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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

В археологическата литература редица предмети от халколита в българските земи са 

определяни като оръжия: каменни боздугани, бойни брадви от камък, мед и рог, върхове за 

стрели и копия от кремък и кост, каменни и глинени “тежести за прашка”. Липсват обаче 

специализирани изследвания върху повечето от тези предмети и особено върху проблема за 

тяхната функция. Отсъстват и обобщаващи проучвания по темата за въоръжението и за 

възможни военни конфликти през този ранен период от човешкото развитие. 

Терминът въоръжение се отнася както за оръжия за нападение (нападателно 

въоръжение), така и за предпазно (защитно, отбранително) въоръжение. Под оръжие 

разбирам отделно средство за нападение (в битка или лов). От халколита в българските земи 

липсват останки от предпазно въоръжение. Предмет на настоящата работа на практика са 

оръжията за нападение.  

 Изследването се концентрира върху оръжия, предназначени за бой, и такива, които 

могат да имат както ловна, така и бойна употреба. Това включва анализ на всички видове 

предмети, за които е предполагана подобна функция в научната литература. Извън обхвата 

му остават артефакти, използвани в риболова – костени харпуни и др.  

 Цели и задачи на работата 

 Настоящата работа си поставя три основни цели: 

 - Да се изясни кои видове предмети от халколита могат да бъдат действително 

разглеждани като специализирани оръжия. 

- Да се определи, доколкото е възможно, тяхната конкретна функция – бойна или 

ловна, т. е. да се отговори на въпроса дали може да се приеме съществуването на 

специализирано бойно въоръжение през тази епоха. 

- Да се очертаят хронологическото развитие и регионалните специфики в 

разпространението на различните видове оръжия през халколита и съответно потенциалните 

възможности те да бъдат използвани както като културни индикатори, така и като източник 

на информация за евентуални въоръжени конфликти. 

Осъществяването на тези цели е свързано с изпълнението на следните задачи: 

- Събиране и обработване на достъпните предмети, които могат да бъдат разглеждани 

като оръжия (или са интерпретирани в научната литература като такива) – както 

публикувани, така и непубликувани. 

- Изработване на обща класификация на въоръжението и отделни класификации на 

различните видове оръжия. 
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- Очертаване на хронологическото и териториалното разпространение на отделните 

видове оръжия и на различните типове в рамките на всеки вид. 

- Морфологичен и метричен анализ на изследваните артефакти с цел да се установи 

тяхната функция и функционалност. 

- Изясняване на контекста на намиране на разглежданите предмети в различните 

обекти (селища, некрополи) с оглед неговото значение за интерпретацията на тяхната 

функция.  

- Проследяване на общи тенденции в появата, развитието и разпространението на 

потенциалните бойни оръжия и разглеждането им в контекста на други данни, 

свидетелстващи за въоръжени сблъсъци през халколита.  

 Хронологически обхват 

Хронологическите рамки на темата са естествено определени от обекта на изследване. 

Повечето от разглежданите предмети се появяват през халколита и са сред характерните за 

епохата артефакти. През т. нар. преходен период, последвал края на класическите халколитни 

култури, се наблюдават значителни промени в културата, които обхващат и сферата на 

въоръжението. Поради това този период остава извън хронологическия обхват на 

изследването.  

 В работата е използвана триделната периодизация на халколита, предложена от Х. 

Тодорова, поради относителната й приложимост за цялата разглеждана област: 

 - ранен халколит: 4900/4850 – 4600/4550 г. пр. Хр. (cal. BC) 

 - среден халколит: 4600/4550 – 4500/4400 г. пр. Хр. 

 - късен халколит: 4500/4400 – 4100/3800 г. пр. Хр.  

 Териториален обхват 

В териториално отношение дисертационният труд се концентрира върху днешните 

български земи. От една страна, в тази територия попадат контактните райони между 

основните културни явления на Балканите през този етап от праисторията – явления, които 

намират най-ярък израз в обособяването на къснохалколитните културни комплекси 

Криводол-Сълкуца-Бубани Хум Іа, Коджадермен-Гумелница-Караново VІ и Варна. Това дава 

възможност именно въз основа на материалите от българските земи да се проследи 

евентуалното наличие на културни специфики при различните видове оръжия или тяхната 

“надрегионалност”. От друга страна, определянето на териториалните рамки се обуславя от 

чисто практическата възможност за максимално пълно събиране и изследване на 

разглежданите предмети, което включва и обработването на находки, съхранявани в редица 

регионални музеи.  
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 В изследването разглежданата територия е разделена на няколко области – Западна 

България, Централна Северна и Североизточна България, Горнотракийска низина и Родопите,  

Черноморско крайбрежие. Те са обособени не само според определени природо-географски 

особености, но преди всичко въз основа на конкретно културно съдържание.  

 Разпознаваемост на праисторическото въоръжение 

В тази част са разгледани проблемите, свързани с възможността за разпознаване на 

въоръжението през праисторията. Те са породени както от липсата на исторически сведения, 

така и от липсата на части от самите предмети (а може би и на цели такива), които са били 

изработени от нетрайни материали – дърво, кожа и др. Не е изключено като оръжия да са 

използвани предмети, които не достигат до нас (напр. изцяло дървени лъкове и стрели, копия 

и др.), а също и такива, които традиционно са определяни като сечива (напр. някои плоски 

брадви). Дори в някои от случаите, когато достигналите до нас части ясно показват, че те са 

принадлежали на оръжия, видът на тези оръжия е дискусионен – характерен пример са 

върховете за стрели или за копия. 

