифицирани в 2 типа с варианти, според конструктивни 

и декоративни характеристики. 

Няма съмнение, че за идейното създаване на т.нар. парадни 

шлемове са използвани халкидски тип шлемове (уточнено основно 

в Moscalu 1989). Прототип на парадните шлемове са местните 

тракийски варианти на халкдидския тип шлем от първата четвърт на 

IV в. пр. Хр. като тези от Балш, „сбирка Ватеви“ и особено 

сребърният екземпляр от Далакова могила. Загатнатият наносник в 

шлема от Далакова могила е пресъздаден в шлемовете от Аджигьол, 

Перету и Железни врата. Отворът за долната част на лицето на 

шлема от Силистра е имитиран в парадните шлемове от Аджигьол, 

Перету, Железни врата и Коцофенещи. Идентични конструктивни и 

декоративни елементи в халкидските и парадните шлемове, 

доказват по категоричен начин, че парадните шлемове са вариант на 

халкидския тип шлем. Теглото на шлемовете също подкрепя тази 

хипотеза. Парадните шлемове са вариант на халкидския тип 

шлемове, произведени в Тракия и следователно могат да се 

обозначават като „параден“ трако-халкидски тип. 

Теглото на парадните шлемове е от 725 до 754 гр., като този от 

Бъйчени е около 500 гр., но без запазена предна част. Очевидно 

теглото на парадния тип шлемове е напълно съпоставимо с 

халкидския тип шлемове от Тракия, които са с аналогични 

стойности: между 500 и 800 гр. Вълнообразните по форма вежди 

върху челото на шлемовете от Железни врата, Аджигьол, Перету и 

Коцофенещи, може да се свърже с допълнителният чифт вежди 
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върху челната част на шлемовете от Руец, Силистра, Розовец, 

Браничево, Калояново и „сбирка Ватеви“. Формата на предпазителя 

за тила, ушичките и набузниците в парадните шлемове са подобни 

като тези в ранните екземпляри от Руец, Силистра, Браничево. 

Загатнатият наносник и предната част на парадните шлемове са 

идентични на отделни екземпляри от халкидския тип (Силистра, 

Далакова могила), както и декоративни елементи основно в 

представянето на кичурите коса. Моделираните назъбвания в 

предните части на набузниците на парадните шлемове са идея 

взаимствана от екземпляри халкидски и трако-халкидски тип, като 

тези от Юделник, Бъдешти, Куптора, Баховица, Шивачева могила, 

Пистирос, Лъвино, Мерцина и особено тези от Балш и „сбирка 

Ватеви“. 

В района на Перету, вероятно е съществувало ателие-

работилница, което по поръчка е произвеждало парадни шлемове. 

Един от доказателствените аргументи за местният произход на 

шлемовете са назъбванията в предните части на набузниците от 

Перету, Аджигьол и Железни врата. Примерите от Румъния са към 

третия вид назъбвания, с които са оформени тези части на 

набузниците. Другите типове назъбвания, които се срещат върху 

шлемовете от халкидския и трако-халкидския тип с преобладаващ 

тракийски произход, подкрепят създаването на парадните шлемове 

в Северна Тракия. Към днешна дата, парадните шлемове се срещат 

единствено в гетските територии и убедено може да бъде потвърден 

техния местен произход и локално разпространение, свързано с 

идейните представи на северната аристокрация. Моделираните 

набузници, декорацията и изобразеното защитно въоръжение в 

парадните шлемове са допълнителни аргументи за хронология в 

първа четвърт на IV в. пр. Хр. 

III.1.4. Тракийски тип и хибриден тип на тракийските шлемове 
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III.1.4.1. Тракийски тип шлемове в Северна Тракия през 

разглеждания период 

В различните изследвания, свързани по един или друг начин с 

тракийския тип шлемове, съществува сериозно количество 

наименования, с които се обозначават: тракийски, трако-

македонски, македонски, фригийски, фригийско-атически, 

атически, псевдоатически, апулийски, южногръцки, ликийски, 

тиароподобен или с форма на тиара; с тиаровидна форма в 

халкидски и атически вариант. Основните термини, с които се 

обзоначават тези шлемове са три – тракийски, фригийски и 

тиаровиден/с форма на тиара. Всички понятия, с които се 

обозначава този тип шлемове са погрешно квалифицирани, поради 

мащабната система на общите показатели, които са извитата и 

падаща напред горна част на шлема (κρωβύλος), произлязла според 

някои автори от гребена на атическите шлемове и присъствието на 

козирки в някои хибридни екземпляри. Липсата на задълбочени 

анализи, относно приликите и разликите във формата, множеството 

детайли, начин на изработка, разпространение, непознаване на 

оригиналните находки и видовете шлемове е породила тази обемна 

и твърде противоречива терминология.  

Поради обособената тема, в дисертацията не са анализирани 

произхода на формата, разпространение, терминологии, типологии 

и дискусиите за обозначаване на типа, но все пак са маркирани 

някои основни моменти. Това е продиктувано и от факта, че този 

тип шлемове има ограничено присъствие в Северна Тракия, което 

също е показателно за производството и разпространението им. 

Според високата концентрация на находки от този тип, която е 

единствено такава в Тракия, като някои от тях са открити и в 

археологически контекст и много други доказателствени данни, 

обозначаването на този вид шлемове остава като тракийски тип, 

като са предложени и термини за обозначения на различните части 

от шлемовете. 
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Находките в Северна Тракия, които могат да се обвържат с 

тракийския тип и повлияните от него варианти са три набузника, 

съхранявани в РИМ-Варна и три шлема от Олонещи, Молдова. 

Набузниците от Варна са от тракийски тип шлемове – класически 

тип (класически тип: със стандартен извит напред кробулос; в 

основата на калотата козирка и с бронзови набузници стилизирани 

като брада и мустаци). Те са анализирани с подобните от други 

шлемове, класифицирани в класически и хибриден тип (хибриден 

тип: съчетава конструктивни елементи и декорация между 

класическия тип на тракийските шлемове и други типове, като напр. 

халкидски, атически и беотийски): открити в контескт или случайни 

находки –набузници и цели екземпляри: общо 20. Приложени са 

списъци на подобните тракийски тип шлемове с набузници и 

хибриден тип от обекти от ЮжнаТракия, както и самостоятелно 

открити шлемове с набузници с неизвестно или предполагаемо 

местонамиране – класически и хибриден тип и единични набузници 

от различни райони. Също така е акцентирано върху показателите 

за определянето на хибридност в посочените примери от тракийския 

тип.  

Хронология на набузниците от Варна и на екземплярите, които 

имат връзка с тях 

Хронологията на класическия тип на тракийските шлемове е 

свързана, както с неговите изображения, засвидетелствани върху 

монети, надгробни релефи, погребални съоръжения, триумфални 

паметници и амфорни печати, така и с присъствието им в 

комплекси, в които са открити и други материали. Основните 

детайли по шлемовете също са показателни. Факт е, че формата на 

тракийския тип шлем/шапка е засвидетелствана в Тракия още през 

средата – трета четвърт на V в. пр. Хр., по примера с колана от 

Ловец. Изображения на шлемове от класическия тип на тракийските 

шлемове или определени елементи и детайли се срещат най-вече 

при паметници от IV в. пр. Хр., но така също трябва да се имат 
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предвид, както по-ранните, така и по-късните изображения на 

шлемове с характерния връх и следователно основната форма не се 

ограничава до IV в. пр. Хр., показано и от археологическите 

находки, открити при реалните екземпляри. Изработването и 

употребата на класическия вид на тракийски тип шлемове може да 

се постави в един период от време, започващ от IV до края на III – 

първата половина на II в. пр. Хр. Долната граница на шлемовете се 

определя от шлемовете от Ковачевица, Беден, Вица и вероятно от 

Зарева могила, докато горната е фиксирана от този в Сашова могила. 

В тези хронологически граници трябва да се поставят и набузниците 

№ 1 и № 2 от Варна, като по-вероятната дата е втора половина на IV 

в. пр. Хр. Реално обаче, ние не знаем колко дълго продължава да се 

използва класическият тип на тракийските шлемове, и поради тази 

причина, той може да се локализира и в погребения от III–II в. пр. 

Хр., но това категорично не означава, че това е неговата първа поява 

в тракийските земи и едва тогава е започнала неговата употреба. 