 Обща класификация на въоръжението 

 В рамките на нападателното въоръжение са разграничени два класа:  оръжия за близък 

бой и оръжия за далечен бой. С оглед на целите на работата, този вариант дава възможност да 

се разграничат предмети, които вероятно са имали специализирано бойно предназначение 

(“за близък бой”) от такива, които могат да са използвани както за лов, така и във военни 

сблъсъци (“за далечен бой”). Всеки клас е подразделен на видове оръжия, обединени въз 

основа на сходна форма и съответно функция и начин на действие. Клас “оръжия за близък 

бой” включва боздугани, брадви-чукове, двойни брадви и двойни чукове, а клас “оръжия за 

далечен бой”: лък и стрели, копия, прашки. В някои от видовете са обособени подвидове 

според материала, от който са изработени предметите. 

 Терминология 

Разгледани са основните проблеми, свързани с различните термини, използвани в 

литературата за изследваните артефакти, преди всичко за тези с пробита дупка за дръжка.  

 Изворова база 

 Дисертационната работа е изградена въз основа на анализа на над 1200 предмета. В 

каталога към изследването са включени онези от тях, които могат да бъдат определени като 

оръжия и чието отнасяне към халколита е достатъчно сигурно – общо 1073 находки, повечето 

от които са непубликувани. Около 90% от използваните артефакти произхождат от 

проучвани халколитни обекти (селища и некрополи). Останалите са случайни находки 
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(колективни или единични), които според характеристиките си и/или наличието на 

“съпровождащи” материали могат да бъдат отнесени към халколита.  

   

ГЛАВА І: ИСТОРИЯ НА ПРОУЧВАНИЯТА 

 

Проблемът за оръжията, използвани през халколита в днешните български земи 

(тяхната поява, развитие и разпространение и преди всичко основанията за функционалното 

им определяне), не е бил предмет на цялостно задълбочено изследване в археологическата 

литература. Подобна функция е приписвана от редица автори на различни артефакти, но 

обикновено без да бъде обоснована с конкретни аргументи. За повечето от тези предмети 

напълно липсват обобщаващи изследвания. Изключение правят медните брадви-чукове и 

кремъчните върхове за стрели и копия. Въпросът за съществуването на специализирани 

оръжия и сведенията за въоръжени конфликти през праисторията са разгледани обобщаващо 

единствено от Дж. Чапман и М. Иванова.  

 

ГЛАВА ІІ: ОРЪЖИЯ ЗА БЛИЗЪК БОЙ 

  

ІІ. 1. БОЗДУГАНИ 

 Боздуганът представлява оръжие за близък бой, състоящо се от дървена дръжка и 

“глава” от по-твърд и по-тежък материал (камък, метал), която цели увеличаването на 

поразяващата сила. От халколита в българските земи са известни единствено каменни глави 

за боздугани (общо 36 находки). Всички те са кръгли в хоризонтален план, а триизмерната им 

форма е проста, най-често близка до сфера или конус. В средата им е пробит кръгъл отвор за 

прикрепване към дървена дръжка. Според морфологичните специфики на известните находки 

са разграничени 4 типа: І – приблизително сферични, ІІ –“крушовидни”, ІІІ – “дисковидни”, 

ІV – симетрично биконични.  

 В българските земи каменните боздугани са засвидетелствани от неолита. През 

халколита се наблюдава увеличаване на разпространението им. Най-широко е разпространен 

тип І, представен във всички културни области и през всички периоди на халколита. Малкият 

брой на находките от останалите типове не позволява по-конкретни заключения относно 

тяхното териториално разпространение и хронологическо развитие.  

 Разглежданите предмети са почти еднозначно определяни в литературата като 

специализирани оръжия и/или символи на статус и престиж. Указание в тази насока е 

морфологичното им сходство с каменните брадви-чукове, което подсказва сходна функция. 

 4



Най-ясно връзката между двата вида предмети личи при “боздугановидните” брадви от 

Криводол и Карнобат, които имат приблизително кръгла форма, но с оформено острие. 

Прецизната обработка на боздуганите, която има основно визуален ефект, подсказва важното 

им значение, а очукванията върху голяма част от тях – реалната им употреба. Използването 

им като оръжия за близък бой, а може би и като символи на власт, се подкрепя и от редица 

исторически примери за такава функция на сходни предмети – от Месопотамия, Египет и др.  

 

ІІ. 2. БРАДВИ-ЧУКОВЕ 

 Брадвите-чукове представляват предмети от камък, мед или рог с пробит отвор за 

захващане на дръжка. В повечето случаи едната част е оформена като острие, успоредно на 

оста на дръжката, а другата е тъпа, обикновено оформена като ударна площадка. Острието на 

някои предмети, преди всичко изработени от рог, може да бъде и “клюновидно” (т.е. 

пробиващо, а не оформено като режещ ръб). Диаметърът на отвора обикновено е малък 

(предимно в интервала 17-25 мм), което предполага неособено масивна дръжка. Това 

предположение се подкрепя от две каменни брадви-чукове от некропола Варна І, открити 

заедно със златни цилиндрични пластини, които са обвивали дръжките им. Диаметрите на 

тези цилиндри са приблизително равни на дупките на съответната каменна част, а дължината 

на дръжките е в интервала 0,35-0,40 м. 

  

ІІ. 2. 1. КАМЕННИ БРАДВИ-ЧУКОВЕ 

 Предложените в работата наблюдения и заключения се основават на анализа на близо 

400 каменни брадви-чукове. Около 90% от тях произхождат от проучени халколитни обекти, 

предимно от селища. Напълно запазени или почти цели, с личаща цялостна форма, са около 

1/4 от използваните находки. Въз основа на техните морфологични характеристики е 

изградена класификация на каменните брадви-чукове. Според формата на предметите в 

хоризонтален план са разграничени 7 типа: 

- Тип І: Предната част има форма на триъгълник, а задната – на трапец.  

 - Тип ІІ: Предната част има форма на триъгълник, а задната – на трапец. Характерният 

белег, отличаващ тип ІІ от тип І, е ясно изразеният стремеж за подчертаване и разширяване 

на прелома чрез “изтегляне” встрани и оформяне на ръб.  

- Тип ІІІ: Формата на тялото е приблизително овална. Стените са дъговидни, без 

очертан прелом между предната и задната част. Максималната ширина (и съответно дупката) 

е около средата на тялото или слабо изнесена към тила.  
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 - Тип ІV: Формата е близка до тип ІІІ, но се наблюдават и някои характерни различия. 

Максималната ширина е изнесена към тила, а самият той е объл, без ясно оформен като равна 

ударна площадка чук. 

 - Тип V: Формата на тялото е триъгълна или приблизително триъгълна. - Тип VІ: 

Формата е донякъде сходна с тази на тип ІІІ. Характерната особеност е дъговидното 

разширяване покрай дупката.  

- Тип VІІ: Формата е близка до правоъгълник, с триъгълно скосяване към острието.  

Вертикалното надлъжно сечение и напречното сечение през дупката са използвани 

като критерий за обособяването на подтипове. Според формата на острието са дефинирани 

варианти: a – право или почти право; b – дъговидно извито; с – триъгълно; d – обло, 

пробиващо (“клюновидно”) острие.  

 Наред с различията във формата се наблюдават и определени разлики в размерите на 

каменните брадви-чукове от халколита, в някои случаи значителни. Въз основа на тях са 

обособени три групи. Водещ критерий за разграничаването е дебелината на тялото при 

дупката, която в почти всички случаи е и максималната дебелина. Група А включва масивни 

предмети, с дебелина над 40 мм, група В обединява преобладаващата част от находките, с 

дебелина между 15 и 40 мм, а група С обхваща миниатюрни предмети, с дебелина под 15 мм, 

както и дължина под 80 мм и ширина под 35 мм.  

 Наблюдават се известни взаимовръзки между групите и типовете каменни брадви-

чукове от халколита. В най-многобройната група (В) са представени всички известни типове 

(без VІІ), подтипове и варианти. В група А липсват типове ІІ и ІV, както и варианти c и d 

(липсата на подробна информация за част от предметите не позволява твърде конкретни 

заключения на ниво подтип). Група С е най-малобройна и е представена основно от 

фрагменти. Целите находки се отнасят към тип І.    

 Анализът на хронологическото и териториалното разпространение на каменните 

брадви-чукове показва, че в българските земи те се появяват в началото на халколита, като са 

засвидетелствани относително синхронно в различните културни области. Сходна е 

ситуацията и в съседните райони, като единствено за днешна Сърбия (ареалът на култура 

Винча) е предложена по-ранна дата за появата им. Въз основа на наличните данни обаче не е 

възможно да се установи със сигурност център на възникване на разглежданите предмети.  

 Определени специфики се наблюдават в териториално-хронологическото 

разпространение на отделните типове и групи. Тип І (който е най-многоброен) и тип ІІІ са 

представени във всички райони. В Северозападна България присъствието им е 

засвидетелствано от ранния халколит. В останалите райони липсват сигурно датирани цели 
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находки от този период, което възпрепятства по-конкретни заключения. Тип ІІ е 

разпространен в Североизточна България и Черноморското крайбрежие и се отнася към 

късния халколит, като неговият подтип 5 е познат само от района на Варненските езера. 

Типове ІV, V и VІ са представени от малък брой находки. Липсват сигурни данни за 

съществуването и на трите типа по Черноморското крайбрежие, както и на тип V в Тракия. 

Тип VІІ до момента е представен от само една находка (от Северозападна България). По 

отношение на вариантите на каменните брадви-чукове прави впечатление липсата на 

пробиващите остриета (c и d) в Западна България и Тракия (с едно изключение от Криводол). 

Различия личат и в разпространението на групите. Група В е най-многобройна и най-широко 

разпространена – във всички културни области. В Северозападна България обаче тя е 

определено по-слабо представена, отколкото в останалите райони. Там сравнително голям 

дял (около 30%) заемат находките от група А. Техният процент значително намалява в 

Североизточна България, а в Черноморието и Тракия напълно липсват. Група С е доста 

малобройна, особено в Западна България, където е представена само от една находка от 

Деветашката пещера. Като цяло се наблюдава определена “грацилизация” на каменните 

брадви-чукове от запад на изток.   

 От съществено значение за целите на работата е направеният анализ на 

морфометричните характеристики на каменните брадви-чукове, следите от употреба върху 

тях и използваните суровини. Той е пряко свързан с изясняването на функцията на тези 

предмети. Предметите от групи В и С имат остриета с малка височина (основно в интервала 

20-25 мм за група В), а често и без оформен режещ ръб (триъгълни, пробиващи или 

“притъпени” чрез заобляне или тясна плоскост). Тиловете им също са с неголяма ударна 

площ. По-големи са размерите на остриетата на артефактите от група А, но пък те 

обикновено имат голям ъгъл на заостряне. 

 Следите от употреба обикновено са близки по характер върху двете различни 

“работни” части – по-малки или по-големи нащърбявания и отчупвания по ръба на острието и 

чука. Те са сходни върху различните артефакти, като се различават по-скоро по наситеност – 

обикновено най-очукани са остриетата и тиловете на масивните предмети от група А. 

Познати са и находки без макроскопски различими следи от употреба. Прави впечатление, че 

към тях се отнасят всички екземпляри от тип ІІ, подтип 5. 

 Анализиран е и контекстът на откриване на каменните брадви-чукове от халколита, с 

акцент върху ситуацията в некрополите (за които е налична по-конкретна информация).  

 

ІІ. 2. 2. МЕДНИ БРАДВИ-ЧУКОВЕ 
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От халколита в българските земи са известни 92 медни брадви-чукове, всичките цели. 

В работата е използвана наложилата се в литературата класификационна схема на Х. 