Колективна находка от три шлема, открита край Олонещи, 

Молдова 

Вследствие на детайлен анализ на формата, елементите и 

приведените аналози е обобщено, че шлемовете са хибриден тип, 

повлияни от халкидския и беотийския тип. Екземплярите от 

Олонещи са от втората половина на IV в. пр. Хр. Индикатори за 

предложената хронология са: изработката и формата на 

елементите– фронтони, апликации и цялостната форма на долните 

части, които са характерни за халкидските типове шлемове с 

идентични датировки. Като допълнителни аргументи за 

хронологията на хибридните шлемове от Олонещи са приведени 

изображенията от многократно коментираната стела от Пелина 

(Лариса), Тесалия, Централна Гърция с дата в средата на IV в. пр. 

Хр. (сега в музей Лувър), в надгробен релеф от Елевсина (IV в. пр. 

Хр.) и от Паметника на конника в Кадианда (М. Азия). Изобразените 

долни части на шлемовете от Елевсина и Кадианда са аналогични с 
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тази от шлем № 1 от Олонещи. Всички тези доказателствени данни, 

освен, че показват хронологията на екземплярите от Олонещи, 

показват също така, че хибридните типове на тракийските шлемове 

са изработвани и употребявани паралелно с тези от класическия тип. 

Засвидетелствано и с появата на различни елементи от класически 

тип в екземпляри от хибриден тип на тракийските шлемове, най-

ярките представители на които са тези от Асеновград и Плетена. 

Долната граница на хибридните шлемове тракийски тип е втората 

половина на IV в. пр. Хр. и се определя от екземплярите от 

Олонещи, Асеновград и др., докато горната е първата половина на 

III в. пр. Хр., фиксирана от шлема, открит край Средна. 

В обобщение, относно показателите за определянето на 

хибридни типове при двете анализирани находки от Варна и 

Олонещи и свързаните с тях екземпляри са: конусовидна калота без 

или с, но различна козирка/сенник; присъствието на фронтон от 

една и повече пластични ленти/ръбове; наносник; спираловидни 

елементи (волути) или апликации по калотата или нейната челна 

част; обозначени вежди; отвори за ушите и отделни показателни 

елементи, характерни за други типове шлемове, най-често от които 

халкидски, по-рядко беотийски и атически типове. 

Трите шлема от Олонещи и набузник № 3 от Варна, показват, че 

в земите на север от Хемус е предпочитан хибридният тип. Тип, 

който съчетава в себе си тракийската форма на горната част 

(кробулоса) с повече елементи от халкидския тип, отколкото с други 

от това време. Това е напълно нормално предвид факта, че 

находките от халкидски и трако-халкидски тип шлемове в 

Североизточна Тракия са с висока наситеност. 

Факт е, че формата на кробулоса вече е съществувала през 

средата – трета четвърт на V в. пр. Хр., или в края на същото 

столетие, според най-късната предложена датировка на колана от 

Ловец. Относно хронологическата последователност в разумни 
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граници на класическия и хибридния тип на тракийските шлемове, 

убедено мога да твърдя, че не може да има случаи, в които една 

хибридна форма да предшества оригиналната/основната такава. 

Показано и с коринтските и халкидските типове шлемове. Основни 

елементи от по-ранните коринтски шлемове са заимствани и 

приложени при създаването на по-късните халкидски и трако-

халкидски шлемове, но с цел подобряването на ефективността на 

доспеха са изключени други. От друга страна, отсъствието на друг 

тип шлемове, освен на тракийския тип с неговите разновидности в 

Западни Родопи и предложените хронологии на копмплексите там 

от отделни автори, поставят трудно покоримите и войнствени 

племена в района без средства за защита и атака през IV в. пр. Хр. и 

следователно в твърде странна историческа действителност. Тези 

хронологии са и в дисбаланс с тази на елементите от халкидски тип 

шлемове, които се срещат в хибридните от тракийския тип, като 

например тези от Асеновград, Олонещи, Голяма Близница и др. 

През V в. пр. Хр. в Атика вече бил разпорстранен култът към 

тракийската богиня Бендида, утвърден с официален декрет през 

430–429 г. пр. Хр., като релефите от Копенхаген и т.нар. Лондонски, 

показват богинята с характерната шапка с извит напред връх. 

Следователно тази форма е съществувала паралелно както в Тракия, 

така и в Мала Азия, както и че когато този тип шлемове/шапки се 

появяват в атическата иконографска традиция, по-същото време 

тази форма е неизменен атрибут на богиня, тясно свързана с Тракия, 

носена от богове от тракийски произход, и присъства в колана от 

Ловец. С данните, които разполагаме към днешна дата, може да се 

предположи източен произход на тракийския тип шлемове (идея на 

Dintsis 1986): източни идеи материализирани в колана от Ловец, 

иконографски свързан с Изтока. 

III.1.5.Атически тип шлемове 
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III.1.5.1. Атически тип шлемове в Северна Тракия през 

разглеждания период 

Шлемовете с конусовидна калота, предна козирка с или без 

гребен върху калотата, както и варианти на тази форма са 

обозначавани като тракийски, гръцки с атическа форма, близка до 

коринтската, гръцки/южногръцки, македонски, атически, 

псевдоатически, атически с предна козирка. Почти всички 

изследователи, обаче посочват близостта им и с други типове 

шлемове, като атически, беотийски и тракийски (класически или 

хибриден тип на тракийския тип, според анализа, типологията и 

терминологията в дисертацията ми), според оригинални находки и 

изображения. С основание някои автори в последвали изследвания 

отбелязват, че при наименованието на този тип в по-старите 

публикации са обединени шлемове морфологично различни един от 

друг, без конкретно съдържание и какъв точно тракийски тип шлем 

се има предвид. 

Находките от Северна Тракия, които могат да бъдат причислени 

към този тип са шлемът от Гавани (Găvani), Румъния и един 

фрагмент, открит случайно в гр. Варна. Коментирани са и други 

шлемове от този тип (общо 10 бр), които имат конструктивни и 

хронологически връзки с тези от Северна Тракия.  

Атическият тип шлем е засвидетелстван още в първата половина 

на V в. пр. Хр. върху атическите съдове, паметници и станал 

популярен през елинизма, според оригинални находки и големия 

брой изображения. Впоследствие, някои елементи от този тип и 

тракийския тип, образуват една хибридна група шлемове с център 

Македония, най-известният представител на която е този от 

Вергина. Но, това е нов и съвсем различен тип шлем и не мога да се 

съглася с мнението на отделни автори, че той е прототипът на 

серията находки от атически тип, разпространени в Източна Европа 

и Средиземноморието.  
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Шлемът от Гавани, вероятно е произведен в градовете по 

Черноморското крайбрежие, в център от Северното Черноморие. 

Фрагментът от шлем от Варна, също показва произход от района на 

Черно море, но не бива да се изключват и други производствени 

центрове, основно в Егея. 

Разпространението на шлемове от този тип показва 

популярността им през елинистическия период и можем да 

приемем, че основно са били използвани от пехотинци. Според 

ниската концентрация на находки, тази популярност отсъства в 

Тракия през елинистическия период, въпреки походите на 

Александър, Зопирион и Лизимах в региона. 

III.2. Защитно въоръжение за торс 

III.2.1. Брони 

III.2.1.1. Терминология; III.2.1.2. Типология; III.2.1.3. 

Конструктивни и декоративни елементи; метод на изработка; 

III.2.1.4. Произход, хронология и териториално 

разпространение; въпросът „унаследеното въоръжение“ 

Предвид употребата на думите „броня“ и „ризница“ в 

публикации на български и чуждестранни автори, които ги 

използват като идентични заместители на два корено различни 

доспеха са направени някои уточнения, относно терминологията за 

доспехите, защитаващи торса на воина в Тракия. 

С думата броня в използваната терминология би следвало да се 

имат предвид масивните ковани бронзови предмети, покриващи 

торса на воина и съставени обикновено от две и по-рядко от три 

основни части – гръдна (предна част), гръбна (задна част) и такава 

предпазваща тазовата област (слабините) – митра. При отделните 

типове към основните бронзови части са прикрепяни железни. От 

желязо са яките, поясите към отворите за ръцете и коничните 

разширения (т.нар. „поличка“). В отделни случаи върху гръдните 
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или гръбните части има допълнителни елементи и украса съставена 

от сребро и злато. Някои от екземплярите показват, че при 

изработката им е правена и основната украса – изображения на 

кетоси, комбинация от животински и растителни мотиви, релефни 

дъговидни линии, точки, линии, елемент-йонийска кима и палмети. 