Тодорова, с предложените от К. Димитров корекции. Направени са и някои допълнителни 

уточнения. Според формата на предметите са разграничени 4 типа: Плочник, Видра, Варна и 

Девня. В типове Видра и Девня са обособени по 3 подтипа (А, В и С). Формата на острието 

дефинира варианти – a, b и c (отговарящи на съответните варианти при каменните брадви-

чукове). 

 Всички медни брадви-чукове с информация за стратиграфия и контекст се отнасят към 

ІІ и ІІІ фаза на късния халколит. Наличните данни не позволяват сигурни заключения относно 

хронологическото развитие на отделните типове. Въз основа на някои данни от съседни 

райони може да се предположи по-ранната поява на тип Плочник.  

 Наблюдават се териториални различия в разпространението на типовете. Тип Плочник 

се среща основно в Западна България и Тракия, като в първия район обхваща почти всички 

известни находки. В Североизточна България и Черноморието са познати единични предмети 

с “класическите” характеристики на типа. Тип Видра е най-многоброен, като се среща във 

всички културни области. Наблюдават се обаче регионални специфики в разпространението 

на отделните подтипове. Подтип Видра В е засвидетелстван само в Североизточна България и 

Черноморието, като преобладава в района на Варненските езера. В Тракия са представени по-

масивни артефакти от типове Видра С и А, сходни по размери с тип Плочник. Тип Варна е 

характерен за Черноморското крайбрежие. Единични находки са познати от вътрешността на 

Североизточна България. Тип Девня е най-малоброен и с най-ограничено разпространение. 

Класическата му форма е засвидетелствана само в района на Варненските езера. 

 Проследяването на разпространението на разглежданите предмети в по-широк 

културно-териториален контекст потвърждава основните наблюдения за днешните български 

земи. Известните находки от тип Плочник се концентрират в земите на днешна Сърбия, 

Западна България, Западна Румъния и Унгария, т.е. преди всичко в ареала на култури 

Криводол-Сълкуца-Бубани хум Іа и Тисаполгар, докато основната зона на разпространение 

на тип Видра е Североизточна България, Мунтения и Молдова, т.е. ареалът на култури 

Коджадермен-Гумелница-Караново VІ, Варна и Кукутени-Триполие.  

 Анализът на морфометричните характеристики на медните брадви-чукове показва 

определени зависимости между тях и отделните типове. Най-масивни са екземплярите от 

типове Плочник и Видра С (сходни с група А при каменните). Те имат и най-високи остриета 

(отнасящи се към варианти a и b), както и тилове с най-голяма площ. Предметите от 

останалите типове са определено по-стройни и по-леки, с по-малки по размери остриета и 
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тилове. Остриетата им са предимно силно дъговидни или триъгълни (варианти b и с). 

Познати са и няколко миниатюрни медни брадви-чукове. 

 Следите от употреба са сходни с тези върху каменните брадви-чукове и се наблюдават 

върху предмети от всички типове. Отличават се няколко находки със силно деформирани 

(сплеснати) острие и/или чук. 

 Анализиран е и контекстът на откриване на медните брадви-чукове. Голямата част от 

тях произхождат от некрополи и то основно от един – Варна І. Откриват се както в гробове с 

трупополагане (предимно на мъже), така и в кенотафи. Интерес представляват и няколко 

случайни колективни находки.  

 

ІІ. 2. 3. РОГОВИ БРАДВИ-ЧУКОВЕ 

 За разлика от каменните и медните брадви с дупка, които имат като цяло сходни 

морфологични характеристики, то при роговите артефакти с дупка се наблюдава значително 

разнообразие. Срещат се предмети, изработени от различни части на еленовия рог; с 

различно оформяне на двата края: единият като острие, другият като чук; и двата като 

остриета; единият или и двата края са кухи (муфи ?) и др.; с различно оформяне на острия 

край; с различна обработка на повърхността; с различни форма и размери на отвора. Тези 

различия във формата, често съществени, предполагат и различия във функцията – като 

земеделски сечива, кирки, брадви и др.  Детайлният анализ на всички рогови артефакти с 

дупка и възможната им употреба излиза извън обхвата на дисертационния труд, а е и силно 

затруднен от липсата на публикации и от фрагментарното състояние на по-голямата част от 

находките.  

С оглед на целите на изследването интерес представлява възможността рогови 

предмети да са използвани като бойни брадви. Дефинирането на някои от тях като оръжия се 

основава както на морфометричните им характеристики, така и на контекста, в който са 

открити. Водещо значение имат колекциите от некрополи и основно двете най-многобройни 

– от Дуранкулак и Варна І. Рогови брадви с дупка се откриват и в гробове с трупополагане 

(основно на мъже), и в кенотафи. В гробовете с трупополагане обикновено са разположени в 

позиция, която предполага, че са държани в една ръка (сходна с тази на голяма част от 

медните и каменните брадви-чукове). Това означава относително малки дръжки, непригодни 

за мотика, соха или кирка например.   

Повечето от роговите предмети с дупка от халколитни некрополи са открити в лошо 

състояние, но по-добре запазените находки имат сходни морфометрични характеристики. 

Едната им част е издължена и завършва с режещо или пробиващо острие, а другата е 
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оформена като чук. Отворът има кръгла или слабо овална форма. Повърхността на 

предметите е добре огладена. Основните различия засягат формата на острието. Според нея 

са разграничени три варианта: 

- Вариант 1: Пробиващо острие.  

- Вариант 2: Чрез скосяване от долната страна е образуван режещ ръб, 

перпендикулярен на оста на дръжката. Острието е тясно, с дъговидна форма.  

- Вариант 3: Чрез скосяване е образуван режещ ръб, успореден на оста на дръжката. 

Острието е относително широко, със слабо дъговидна форма. 

Сред находките от некрополи с данни за формата на острието значително преобладава 

вариант 1.  

Известните находки от некрополи се появяват в ранния халколит, но броят им 

значително се увеличава през средния и късния халколит. Почти всички (с едно изключение) 

произхождат от района на Черноморското крайбрежие. Рогови брадви-чукове със сходни 

характеристики са известни и от халколитни обекти в Североизточна България, като в някои 

случаи контекстът на откриването им (до укрепителните съоръжения на селищата) също 

подкрепя интерпретацията като оръжия. Не са ми познати подобни предмети от Западна 

България, а от Тракия липсват такива със сигурен контекст на откриване, който би потвърдил 

определянето им като оръжия. Всъщност проблемът с функционалното определяне на 

роговите артефакти с дупка значително затруднява анализа на хронологическото и 

териториалното разпространение на бойните брадви. 

 

 ІІ. 3. ДВОЙНИ БРАДВИ 

Двойните брадви представляват предмети с отвор, при които и двата края са оформени 

като остриета. В някои от случаите едното или и двете остриета са пробиващи, а не режещи.  

 

ІІ. 3. 1. КАМЕННИ ДВОЙНИ БРАДВИ 

 Датирането на каменните двойни брадви в рамките на халколита е условно, тъй като се 

основава само на две находки без ясен контекст. Морфометричните им характеристики и 

особено формата на остриетата (вариант d на брадвите-чукове) обаче намират добри 

паралели сред каменните брадви-чукове от халколита. И двата предмета са от района на 

Ловеч и са почти идентични.  

  

ІІ. 3. 2. МЕДНИ ДВОЙНИ БРАДВИ 
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 Според формата на предметите (и преди всичко на остриетата) са разграничени два 

типа медни двойни брадви:  

 - Тип І: Едната част е оформена като силно дъговидно, почти триъгълно острие, 

успоредно на оста на дръжката, а другата – като дълъг, слабо извит пробиващ връх 

(клюновидно острие). Известни са две находки, само едната от които има ясен контекст и 

датировка – некрополът Варна І, късен халколит. 

- Тип ІІ: И двете части са еднакви, завършващи с по-скоро пробиващи, отколкото 

режещи остриета. Формата е сходна с тази на каменните двойни брадви. Типът е представен 

само от една случайна находка от Априлово, Старозагорско. Някои сходства с тип Ясладани 

предполагат датирането й в т. нар. преходен период.  

  

ІІ. 3. 3. РОГОВИ ДВОЙНИ БРАДВИ 

 Сред известните находки на рогови двойни брадви от халколита в българските земи 

могат да бъдат разграничени два типа: 

 - Тип І: Едната част е оформена като триъгълно острие, успоредно на оста на 

дръжката, а другата (по-дълга) е скосена едностранно, така че образува дъговидно острие, 

успоредно на оста на дръжката. Известен е само един екземпляр, произхождащ от 

къснохалколитния пласт на селищна могила Дуранкулак (култура Варна). 

 - Тип ІІ: Единият край е едностранно скосен, така че образува дъговидно острие, 

успоредно на оста на дръжката, а другият е оформен като пробиващо, “клюновидно” острие. 

Отворът е разположен приблизително в средата на тялото. Формата на остриетата (и особено 

пробиващият връх от едната страна) и неособено големите отвори на въпросните артефакти 

насочват към възможна бойна употреба. Липсват обаче сигурни данни (като специфичен 

контекст на откриване), които да подкрепят тази хипотеза. Предметите от този тип са 

характерни за култура Коджадермен-Гумелница-Караново VІ.  

 

ІІ. 4. ФУНКЦИЯ НА БРАДВИТЕ С ДУПКА 

 Съществуват различни мнения за функцията на брадвите с дупка (и преди всичко на 

брадвите-чукове) от камък, мед и рог. Те са интерпретирани като земеделски или 

дървообработващи сечива, като ковашки чукове (конкретно за някои каменни екземпляри), 

като оръжия или символи на социален статус. В настоящата работа различните хипотези са 

анализирани последователно с оглед на данните, свидетелстващи за възможната употреба на 

предметите – морфометрични специфики, следи от употреба, контекст на откриване.  

 11



Трябва да се отбележи, че нито една от предложените в литературата хипотези за 

работна употреба на брадвите-чукове не включва едновременно и трите подвида – от камък, 

мед и рог. Сходните характеристики на каменните, медните и роговите брадви с дупка, както 

и идентичният контекст на откриването им в некрополи са свидетелство, че те са имали 

еднаква употреба. Всички анализирани данни показват, че най-вероятно става въпрос за 

оръжия, при това специализирани бойни оръжия, тъй като поради малкия обсег на действие 

бойните брадви не са подходящи за лов. Първо: оформянето на две отделни, различни по 

характер функционални части (постигнато чрез поставянето на дръжката в “работната” част), 

е особено удобно за бойната употреба на артефактите, тъй като улеснява нанасянето на удари 

в различни посоки. Второ: тесните и къси дръжки могат да бъдат държани с една ръка, което 

освобождава другата, а и са по-удобни за продължително носене и за бързи, резки движения 

(включително и на малко пространство), каквито се изискват в бойна обстановка. Трето: 

специфичните следи от употреба, сходни върху двете различни по характер части на 

оръжията, показват сходното им предназначение. Възможно е да са получавани в сблъсък с 

друго подобно оръжие или с предпазно въоръжение. Четвърто: пробивността на остриетата 

на редица екземпляри. Пето: контекстът на откриване – както в некрополи (където са 

характерни за погребения на израснали мъже и обикновено заемат централно място в гроба, 

включително и в някои от най-богатите гробове от халколита), така и специфичната 

ситуация, в която е открита медната брадва-чук от селищна могила Хотница.  

 Не е изключена спорадичната употреба на брадви-чукове (особено на масивните 

екземпляри) и като работни сечива, но това едва ли е било основното предназначение на вида 

предмети като цяло.  

Същевременно откриването на брадви с дупка в богати погребения, изящната 

обработка и липсата на следи от употреба на някои от тях предполагат, че те постепенно 

придобиват и представително значение като символи на сила и власт.  