Повечето автори не разграничават броня от ризница и не 

аргументирано ги използват като напълно идентични един спрямо 

друг за двата основни вида защитно въоръжение, предпазващо торса 

на воина. Често се използва думата ризница за броня, както и броня 

за ризница, което за мен е неприемливо. Поради обстоятелството, че 

в българският език (и не само) съществуват две думи – броня и 

ризница, то те могат да бъдат използвани най-малкото за 

разграничаване на двата коренно различни предмета, защитаващи 

торса на воина, които безспорно са и от различно историческо 

време. Разграничаване, което в повечето случаи е твърде ясно 

показано в сведенията на античните автори. 

Потвърдено и уточнено е, че γύαλον/γύαλα (от Омир насетне) 

се отнася за брони, съставени от две отделни части (инициирано още 

от Hagemann 1919) и би следвало да се използват при тяхното 

описание.  

Вследствие на използваната терминология в основни 

изследвания и анализът ми относно конструкцията на броните, 

може да се предложи класификация при тяхното обозначаване. 

Основен термин: броня (γύαλα; θώραξ/θώρηξ; cuirass), в който влизат 

общите и конкретизираните. Общи: тракийски тип броня (Thracian 

body armour); брони от бронзова плоча/пластина (bronze plate 

cuirasses); въоръжение за тялото/въоръжение (body armour; armour), 

неангажиращи термини, често използвани и за ризниците. Това е 

обща терминология, в която често са включват голяма част или 

всичките от конкретизираните. Конкретизирани: камбановидна 

броня/броня от камбановиден тип (bell cuirass); тракийски тип 

броня (Thracian bell cuirass); европейска броня (European cuirass); 
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мускулна броня (muscle cuirass). Последните два вида засега 

отсъстват от земите на траките. Всички гюали или торакси, 

обозначавани с общи или конкретизирани термини, са видове 

брони, разграничени според своите характеристики и основно 

според тяхната конструктивност. Предложените термини за 

обозначаването на отделни детайли в/върху броните е част, 

предхождаща типологията на броните. Разглеждането и 

типологизирането на това защитно въоръжение само в затворена 

територия, каквато се явява Северна Тракия е необосновано поради 

сходствата на екземплярите от разглеждания регион с тези от Южна 

Тракия, както и поради факта, че концентрацията броните са земите 

южно от Хемус. Материалната база, която е съставена от две брони 

(Светлен, Руец), от една страна е твърде недостатъчна за типология 

на този тип доспех и следователно обективното му представяне, 

докато от друга броните в земите на север от Хемус се отнасят към 

два типа, които са основни за цяла Тракия. В представената 

типология, която включва всички известни на автора брони от 

Тракия, водещи са екземплярите от Северна Тракия, обособени 

според темата на дисертацията, като към тях са посочени паралели 

от Южна Тракия и са коментирани доспехи и от други райони. 

Типологията на броните включва 18 екземпляри, групирани в 2 типа 

с варианти: тип Υ1-I с варианти и тип Υ-II с варианти. Коментирани 

са общо 24 брони и митри. 

Обстойно са анализирани всички декоративни елементи върху 

броните: кетоси (κῆτος), релефни хоризонтални линии, линията 

linea alba, палмети, елемент йонийска кима, точки, линии, 

апликации с образа на Медуза, релефна украса във формата на 

скоби. 

                                                           
1 Υ/γ буква от старогръцки с която започва думата γύαλα; с нея древните 

писатели описвали бронзовите брони, съставени от две части. 
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Технологията при изработката на броните от Светлен, Татарево, 

Търничени, Руец, Дълбоки и Башова могила е изяснена в труда на 

В. Василев (1981 г.), като в дисертацията са приложени основните 

обобщения от изследването му. Методите на изработка са 

допълнени с някои нови наблюдения (напр. шарнирните връзки; 

свръзване на двете отделни части, коничното разширение – т.нар. 

поличка и др.) и конструкцията на биметалните (термин, въведен от 

М. Първин) брони. Биметалните брони, открити в България са 

изработени по един и същи начин: основните части са от бронз – 

гръдна и гръбна част; от желязо се изработват предната и задната 

яки, поясите към отворите за ръцете в двете части, поясите между 

изрезите за ръцете и коничните разширения (т.нар. 

„поличка/полички“), с които завършват гръдната и гръбната страни 

на бронята. Всички тези железни елементи се прикрепят 

посредством метални (най-често от същия метал) нитове към 

основните части. Присъствието на множество симетрично 

разположени отвори на местата, където са прикрепяни тези железни 

елементи, следите (фрагменти желязо с нитове и нитове) от самите 

железни части и отделни такива, но неидентифицирани или 

погрешно определени в броните от Руец, Чернозем-Калояново, 

Дълбоки, Башова могила и пр., както и замислената при самото 

изработване разщиряваща се форма в долните части на бронята, са 

неоспорими аргументи в полза на мнението ми (обобщено, 

вследствие на наблюденията на И. Велков), че към броните от тип 

Υ-II с варианти е имало железни елементи. Поради тази причина 

бронзовите основни ленти/отстъпи/бордюри/ивици се изработват от 

по-плътен бронзов лист, за да са надеждна основа, която дава 

стабилност на самата връзка и следователно на прикрепените към 

тях железни елементи. 

Обърнато е внимание и на Омировата µίτρη, разграничението й 

от други предмети (напр. от ζωστήρ) и нейната функционалност. 

Единствената митра от Тракия – тази от Руец е съставена от две 
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части, съединени посредством шарнирна връзка, която позволява на 

предмета да бъде сгъван. Шарнирната връзка на предпазителя е за 

практическото удобство при реалното използване на предмета от 

воин върху кон. Отсъствието на такава връзка, би попречило на 

седящата поза на воина върху коня. Аргументирано е потвърдено и 

допълнително доказано (основно според тежината на броните и 

мобилността на воина), че броните в Тракия са използвани от 

конници.  

Относно масивността на броните от Тракия, свързана с тяхното 

тегло, преди данните в дисертацията ми няма почти никаква 

информация (единствено К. Кисьов е приложил подобна 

информация, относно бронята от Чернозем-Калояново). Такива 

данни почти отсъстват и за камбановидните екземпляри извън 

Тракия, като причина за това е посочено, че изцяло запазените 

примери са рядкост. В приложеният метод, свързан с теглото на 

броните са взети предвид моментното състояние на екземплярите и 

корозията или отсъствието на железните елементи на тези от втория 

основен тип. Теглото на броните от тип Υ-I с варианти (Светлен, 

Татарево и др.) е около 3500/3800 гр. Реалното тегло на броните от 

тип Υ-II с варианти (Руец, Светица и др.) е около 5000 гр. 

Вследствие на направения историографския преглед в 

дисертацията и представените основни мнения на отделни автори е 

ясно, че за произхода и хронологията на броните липсва единна 

позиция и мненията са твърде разностранни и противоречиви. 

Повечето изследователи обаче пропускат (с изключение на В. 

Василев) конструкцията на броните с отсъствието или присъствието 

на отделни декоративни детайли, довела до новата имитативна и 

вече тракийска форма. 

Броните от тип Υ-I с варианти (Светлен, Търничени, Горски 

извор, Татарево, Бегово и Мадрид), вероятно не са изработени в 

Тракия и тяхната хронология е първата половина на V в. пр. Хр. и 

депонирани в средата – трета четвърт на V в. пр. Хр. Следователно 

те са трофейни, дарствени или закупени оръжия, придобити при 
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военни, приятелски или икономически контакти. Съществува и 

вариант, при който броните от тип Υ-I с варианти да са изработени 

в местна работилница, но от чужди майстори, работещи в Тракия и 

по поръчка на тракийски клиенти. При този вариант обаче, 

хронологията им ще трябва да се постави около средата на V в. пр. 

Хр. и депонирани по-същото време или малко по-късно. 

Броните от тип Υ-II с варианти (Руец, Чернозем-Калояново, 

Дълбоки, Голямата могила, Башова могила, Светица, Шивачева 

могила, Якимова могила и двете в частни колекции) без съмнение 

са изработени в Тракия, като развиват и усъвършенстват архаичната 

форма която заимстват, но създават коренно различен доспех от 

конструктивна и естетическа гледна точка. Тази нова тракийска 

броня се явява поредното тракийско изобретение в световното 

антично въоръжение. Тези тракийски брони са създадени около 

средата на V в. пр. Хр. и са били депонирани до около 430/410 г. пр. 