 

ІІ. 5. ДВОЙНИ ЧУКОВЕ  

Двойните чукове са предмети, при които и двете части са оформени като ударни 

площадки – чукове. От халколита в българските земи са познати находки, изработвани от 

камък. Срещат се рядко. Най-ранните екземпляри са от ранния халколит в Западна България, 

а през средния и късния халколит са засвидетелствани в Североизточна България и Тракия. В 

морфологичен план каменните двойни чукове заемат междинна позиция между боздуганите и 

брадвите-чукове. Това предполага и еднаквата им функция – на оръжие.  
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ІІ. 6. РАЗВИТИЕ НА ОРЪЖИЯТА ЗА БЛИЗЪК БОЙ ПРЕЗ ХАЛКОЛИТА 

Анализът на наличната информация показва, че най-рано възникналите 

специализирани ударни оръжия за близък бой в днешните български земи са боздуганите, 

които са засвидетелствани от неолита. В ранния халколит се появяват първите каменни и 

рогови бойни брадви с дупка и каменните двойни чукове. Възможно е бойните брадви да се 

развиват от боздуганите поради намаляващата ефективност на последните срещу развиващо 

се предпазно въоръжение (кожено и/или дървено) и нуждата от пробиващо оръжие за близък 

бой. Действително, боздуганите не изчезват с появата на брадвите с дупка и дори броят и 

разпространението им постепенно нарастват през халколита. И те, и двойните чукове обаче 

остават далеч по-малобройни от каменните брадви-чукове, които явно се налагат като 

предпочитано оръжие. Последните са слабо застъпени единствено в култури Хаманджия и 

Варна, за които са характерни роговите бойни брадви. 

През средния и преди всичко през късния халколит разпространието на оръжията за 

близък бой и особено на каменните брадви-чукове рязко се увеличава. Усъвършенства се и 

формата на ударните части на последните, като личи стремеж към по-голяма пробивност. 

Изглежда те се явяват прототип на медните брадви-чукове, които започват да се изработват 

през късния халколит в резултат на усъвършенстващите се металургични способности. 

Медните брадви с дупка могат да се разглеждат като усъвършенстван вариант на каменните и 

роговите – те са по-здрави, по-остри, по-тежки при еднакъв обем и в резултат на всичко това 

– по-пробивни, а също така по-издръжливи и подлежат на поправка и преработка. Те обаче не 

изместват каменните и роговите екземпляри. Развитието на брадвите-чукове води и до 

появата на двойните брадви в края на халколита. 

Късният халколит бележи пика както в разпространението, така и в разнообразието на 

оръжията за близък бой – като подвидове, типове, подтипове и варианти. Наблюдава се 

развитието на определени “моди”, което изглежда е свързано и с нарастването на значението 

на самите артефакти и превръщането им в предмети на престиж и символи на власт и сила. 

 

ГЛАВА ІІІ. ОРЪЖИЯ ЗА ДАЛЕЧЕН БОЙ 

  

ІІІ. 1. ПРАШКИ  

 Прашката представлява приспособление за хвърляне на снаряди. Употребата й като 

оръжие е широко засвидетелствана исторически и етнографски, от античността до наши дни. 

Поради изработката й от нетрайни материали липсват сигурни данни за съществуването й 
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през праисторията. Редица автори обаче интерпретират като “тежести за прашка” предмети 

от глина и камък от неолита и халколита. 

  

 ІІІ. 1. 1. ГЛИНЕНИ “ТЕЖЕСТИ ЗА ПРАШКА” 

 Според различията във формата на т. нар. глинени “тежести за прашка” могат да бъдат 

разграничени два основни типа: заоблено-биконични (тип І) и сферични (тип ІІ). Размерите 

им са сходни – дължина от 35 до 60 мм при тип І и диаметър от 25 до 45 мм при тип ІІ, тегло 

от 25 до 65 г. Степента на изпичане е различна – от неизпечени до много добре изпечени. 

Такива предмети са известни от сравнително малко селища от халколита, но 

разпространението им обхваща както всички периоди на епохата, така и всички културни 

области. Съществуват различни мнения относно функцията им: тежести за прашка 

(използвани като оръжие; за пропъждане на птици от посевите; за прибиране на заблудени 

овце), тестери на температурата в керамичните пещи, модели на житно зърно с обредна 

функция (по отношение на тип І) или елементи от игра (по отношение на някои находки от 

тип ІІ). С оглед на целите на изследването анализите са концентрирани върху възможността 

за използването им като оръжие. Тази хипотеза се основава преди всичко на паралелите с 

оловните тежести за прашка от античността (особено на тип І), както и на сходните форма и 

размери на глинените предмети, които биха дали възможност за тренировка и постигане на 

по-добра точност, отколкото употребата на случайно подбрани снаряди. Материалът, от 

който са изработени, обаче прави твърде съмнителна употребата им в сражения или за лов на 

едър дивеч, а използването им срещу дребни животни изисква значителна точност. 

Съществуващите исторически сведения също показват, че макар да не е напълно изключена 

употребата и на глинени снаряди, тя не е била широко разпространена, а по-скоро 

епизодична. Предпочитанията са на страната на каменните, които са лесно достъпни и 

определено по-функционални. Против идеята, че глинените предмети са използвани като 

оръжие говорят и специфичните характеристики на няколко находки от тип ІІ – кухото тяло 

на една от тях и украсата върху две други.   

 

ІІІ. 1. 2. КАМЕННИ “ТЕЖЕСТИ ЗА ПРАШКА” 

Каменни предмети, определяни като “бойни топки” или “тежести за прашка”, се 

срещат повсеместно и през всички етапи на халколита. Почти всички находки са 

приблизително сферични. Изглежда са избирани камъни с удобна естествена форма, но 

обикновено личи и допълнителното им дооформяне чрез очукване. Диаметрите им варират от 

45 до 80 мм (в единични случаи и по-големи), а теглото – основно от 220 до 670 г (в един 
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случай почти 2,5 кг). Върху голяма част от екземплярите се наблюдава поне една равна 

площадка. 