Хр., според останалите предмети, с които са открити. Екземплярите 

от Тракия от тип Υ-II с варианти (Руец, Чернозем-Калояново, 

Дълбоки, Голямата могила, Башова могила, Светица и др.) са почти 

двойно повече от тип Υ-I с варианти (Горски извор, Светлен, 

Търничени, Татарево, и др.), факт който също подкрепя произхода 

на броните (обр. 1). 

 

Обр. 1. Съотношение между двата основни типа брони, според известния брой 

екземпляри от Тракия 

Тип Υ-I Тип Υ-II
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Броните от Тракия са два типа. Те се различават по форма и 

основно според тяхната изработка и конструктивен замисъл. 

Относно появата на два еднакви доспеха, но коренно различни от 

към конструкции и пр., друго разумно обяснение освен че едните са 

местни – тракийски, а другите импортни/произведени от чужди 

майстори в Тракия, трудно би могло да се предложи (идея на Д. П. 

Димитров и В. Василев, която е уточнена и доразвита от мен). Тази 

хипотеза се подкрепя и от декоративните елементи в украсата на 

броните. Всички основни типове брони с техните варианти като 

защитно въоръжение на тракийската аристокрация се появяват в 

погребални комплекси около средата на V в. пр. Хр. Вероятно двата 

типа са съществували паралелно до около третата четвърт на V в. 

пр. Хр. без да има изместване/заместване на един тип с друг. След 

което от около третата четвърт на V в. пр. Хр. и до края на V в. пр. 

Хр. депонираните брони са само от тип Υ-II с варианти – 

тракийски тип брони. Датировката и тракийския произход на 

броните се подкрепя и от единственият метален предмет от Тракия 

върху който е изобразен този доспех. Изображение на броня има 

върху колана от Ловец от средата – трета четвърт на V в. пр. Хр. 

(обр. 2). 

 

Обр. 2. Изображение на броня върху колана от Ловец (по Венедиков, Герасимов 

1973) 
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Териториалното разпространение на броните са днешните земи 

около Пловдив, Хасково и Сливен, райони контролирани от 

одрисите, които са част от Южна Тракия. Присъствието на двете 

брони от Светлен и Руец в земите на север от Хемус са вероятно 

трофейни или дарствени, вследствие на военни и приятелски 

контакти. 

Друг съществен принос в тази част от дисертацията е връзката 

между описаната от Омир (или негови редактори) броня и реално 

съществуващите образци: в погребалните игри, организирани в чест 

на Патрокъл, като награди в състезанията Ахил предоставя за 

победителите, освен други предмети и две брони. Едната е особено 

значима за настоящето изследване. „Щом, Антилохе, така 

настояваш от мойте богатства друга награда да връча на Евмел, 

това ще направя. Ризница (броня-Я. Иванов) аз ще му дам – нея 

смъкнах от Асторопея – медна, със светло олово по края обточена 

вещо.” Бронята на Астеропей е напълно съпоставима с реалните 

биметални екземпляри от втората половина на V в. пр. Хр., типове 

засвидетелствани единствено в Тракия. Тази броня вече не е 

поетична фантазия, и описанието й поразително отразява реално 

откритите в Тракия от тип Υ-II с варианти. 

„Унаследеното въоръжение“...аргументи в полза за липсата му... 

 Поправките върху елементи от защитно въоръжение 

показват единствено, че доспехите са функционални и че са 

използвани с известна продължителност, свързано с участия 

в битки. 

 Ако една броня, ризница, шлем и пр. е използван/а от един 

човек по презумция не би бил/а по размерите на друг: 

характеристиките на човешкото тяло като височина, тегло, 

мускулна маса и пр. са строго специфични и индивидуални 

за всеки един човек. 

 Елементите от въоръжение са лично притежание, показано с 

примерите от Шивачева могила, Голяма Косматка и др. Те не 
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са наследствена форма във воинското общество и род: 

изработвани, поръчвани и закупувани в строго индивидуален 

план. Придобитите трофейни оръжия са продавани, 

подарявани, дарявани в светилища в чест на богове, а 

личното въоръжение погребвано. 

 Вярата в Отвъдното и живота след смъртта е непреклонима в 

древните общества: предметите положени в гроба са нужни 

на погребания, за да си служи с тях; да му бъдат полезни в... 

През 2019 г. бе публикувана една теракота от Аполония (дн. гр. 

Созопол) с датировка 450-425 г. пр. Хр. Теракотата представя 

фигурална композиция на седнала жена, прегърнала малко момче. 

Вдясно пред тях е поставен щит с коринтски тип шлем върху него 

(обр. 3). 

 

Обр. 3. Теракота от Аполония (сн. Д. Недев) 
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Разбира се, последователите на унаследеното въоръжение могат 

да интерпретират фигуралната композиция като чувствителен и 

застинал момент, в който или преди него, синът получава в 

наследство елементи на защитно въоръжение: шлем и щит от своя 

роднина, вероятно баща. Къде е отишъл неговия роднина (може би 

баща), за да остави в наследство шлема и щита на детето: на война, 

а защо без оръжие или с друго, резервно (дублирането на защитно 

въоръжение е отречено от мен във всяко едно отношение); преселил 

се е в Отвъдното, отново без въоръжение!? Нима, същите тези 

последователи на наследствените форми не знаят, че вярата в 

Отвъдното и живота след смъртта е непреклонима в древните 

общества: предметите положени в гроба са нему нужни, за да си 

служи с тях; да му бъдат нему полезни в... Темата за воините и 

войната е основна и водеща за всички древни общества във всички 

исторически периоди, явно и до днес. Но, аз ще предложа друг 

прочит на изобразителния текст, представен върху теракотата от 

Аполония. Отново сме изправени пред застинал момент, който 

отразява действието: още от малко дете, воинът получава елементи 

на въоръжението (в случая шлем и щит), за да започне обучението 

му във военното дело (съобщено и от някои антични автори). 

Поради тази причина, К. Панайотова с екип, откри меч, тип ксифос 

(425-400 г. пр. Хр.) в гроб на малко дете, в същата тази Аполония 

(обр. 4). В противен случай мечът щеше да бъде наследен от негов 

роднина, вероятно братче. Малкият меч-ксифос с ножница от детски 

гроб е изключително добре запазен и върху него няма следи от 

употреба. Липсата на повреди върху оръжието, фактът, че е 

поставено с ножницата с накрайника към нея, и депонирано в гроб 

на дете, маркира ако не друга функция, то поне интерпретация, 

различна от тази, свързана със света на войната. Мечът никога не е 

бил използван като оръжие, поради ранната смърт на неговия 

притежател, а е бил използван в обучението на детето-воин, като 

негово лично оръжие, с което се идентифицира (или ще се) като 

воин. Разбира се, оръжията могат да бъдат и вотивни, но едва след 

тяхната дефункционализация, като средство за воина, обучение или 

имитация. 
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Обр. 4. Погребение на малко дете с меч и други предмети от Аполония (сн. К. 

Панайотова) 

III.2.2 Ризници 

III.2.2.1. Терминология; III.2.2.2. Типология; III.2.2.3. 

Конструктивни и декоративни елементи; метод на изработка и 

функция; III.2.2.4. Произход, хронология и териториално 

разпространение 

Под термина „ризница“ би следвало да се има предвид общ 

предмет, покриващ торса на воина и съставен от отделни подвижни 

елементи, пришити обикновено към кожена или друга основа. Тези 

елементи имат формата на ленти, правоъгълни и кръгли пластини, 

или люспи. Някои от тях са с украса от линии, релефни малки 

полусфери (които често се явяват глави на съставните нитове) или 

мотив „птиче око“ (кръг със сфера в средата). Изработвани са от 

желязо, бронз и по-рядко са от злато или такива с позлатена 

повърхност. В някои случаи към тях има сребърни или златни 

апликации, като при отделни ризници има нараменници 
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(έπωµίδες), а долните им части са снабдени с птерикси (πτέρυγες). 

Често към ризницата има и яка-нагръдник – περιτραχήλιον. 

Вследствие на използваната терминология в основни 

изследвания и представения авторски анализ, относно 

конструкцията на ризниците, може да се предложи класификация 

при тяхното обозначаване. Основен термин: ризница (θώραξ/θώρηξ; 

corslet), в който влизат общите и конкретизираните. Общи: 

композитни/съставни с кожена или ленена основа и допълнителни 

елементи към нея и присъствието на нараменници (έπωμίδες) и 

птерикси (πτέρυγες) (composite corslets; scale corslets; bell corslets); 

пластинчати, всички съставени от пластини, независимо от тяхната 

форма, размери и основа (scale armour; laminae armour; част от 

композитните/съставните) или просто въоръжение за 

тялото/въоръжение (body armour; armour), неангажиращи термини, 

често използвани за всички епохи, особено за по-ранните, но и за 

броните. Обща терминология, в която често се включват голяма 

част или всичките от конкретизираните. Конкретизирани: съставени 

от пластини във формата на рибена люспа, върху кожена или ленена 

основа (fish-scale armour; част от композитните/съставните, 

пластинчатите, линоторекс и сполаторекс); линоторекс 

(λινοθώρηξ/λινοϑώρηκες; ϑόρρακές τε νέω λίνω; linen corslet; linen body 

armor; textile armour) всички ризници с ленена основа с 

допълнителни елементи към нея и присъствието на нараменници 

(έπωμίδες) и птерикси (πτέρυγες), част от композитните/съставните). 

Към конкретизираните типове ризници, може да се предложи и нов, 

който да бъде обозначен като сполаторекс (σπολάς – ϑώρηξ; leather 

corslet, всички ризници с кожена основа с допълнителни елементи 

към нея и присъствието на нараменници (έπωμίδες) и птерикси 

(πτέρυγες); част от композитните/съставните). Всички торакси, 

обозначавани с общи или конкретизирани термини са видове 

ризници, разграничени според конструкцията си или с цел 
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избягване на терминологията, която е объркваща в повечето 

съвременни езици. 

Проблемите за идентификацията на композитни ризници от 

Тракия през IV–III в. пр. Хр., произлиза от липсата на публикации, 

а там където ги има те са първични. Липсата на детайлни 

публикации с изображения на двете страни на отделните пластини, 

посочени размери, плътност, тегло и пр. на предметите ограничава 

една такава идентификация, но в положителна посока, 

предложените мнения, въпреки първичността, пораждат дискусии 

от всякакъв характер. Също така се поражда и странното усещане, 

че траките като едни от най-войнствените етноси и предпочитани 

съюзници във военни конфликти, поради същата тази си 

войнственост и смелост не са имали ризници през IV–III в. пр. Хр. 

В посоченото време, което е на сериозни битки и конфликти по 

света, войнолюбивите траки, според същата онази първичност са 

били без ризници. Взимайки предвид всички известни на мен 

мнения-хипотези за защитното въоръжение, покриващо човешкия 

торс от IV–III в. пр. Хр. от Тракия се оказва, че от същата тази 

войнолюбива територия остана само една ризница: тази от 

Маломирово-Златиница. „Отсъствието“ на елементи от ризници е в 

осезаем дисбаланс, спрямо броните, шлемовете халкидски, трако-

халкидски и тракийски типове, видове със сериозно присъствие в 

Тракия. 

Ризниците от Северна Тракия са групирани в 2 типа: Тип I – 

ризници от правоъгълни пластини и Тип II – ризници от пластини 

във форма на рибена люспа. Общо: 11 ризници с посочени паралели. 

Приведените аналози от Югоизточна Тракия (дн. Турция) 

показват по категоричен начин, че разглежданите примери от 

Шуменско са фрагменти от пластинчати ризници, подкрепено с 

идентичната изработка и начин на свързване на отделните пластини 

една към друга от тези два района на Тракия. Идентичната 

конструктивност, форма на пластините и пр. между откритития щит 
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в погребението край Големаните, и яката-нагръдник от Кьолмен, са 

показателни, че този тип пластини, както и тези с форма на рибена 

люспа не са били използвани само за един вид предмети от 

защитното въоръжение в Тракия. 

Правоъгълните пластини, с които се моделират различни 

предмети от защитното въоръжение са ризници и яки-нагръдници в 

Тракия. Според апликация № 9 от Летница, този тип ризници се 

изобразява и върху предмети от торевтиката. 

Пластините с форма на рибена люспа са разпространени като 

единични находки, завършени предмети, част от такива или 

известни по изображения върху различни материални обекти в 

обширен географски район. В научната литература от XX–XXI в., 

отделно от тази свързана с българските находки има значителен 

обем изследвания, отнасящи се за пластини с формата на рибена 

люспа.  

Според изложеното от редица автори е безспорно, че пластините 

с форма на рибена люспа имат източен произход, засвидетелствани 

най-рано през XVI–XV в. пр. Хр. в Древен Египет, по-късно от IX 

до VII в. пр. Хр. в Асирия, Урарту и от VI в. пр. Хр. до IV в. пр. Хр. 

като цяло в територии, контролирани от Персийската империя 

(основно в Близкия и Централен Изток) по-време на Ахеменидската 

династия и в самата столица – Парсергада/Парса/Персеполис. 

Фактически от VII–VI в. пр. Хр. насетне, те били разпространени в 

почти целият близкоизточен свят, като продължили да се използват 

и в Египет. Разпространението на пластини с формата на рибена 

люспа в Европа, обикновено се свързва с източни или скитски 

контакти и влияние. Според археологическите структури, в които са 

открити люспестите пластини от Европа и степната зона на Евразия, 

те са датирани от средата на VIII – първа половина на VII до средата 

на III в. пр. Хр., като от края на V и първата половина на IV в. пр. 

Хр. това защитно въоръжение достига своята кулминация – основно 

в Скития показано предимно с ризници и шлемове, а в Тракия с 
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шлемове от средата – трета четвърт на V в. пр. Хр., ризници и яки-

нагръдници от първата половина на IV в. пр. Хр. Този тип пластини 

и тяхното използване в защитното въоръжение продължва до по-

късно време с незначителна промяна в общата форма, като за 

България на този етап са регистрирани най-късно в I в. сл. Хр.  

Поради фрагментарния и корозионен харктер на предметите още 

при откриването им, не може да се установи с точност сегментите с 

които са се свързвали пластините една към друга на ризниците от 

тип I, както и начина им на прикрепяне към общото тяло. 

Предложението на Дремсизова, че отделните правоъгълни пластини 

на ризниците от тип I, са прикрепени една към друга с малки халки 

в горния и долния край е приемливо. Вероятно, запазените малки 

сфери върху лицевата повърхност на предметите са глави на 

съставните нитове, чрез които, те са прикрепяни към общата основа. 

Но така също може и да са части от споменатите от Ц. Дремсизова 

халки. Според масивността на отделните пластини, общата основа 

би трябвало да е от кожа, а не от ленена материя, както е 

предположено. Върху отделните пластини на ризниците от 

Браничево и Янково има украса – кръг със сфера в средата („птиче 

око“). Ризницата от Браничево е завършвала с профилирани ръбове 

по-краищата си, технологичен подход, характерен и за по-ранните 

доспехи, защитаващи торса на воина – броните. Ризницата от 

Кьолмен е завършвала с железен кант, както при изрезите за ръцете 

в броните. Те са прикрепяни с малки нитове, както и тези в 

ризницата от Кьолмен. С кант е завършвала и ризницата от могила 

C в Yündolan (дн. Турция). 

Върху лицевата част на ризницата от Браничево е била 

апликирана пластина на змия, изработена от сребро. Според 

формата на змията от Браничево, тя е била апликирана върху 

ризницата, на мястото между гърдите. За сребърният дъговиден 

елемент с флорални мотиви от могила C в Yündolan е предположено, 

че може да е бил прикрепен към ризницата от същото погребение. 
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Реконструираната ризница от Кьолмен е вид, който на този етап 

не може да бъде потвърден или отречен с аналогични примери. 

Предвид локалното разпространение на ризниците от този тип, не е 

изключено предложената съвременна визия на доспеха да е 

правдоподобна. 

В зависимост от другото защитно въоръжение в погребенията с 

ризници от Шуменско, хронологията им се разполага в периода 

400–350 г. пр. Хр. Ризниците от тип I са местни (мнение на 

Дремсизова 1955; 1958). Териториалното разпространение на типа, 

според известните към днешна дата данни показват, че те са 

характерни за Северна и Източна Тракия през IV в. пр. Хр., 

маркирано и в апликация № 9 от Летница, където вероятно е 

представен същия вид ризница, като тези от Кьолмен и Янково. 

Отсъствието на находки от този тип ризници в обектите от Румъния 

е аргумент, че те не са вносни предмети от Скития, но определено 

са повлияни от етносите в тази територия, според високата 

концентрация на пластини-ленти с подобна конструктивност. 

Вероятно моделът на тези ленти-пластини е заимстван от скитите, 

но приложен не в щитове, както е при тях, а в ризници. От друга 

страна и на този етап в Скития не са познати ризници с подобни 

съставни части, което е допълнителен довод пластинчатите доспехи 

от Шуменско да бъдат определени като местна изработка, свързано 

с известна иновативност в тяхното моделиране и приложение. 