Смятам, че някои аргументи поставят под съмнение интерпретацията на въпросните 

предмети (или поне на част от тях) като оръжия. Първо, това са равните, изкуствено 

оформени площадки, които са излишни за тежест за прашка, а са удобни за употреба като 

чукалки. Обикновено върху тях действително се наблюдават и очуквания. Второ, това са 

големите размери на част от предметите – с тегло над 500 г. Историческите сведения 

показват, че използването на подобни снаряди е изключение. Както за лов, така и при боен 

поход, носенето на няколко такива топки би представлявало значителна тежест, а голямото 

тегло намалява и далекобойността им. Същевременно липсват данни за концентрация в 

селищата, която да подсказва събирането им за отбрана. 

Теоретично изглежда по-вероятна употребата като оръжия на някои от по-малките 

предмети (с тегло не повече от 300-400 г) със сравнително правилна сферична форма, без 

оформени площадки и следи от употреба като чукалки. Когато се откриват поединично обаче 

и тяхното определяне като такива не може да бъде сигурно.  

Предложените наблюдения не означават, че прашката като оръжие не е била позната и 

използвана през халколита в днешните българските земи. Като муниции обаче може да са 

били използвани обикновени камъни, изкуствено дооформени или не, чието разграничаване 

сред археологическите материали е твърде трудно. Не е изключено в селищата въобще да не 

са “складирани” специални снаряди, а такива да са събирани по път при лов или боен поход. 

 

ІІІ. 2. ЛЪКОВЕ И СТРЕЛИ 

ІІІ. 2. 1. ЛЪКОВЕ 

Лъковете, използвани през халколита в българските земи, явно са били изцяло 

дървени. Единствените данни за тях (с изключение на върховете за стрели, свидетелстващи за 

употребата им) произхождат от некропола Варна І. Това са откритите в четири гроба златни 

обковки, които изглежда представляват части от украсата на такива оръжия. Тази 

интерпретация се подкрепя най-сигурно от разположението им в гроб № 43 – симетрично 

(най-големите в средата, по-малките в краищата) в слаба дъга по дължина на погребания 

индивид. Изглежда става въпрос за обикновен симетричен лък с неголяма дължина – 

вероятно около 1,20 м.  

 

 ІІІ. 2. 2. КОСТЕНИ ВЪРХОВЕ ЗА СТРЕЛИ 
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 В българската археологическа литература като върхове за стрели са определяни 

находки от кост с различни морфологични и метрични характеристики. Най-общо те могат да 

бъдат разделени на две групи:  предмети, и двата края на които са изтънени и заострени, и 

такива, при които само единият край е заострен, а другият е епифизата на костта. 

Същевременно предмети и от двете групи са определяни и като шила. По тази причина 

основно внимание е отделено на критериите за разграничение между върховете за стрели и 

инструментите от кост (шила, игли и др.). За целта са анализирани характеристиките на 

самите предмети (морфологични особености, следи от употреба – преди всичко 

отчупванията), контекстът на откриване на някои находки, исторически и етнографски 

примери, данни от провеждани експерименти.  

 Анализите показват, че като върхове за стрели могат да бъдат интерпретирани двойно-

заострените костени предмети: преди всичко тези с оформен шип за закрепване към дръжка, 

но най-вероятно и симетричните двойно-заострени артефакти. Някои от находките имат 

притъпено острие.  

Разглежданите двойно-заострени артефакти имат относително сходни размери. Около 

2/3 от предметите с налична метрична информация са с дължина от 40 до 65 мм, а теглото им 

обикновено е около 2-3 г. Според различията във формата на предметите по оста им са 

разграничени 5 типа: 

- Тип І: Характерно е наличието на оформен шип за закрепване към дръжката.  

- Тип ІІ: Предметите от този тип нямат специално оформен шип, а цялото тяло 

изтънява постепенно в тилната част, предвидена за закрепване към дръжката.  

- Тип ІІІ: Типът включва двойно-заострени върхове със симетрична форма. И двата 

края са оформени еднакво, което затруднява определянето на острие и тил.  

- Тип ІV: Формата на предметите е приблизително ромбовидна. Острието е оформено 

като къса триъгълна част, докато по-дългата тилна част служи за закрепване към дръжката. 

- Тип V: Типът е отделен с известна условност. Той е представен само от една находка. 

Тя обаче се отличава съществено от останалите костени върхове за стрели. Има плоско 

триъгълно тяло с два странични дъговидни изреза, които вероятно служат за привързване към 

дръжката.  

Според формата на напречното сечение са разграничени 7 подтипа, а според формата 

на острието – 4 варианта (остро, пробиващо; притъпено чрез заобляне; притъпено чрез равно 

отрязана плоскост; оформено като режещ ръб).  

Най-многоброен е тип І, който обхваща близо 2/3 от находките. Само в него са 

засвидетелствани всички подтипове и варианти. 
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Най-ранните от разглежданите костени върхове за стрели, които могат да бъдат 

сигурно датирани, се отнасят към ранния халколит. През късния халколит разпространението 

им значително нараства. Към този период се отнасят над 90% от находките.  

 В териториално отношение прави впечатление почти пълната липса на данни за 

костени върхове за стрели от Западна България и Черноморието, както и от днешна Гърция. 

Изглежда двойно-заострените костени върхове за стрели са характерни преди всичко за 

културния комплекс Коджадермен-Гумелница-Караново VІ, където се развиват 

континуитивно от съответните ранно- и среднохалколитни култури.  

 Не се наблюдава определено хронологическо развитие или териториални различия в 

разпространението на типовете, подтиповете и вариантите. Вероятно морфологичните 

разлики между артефактите отразяват по-скоро известна функционална диференциация 

(употребата на различни стрели за различни цели), отколкото локални специфики. 