III.2.3. Яки-нагръдници 

III.2.3.1. Терминология; Στέγασμα или περιτραχήλιον; 

III.2.3.2. Типология; III.2.3.3. Конструктивни и декоративни 

елементи; метод на изработка и функция; III.2.3.4. Произход, 

хронология и териториално разпространение 

Основно според анализ на антични литературни източници е 

заключението, че със стегазма могат да се наричат яките-

нагръдници от тип Мезек-Върбица, но само според значението на 
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думата – всичко, което покрива, но не и във функционален смисъл, 

конструкция която определено е различна. В този смисъл щом 

яките-нагръдници покриват гърдите и долната част на шиите, те 

могат да се наричат и стегазми. Но думата е твърде обща, според 

значението на всичко, което покрива и винаги когато се използва 

трябва да е съпътствана с пояснителна част. Поради това е редно да 

се използва думата περιτραχήλιον, която е равнозначна и отговаря 

напълно на яка-нагръдник от тип Мезек-Върбица (според 

типологията на Огненова). 

За яките нагръдници (обособена една група – тип Мезек или тип 

Мезек-Върбица в изследвания на Л. Огненова) предложената 

класификации е обща и непълна. В представената типология, която 

включва всички известни ми яки-нагръдници от Тракия, водещи са 

екземплярите от Северна Тракия, обособени според темата на 

дисертацията, като към тях са посочени паралели от други райони: 

общо 20. Показателни за определянето на различни типове и 

варианти към тях на отделните яки-нагръдници са конструктивните 

елементи, от които са изработени и техния начин на изработка. 

Разграничени са 3 типа с 1 вариант: тип Π2-I; тип Π-II; Π-III и 

варианти Π-I-1. 

Яките-нагръдници от тип Π-II (обр. 5) имат за основа масивна 

желязна пластина, покрита отвътре с кожа, плъст или плат, а 

външната повърхност е заета от сребърна или сребърна с позлата 

пластина, върху която има разнообразна украса. В яката-нагръдник 

от Мезек ясно се виждат запазените и допълнителни отвори в двата 

края. Те са разположени от вътрешната страна на предмета, през 

                                                           
2 Π/π – буква от старогръцки, с която започва думата περιτραχήλιον; с нея 

древните писатели описвали яката-нагръдник; терминът е етимологично 

равнозначен за този тип предмети. 
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които са преминавали подвижни връзки – каишки или ремъци, за 

завързване отзад на врата. 

 

Обр. 5. Част от яка-нагръдник (сн. В. Паунова) 

Яките-нагръдници, тяхната функционална принадлежност към 

ризниците, а не към броните (каквото мнение са изразили някои 

автори и подържано и в днешни дни) е подкрепено с много данни в 

дисертацията и прекалено ясно засвидетелствувано във воинските 

комплекси. Вследствие на което са приложени и списъци на 

комплекси и погребения: яки-нагръдници (тип Π-I) с ризници; яки-

нагръдници (вариант Π-I-1), за които липсват данни за части от 

ризници и яки-нагръдници (тип Π-II) с ризници. 

Яките-нагръдници, независимо от тяхната цялост са 

засвидетелствани в археологически структури, както и от 

изображения върху предмети от торевтиката (Летница). 

Показателно е, че яките-нагръдници от България (от всички типове 

и варианти) са известни и регистрирани единствено и само като 

елементи към пластинчати ризници (където има данни за такива). 

Това е напълно нормално, предвид факта, че се появяват през IV в. 

пр. Хр. и то в резултат на вече новото защитно въоръжение за 
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човешкия торс – ризниците. Преди IV в. пр. Хр., от втората 

половина на V в. пр. Хр. в Древна Тракия има само брони, които не 

се нуждаят от подвижни яки-нагръдници. Доста често с броните 

присъстват и златни нагръдни пластини, което обезсмисля до 

известна степен наличието на яки-нагръдници от типове Π-I и Π-II 

към тях. В началото на IV в. пр. Хр., броните са заменени от ризници 

и вече предмета, който защитава торса е коренно различен. 

Ризниците вече се нуждаят от самостоятелни яки-нагръдници.  

Изложените примери много ясно показват, че яките-нагръдници 

от тип Π-I са по-ранни от тези от тип Π-II, и хронологията им е в 

първата четвърт на IV в. пр. Хр., според датировките на Браничево, 

Далакова могила, Пейчова могила, Златиница-Маломирово и др. 

Въпреки, че на този етап липсват находки, които да индикират 

тяхната употреба до средата на IV в. пр. Хр., това може да бъде 

предположено. Около средата на IV в. пр. Хр. се появява вариант 

(тип Π-I/Вариант Π-I-1 – Кьолмен) със същата конструктивност на 

тип Π-I. Яките-нагръдинци от тип Π-II са засвидетелствани от около 

трета четвърт на IV в. пр. Хр. до края на IV в. пр. Хр., според 

датировките на Мезек, Върбица и др. и Голяма Косматка (вероятно 

и от бившата „Колекция A. Guttmann“). Според данните, изложени 

в настоящата дисертация, въвеждането на яките нагръдници от тип 

Π-I в тракийското защитно въоръжение е започнало в началото на 

IV в. пр. Хр., като тяхната употреба е продължила до средата на 

века. След средата на IV в. пр. Хр., до края на столетието, 

тракийската аристокрация е използвала яки-нагръдници от тип Π-II. 

И двата основни типа яки-нагръдници са единствено и само към 

ризници. 

На този етап изглежда, че яката-нагръдник от тип Π-I е 

тракийско изобретение или по-скоро траките са новатори в нейното 

приложение към пластинчатата ризница. Тракийското военно 

изобретение, каквото е яката-нагръдник е измислено и наложено, 

заради появата на ризницата и като усъвършенстван вариант на 
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масивните златни пластини от V в. пр. Хр., които копират като 

форма. Яките-нагръдници (тип Π-I), съставени от метални пластини 

във формата на рибена люспа се появява при траките, населяващи 

древните земи на България в началото на IV в. пр. Хр., 

разпространени от двете страни на Хемус. 

Яките-нагръдници от тип Π-II изместват тези от тип Π-I през 

втората половина на IV в. пр. Хр., възпроизвеждайки формата, но 

вече и елементи от украсата на златните пластини от V в. пр. Хр. 

Както и отделни декорации (розети и бръшлянов венец) от 

парадните шлемове от първата половина на IV в. пр. Хр., 

разпространени в Северна Тракия. Тази замяна на единия с другия 

тип, вероятно е свързана с подема на Македония, но определено на 

този етап не може да продължава да се твърди, че яките-нагръдници 

от тип Π-II са произвеждани там и импортирани в Тракия. Формата 

и елементи от украсата им е съществувала още през V в. пр. Хр. в 

Тракия, представена в златните пластини, повече от които без 

съмнение са местна изработка, повлияни от източни идеи. Форма, 

която е възпроизведена и в яките-нагръдници от тип Π-I от първата 

половина на IV в. пр. Хр., които са били в комбинация с ризници. 

Цялостната форма и украса е съществувала още в средата на V в. пр. 

Хр. при златните пластини в Тракия и възпроизведена в яките-

нагръдници от началото на IV в. пр. Хр. в тип Π-I, и преминали в 

тези от Π-II, но с друга конструктивност и запазвайки посочените 

основни белези. Аргументи, които индикират, че яките-нагръдници 

от тип Π-II също са тракийска иновация, произвеждана и развита в 

днешните български земи. Яката-нагръдник от Голяма Косматка, 

според своята конструктивност и украса, подкрепя произхода на 

тези от тип Π-II. 

В Северна Тракия и към днешна дата единствено в района на 

Шуменско е концентрацията на яки-нагръдници, представени с 

екземплярите от Браничево (тип Π-I), Кьолмен (тип Π-I/Вариант тип 

Π-I-1), Върбица (тип Π-II) и Янково (1905 г.; тип Π-II). Яките-
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нагръдници не са били използвани от обикновените тракийски 

воини, и определено не са били масово защитно въоръжение в 

Тракия. 

III.3. Защитно въоръжение за долни крайници 

III.3.1. „Парадeн“ тип наколенници 

III.3.1.1. Терминология; III.3.1.2. Типология; III.3.1.3. 

Хронология и териториално разпространение 

В поредица от изследвания, наколенниците от Северна Тракия 

са определяни като парадни/церемониални. Използването на думите 

парадни/церемониални може да продължи да се практикува за 

наколенниците от Враца, Аджигьол и Маломирово-Златиница, но 

без ограничения в тяхното използване и употреба, а единствено за 

тяхното групово разграничение от останалите кнемиди. 

Единствените сигурни доказателства (извън сцените на битки върху 

предметните форми), че даден елемент от защитното въоръжение е 

употребяван в бойни действия са различните ремонтни дейности 

(поправки), вследствие на нанесени повреди от оръжия (стрели, 

прашки, мечове и пр.). Към днешна дата, единствено за наколенника 

от Враца има данни за поправка.  

Формата, в повечето случаи и размерите на наколенниците не 

търпят големи промени през времето, поради което те се обособяват 

в типове, според различните декорации, формата и броя на 

отворите, разположени на различни места в кнемидите, когато ги 

има. Групирането на „парадните“ наколенници е направено според 

цялостната декоративна схема, разполжена върху тях, според която 

те се различават един от друг. Типологията е съставена от 3 типа (4 

бр). 

Хронологията на парадните кнемиди е в първата половина на IV 

в. пр. Хр., поради сходствата с Летница и Пейчова могила, където 

са представени подобни наколенници. Отделни предмети от 
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погребенията с парадни наколенници могат да бъдат датирани в 

същия период, както и парадните шлемове. В световен план, 

оръжията във воинските комплекси индикират, че те са 

хронологически по-ранни от повечето депонирани предмети, но 

свързани с продължителността на живот на погребания воин. Във 

воинските общества от първостепенно значение е било младежите 

първо да се обучат във военното дело още от много ранна възраст, 

показано от редица данни. Следователно елементите от оръжия са 

били сред първите притежания на воините. 

III.3.1.4. Женският образ върху парадните наколенници и тяхната 

функция 

За кнемидите от Враца и Аджигьол е предположено, че е 

изобразена източна богиня, която замествала главата на Горгона 

Медуза или на божество в гръцките примери. В парадните 

наколенници от Тракия е представена Горгона Медуза, 

трансформирана в красив, но и отблъскващ татуиран образ, 

характерен за класическия период насетне. Местна обогатена идея 

на Горгона Медуза, така както са си я представяли воините и 

изработена от майсторите, понякога татуирана, за да бъде по 

страшна и отблъскваща за врага, но да ги пази и закриля в битките, 

провеждани при живите и мъртвите. Заключение, подкрепено с не 

един аргумент в тази част на дисертацията, както и тяхната функция 

като кнемиди. 

III.3.1.5. Защо един и опозицията ляво–дясно 

Наколенниците от коментираните примери през ранните и по-

късни периоди, както и другите данни свързани с лявата и дясната 

защита на тялото, показват, че единичните кнемиди са били носени 

както върху десния крак, така и върху левия. И няма основания да 

се търси утилитарна или сакрална причина върху кой крак са стояли. 

Така също, находката от Олонещи (без съмнение не всички 

наколенници са чифтове, доказано по категоричен начин още в 

Černenko 2006) показва, че единични наколенници са депонирани и 
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при други обстоятелства и в други структури, а не единствено в 

гробен контекст. Вероятно, парадните наколенници са използвани в 

специални действия, като израз на богатство, мощ и респект, и не 

задължително само в церемонии и специфични случаи, но и на 

бойното поле при по-мащабни военни кампании. Отсъствието на 

ремонтни дейности, вследствие на нанесени повреди от оръжия, 

подкрепят специалното им положение в Тракия, но без съмнение 

като наколенници, разказващи за времената на божества, герои и 

царе, чрез изобразителните схеми върху тях. 

III.3.1.6. Кнемидата и погребаните индивиди от гробница № II в 

Могиланската могила, гр. Враца 

Анализирайки цялата ситуация с гробница № II, възможната 

хипотеза вероятно е една: редно е да се подлага на анализ само 

гробния инвентар, а не контекста, в който е открит, защото той е 

твърде дискусионен, поради редица обстоятелства от всякакъв 

характер. Поради това, възприемам мнението на Н. Теодосиев, че в 

нея са погребани син на някой местен владетел и мъж-колесничар. 

Синът на местния владетел, който може и да е самият цар е погребан 

в едната част на гробницата, т.нар. скелет № 2. Скелет № 1, погребан 

в противоположната част е млад мъж-колесничар.  

III.3.2. Наколенници 

III.3.2.1 Терминология; III.3.2.2. Типология; III.3.2.3. 

Хронология и териториално разпространение 

От Омир (Il.XVIII.613; XIX.369; XXI.592) насетне, включително 

и в съвременни изследвания за наколенник се използва думата 

κνηµίς, ῖδος, ἡ.  

В Северна Тракия, на този етап откритите наколенници са само 

от Олонещи. Типологията включва 3 типа, като са коментирани 34 

наколенника с посочените паралели.  
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Хронологията на наколенниците от Олонещи (кат. № № 67-68) в 

края на VI – първата половина на V в. пр. Хр. се допълва и според 

метрологичната система за отстоянието на разположените отвори в 

перифериите им (системата в Jarva 1995), както и тяхната 

архаизирана форма. Датировката на останалите е според цялостната 

форма, надписа върху този с кат. № 69 и посочените паралели. Двата 

архаични наколенника са изключения в погребалните и депонирани 

структури в Северна Тракия. 

Наколенниците, в сравнение с шлемовете, броните и ризниците, 

са изключения в погребенията и изображенията от Тракия. Под 

общия термин наколенник, предметите с тази функция от Тракия са 

засвидетелствани от началото на IV в. пр. Хр., според примерите от 

Пейчова могила, Маломирово-Златиница, Враца, Аджигьол и 

изображенията от Летница и Пейчова могила. Към днешното 

състояние на изследване на материалната тракийска култура, това е 

времето, в което започва употребата на кнемиди от тракийската 

аристокрация. Те, продължават да се използват и във втората 

половина на IV в. пр. Хр. – първата половина на III в. пр. Хр. 

Отсъствието на наколенници в погребалните комплекси от 

средата – трета четвърт на V в. пр. Хр. в Тракия, където воините са 

погребани с бронзови и биметални брони, ясно индикира, че 

времето на поява на кнемиди е в началото на следващото столетие. 

Анатомичният или класически тип наколенници (Пейчова могила), 

и т.нар. парадни (Враца, Аджигьол, Маломирово-Златиница), 

изобразявани и в торевтиката (Летница, Пейчова могила), са от едно 

и също време, и няма изместване/заместване на единия с другия тип 

или в обратна посока. Реалните предмети от Тракия имат собствен 

технологичен и иконграфски стил, и не се проследява реципрочност 

от едните към другите и обратното. 

В Тракия не се наблюдава разлика или регионални особености 

между наколенниците от Северна и Южна Тракия. Типовете 
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наколенници са едни и същи за цяла Тракия. Единствената 

регионална разлика е присъствието на архаични наколенници 

(Олонещи) в Северна Тракия, каквито засега не са открити в други 

части на Тракия, и техния импортен произход е вън от съмнение. 

III.4. Подвижно защитно въоръжение 

III.4.1. Щитове 

III.4.1.1. Щитове в Северна Тракия през разглеждания период 

Общоприето е мнението, че щитовете в Тракия са били 

изработвани от нетраен материал и поради това те отсъстват като 

археологически находки. Анализирани са 8 щита, с акцент този от 

Големаните (единствения в Северна Тракия), аналози и антични 

извори, като е приложена изчерпателна литературна справка.  

Погребенията от Големаните и Долна Козница са единствените 

от Тракия (за които имам „данни“, приложени от съвременни 

изследователи), в които има открити „два“ щита или „два“ 

функионално идентични предмета от защитното въоръжение. 

Наблюденията ми към този момент за защитното въоръжение от 

Древна Тракия, и постигнатите резултати в дисертацията, показват 

че в археологически проучени структури, присъстват по един тип от 

различните видове защитно въоръжение т.е. депонирани са по един 

шлем; една броня; една ризница; една яка към нея; един щит; един 

чифт наколенници, както и различни комбинации между тях в 

комплексите. Колективните находки от защитно въоръжение, 

открити край Юделник, и Олонещти, не могат да се свържат с 

гробни структури, а са със статут на съкровища. 

На този етап изворовата база за формата и типа на използваните 

щитове през V–III в. пр. Хр. в Северна Тракия е твърде недостатъчна 

за обобщения и заключения. В зависимост от изображението в 

Свещарската гробница, може да се предположи, че в тази част на 

Тракия са използвани кръгли щитове, вероятно близки по форма, но 
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не и по масивност с гръцкия аспис/ἀσπίς , или т.нар. редуцирани 

хоплитски щитове.  

Заключение 

Защитното въоръжение в Северна Тракия в някои основни 

елементи се различава от това в Южна Тракия, докато в други то е 

общо и за двете области. Концентрацията на отделни предмети с 

детайлите, отразени в тях от защитното въоръжение на север от 

Хемус, от една страна маркират една възможна хипотеза за ателиета 

за тяхната изработка, от друга дефинират различията с това от 

Южна Тракия и Източното Средиземноморие. 

Халкидският тип шлемове от средата – втора половина на V в. 

пр. Хр., вероятно са импортирани от района на Южна Италия. В 

началото на IV в. пр. Хр., варианти на този тип шлемове (трако-

халкидски тип) е започнал да се произвежда и употребява в Тракия. 

Най-представителни от които са т.нар. парадни шлемове. В 

типовете и вариантите се наблюдават и регионални особености в 

конструктивните и декоративните детайли, както и в украсата, 

различни в тези от Южна Тракия и Средиземноморието. 

Илирийският тип, тракийският тип, хибридният тип на 

тракийските шлемове, и атическият тип не са употребявани масово 

от воините в Северна Тракия през периода от средата на V в. пр. Хр. 

до втора половина на III в. пр. Хр. Единичните находки или такива 

с дискусионно съвременно местонамиране подкрепят това мнение. 

Броните са използвани в периода средата – трета четвърт на V в. 

пр. Хр., и тяхната поява в земите на север от Хемус е вследствие на 

военни и приятелски контакти. Те, вероятно са трофейни или 

дарствени. Съществуването на два основни типа е индикация, че 

едните са с импортен произход, а другите с местен, като е създаден 

съвсем нов и различен доспех: тракийски тип брони, половината от 

бронз, половината от желязо. 
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Ризниците от Северна Тракия показват една иновативност в 

тяхното конструиране, и определено са една местна идея, 

реализирана през IV в. пр. Хр. 

С преустановеното функционално използване на броните 

(гюали), изчезват и масивните златни нагръдници. Това явление е 

резултат от редица промени в Източното Средиземноморие, което 

налага и промяна в защитното въоръжение на воините в Древна 

Тракия. От началото на IV в. пр. Хр. до към средата на III в. пр. Хр., 

ако не и малко по-късно, променените воини вече са само с ризници. 

От началото на IV в. пр. Хр. до към средата или според някои 

условности до края на същото столетие към ризниците има 

подвижни яки-нагръдници (типове Π-I и Π-II), изместили и 

заменили златните нагръдни пластини (от типа на Дълбоки, 

Чернозем-Калояново и Башова могила), от които възприемат 

формата (идея на И. Венедиков). Промяна, ясно отличаваща се в 

археологическите находки и комплекси от България и не само: там 

където са намерени яки-нагръдници, липсват големите златни 

нагръдници.  

Яката-нагръдник от тип Π-I е тракийско изобретение. 

Тракийското военно изобретение, измислено и наложено заради 

появата на ризницата и като усъвършенстван вариант на масивните 

златни пластини от V в. пр. Хр., които копират като форма. Яките-

нагръдници (тип Π-I), съставени от метални пластини във формата 

на рибена люспа се появява при траките, населяващи древните земи 

на България в началото на IV в. пр. Хр., разпространени от двете 

страни на Хемус и отсъстващи напълно в западните територии на 

Древна Тракия. 

Яките-нагръдници от тип Π-II, изместват тези от тип Π-I през 

втората половина на IV в. пр. Хр., възпроизвеждайки формата, но 

вече и елементи от украсата на златните пластини от V в. пр. Хр., и 

парадните шлемове от началото на IV в. пр. Хр.  
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Наколенниците, в сравнение с шлемовете, броните и ризниците 

са изключения в погребенията и изображенията от Тракия. 

Предметите с тази функция от Тракия са засвидетелствани от 

началото на IV в. пр. Хр. Това е времето, в което започва употребата 

на кнемиди от тракийската аристокрация. Те, продължават да се 

използват и във втората половина на IV в. пр. Хр. – първата 

половина на III в. пр. Хр., според известни примери. 

Парадният тип наколенници са характерни за 

севернотракийската аристокрация. Наколенникът от Маломирово-

Златиница е импортиран от Северна Тракия, където е съществувал 

център за тяхното производство. Импортният произход на 

наколенника от Маломирово-Златиница и хипотезата, че този тип 

предмети са характерни само за Северна Тракия се потвърждава и 

от липсата на „параден“ тип кнемиди в аристократичните 

комплекси от първата половина на IV в. пр. Хр., открити в Тракия. 

Друга регионална разлика е присъствието на архаични 

наколенници (Олонещи) в Северна Тракия, каквито засега не са 

открити в други части на Тракия и техният импортен произход е 

безспорен. 

Според изображението в Свещарската гробница, може да се 

предположи, че в тази част на Тракия са използвани кръгли щитове, 

вероятно близки по форма, но не и по масивност с гръцкия аспис 

или т.нар. редуцирани хоплитски щитове, които според 

изображения от Южна Тракия са били употребявани от траките още 

през V в. пр. Хр. От друга страна, примерът от Големаните е 

показателен за контакти със скитите, и използваните щитове от тях. 

Реформата на Ификрат 

Реформата във въоръжението на воините, отразена в 

изследвания археологически материал, може да се свърже с името 

на известният военен стратег Ификрат от IV в. пр. Хр.  
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Систематизирайки археологическите данни, с които 

разполагаме, отделни находки и сведения на античните автори, 

реформата в защитното въоръжение в Тракия изглежда така: в 

началото на IV в. пр. Хр. броните са заменени с пластинчати 

ризници, като твърде вероятно е след третата четвърт на IV в. пр. 

Хр. ако не да са напълно заменени, то взаимно са употребявани с 

ленени или кожени, върху които са апликирани различен брой 

пластини и с различна форма – т.нар. съставни или композитни 

ризници. Тази военна реформа от IV в. пр. Хр. не е дело на един 

човек. Ясно е, че е било необходимо име на известен пълководец – 

военночалник (Ификрат), за да бъде обяснено случващото се и 

подчертана мощта на елинските полиси, в случая Атина. 

Нововъведенията, приписвани на Ификрат, са естествен процес, 

породен от необходимост, която произлиза от военната тактика, и 

най-вече поради различните противници и терените на които са се 

водили битките. Самата войска, предвождана от Ификрат била на 

смесен ентически принцип, като всяка друга по-това време, като в 

нейния състав, разбира са влизали и траките. 

Каталог (стр. 345-491) 

Използвана литература (стр. 492-540) 

Приложение № 1 – защитно въоръжение от Южна Тракия с 

отношение към това от Северна Тракия: материал и коментар 

(стр. 542-560) 

Приложение № 2 – анализ на предметите от дискусионните 

гробни комплекси със защитно въоръжение от Северна Тракия 

(стр. 562-595) 

Приложение № 3 – табла със снимки, рисунки и реконструкции 

на елементи от защитно въоръжение (стр. 597-818) 
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Реконструкция на шлема от Върбица (= Върбица 2), Шуменско (1995 г.) със 

запазените характерни фрагменти 

Приложение № 4 – таблици (стр. 820-833) 

Приложение № 5 – карти (стр. 835-839) 

Списък на изображенията (стр. 840-860) 

Справка за научните приноси в дисертационния труд: 

1. За пръв път в такъв обем са събрани, систематизирани и 

анализирани предметите от защитно въоръжение от Северна 

Тракия; 

2. Направен е преглед на историята и състоянието на 

изследванията за защитното въоръжение от Северна Тракия; 

3. Конкретизирана е хронологията на включените в 

дисертацията предмети от защитно въоръжение; 

4. Уточнена е терминологията за обозначаване на предметите от 

защитно въоръжение, включително и на отделни елементи; 
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5. Предложени са типологии на предмети от защитното 

въоръжение, които могат да бъдат допълвани в бъдеще; 

6. Аргументирано е оспорено т.нар. унаследяване на елементите 

от защитното въоръжение; 

7. Приложени са подробни описания и качествени изображения 

с детайли на елементите от защитно въоръжение, които могат да 

бъдат използвани и анализирани от други автори; 

8. Предложени са обективни реконструкции на елементите от 

защитното въоръжение. 
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