 В заключение е анализиран и контекстът на откриване на костените върхове за стрели. 

Почти всички находки произхождат от селища. Особен интерес представлява един връх от 

некропола при Голямо Делчево, открит между ребрата на женски скелет. Възможно е 

стрелата да не представлява гробен инвентар, а да е била забита в тялото на жената и да е 

причината за смъртта й.  

 

Белемнити 

 Според Р. Попов някои белемнити с допълнително оформяне, сходни с костените 

върхове, също са използвани като върхове за стрели. Анализът на морфологичните 

характеристики на известните находки, както и на контекста на откриване на част от тях, 

обаче поставят под съмнение подобна употреба. Предвид редица исторически и етнографски 

данни смятам за по-вероятно белемнитите, поради естествената си форма, да са “почитани” 

като “небесни стрели”, отколкото действително да са служели за оръжия. Възможно е да са 

изпълнявали ролята на амулети за късмет на ловците и воините.  

 

 ІІІ. 2. 3. КРЕМЪЧНИ ВЪРХОВЕ ЗА СТРЕЛИ 

 Върховете за стрели и копия представляват специфична група предмети, които се 

отличават от останалите кремъчни артефакти както по морфологичните си характеристики, 

така и (в повечето случаи) по своята изработка. Формата им обикновено е близка до 

равнобедрен триъгълник. Страничните ръбове са остри, режещи и се събират в прободно 

острие. Основата най-често е изтънена до остър ръб, с цел по-лесното поставяне в дръжката 

на стрелата или копието. Повечето върхове са двустранно ретуширани. 
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 Точното разграничаване между върховете за стрели и за копия при пълната липса на 

техните дръжки е твърде проблематично. То се усложнява допълнително от обстоятелството, 

че размерите на върха зависят до голяма степен и от спецификите на конкретното използвано 

оръжие и биха могли да варират значително и при стрелите, и при копията. В 

специализираната литература са предлагани както различни критерии за това разграничаване 

(дължина, тегло или др.), така и различни стойности на използваните параметри. 

 В настоящата работа като водещ критерий за разграничаване между кремъчните 

върхове за стрели и за копия от халколита е използвана тяхната дължина, в съчетание и с 

теглото им. Анализът на метричните характеристики на известните находки показва, че 

именно сред техните дължини се очертават определени интервали с концентрация на находки 

и съответно междинен интервал, в който такива почти липсват (от 51 до 57 мм включително). 

Макар и условно, въз основа на контекста на откриване на някои находки, за граница между 

върховете за стрели и копия е приета дължина от 51 мм. Като допълнителна гранична 

стойност може да бъде използвано тегло от 10 г. 

 Класификацията на кремъчните върхове за стрели се основава на формата им в 

хоризонтален план. Според симетричността на предметите спрямо надлъжната им ос са 

обособени две групи: 

- Група А: Симетрични върхове. Обикновено предметите от тази група са двустранно 

ретуширани. 

- Група В: Асиметрични върхове. Това са т. нар. геометрични микролити. Формата им 

е асиметрична трапецовидна или, по-рядко, асиметрична триъгълна (близка до правоъгълен 

триъгълник). Тези артефакти се отличават и с по-малките си размери (дължина от 15 до 33 

мм) и с техниката на изработка (върху пластинки). 

 На база на очертанията на страничните ръбове и основата сред върховете от група А са 

разграничени 11 типа: 

- Тип І: Има форма на равнобедрен (в единични случаи до равностранен) триъгълник. 

Както страничните ръбове, така и основата са прави или приблизително прави.  

- Тип ІІ: Страничните ръбове на предметите от този тип са прави, а основата е 

конкавна.  

- Тип ІІІ: Страничните ръбове са прави, а основата е конвексна.  

- Тип ІV: Страничните ръбове и основата са конвексни, а преходът между тях е 

плавен, без оформени ъгли.  

- Тип V: Страничните ръбове са конвексни, като извивката на дъгата е по-близо до 

основата. Основата е права.  
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- Тип VІ: Страничните ръбове са конвексни, като извивката на дъгата е по-близо до 

основата. Основата също е конвексна, но между нея и ръбовете има ясно оформени ъгли. 

- Тип VІІ : Страничните ръбове са конвексни, като извивката на дъгата е по-близо до 

острието. В проксималната част ръбовете са почти успоредни. Основата е права.  

- Тип VІІІ: Страничните ръбове са конвексни, а основата конкавна.  

- Тип ІХ: Страничните ръбове са прави, а в средата на основата има ясно изразен 

дъговиден изрез.  

- Тип Х: Върху страничните ръбове са оформени два симетрични дъговидни изреза, 

разположени в близост до основата. Основата е права.  

- Тип ХІ: Страничните ръбове не са прави, а образуват тъп ъгъл, разположен в близост 

до основата. Цялата форма е приблизително ромбовидна.  

Сред анализираните кремъчни върхове за стрели от група А преобладават формите с 

прави странични ръбове, без изрези (типове І, ІІ, ІІІ), следвани от тези с конвексни ръбове 

(типове ІV-VІІІ). Типове Х и ХІ представляват изключение сред известните находки.  

Екземплярите от група В са доста по-малко на брой и представят определено по-малко 

типологическо разнообразие. Въз основа на формата им и позицията, в която са поставяни 

спрямо дръжката, а съответно и на начина им на действие, могат да бъдат разграничени два 

типа: 

- Тип І (прободни върхове): Имат асиметрична трапецовидна или почти триъгълна 

форма. Дръжката е захващана откъм късото бедро/късия катет.  

- Тип ІІ (режещи върхове): Формата е на приблизително симетричен трапец (близка до 

триъгълник). Върхът се прикрепва в дръжката откъм малката основа на трапеца, а 

функционалната част е голямата основа на трапеца. Съответно действието е режещо, а не 

пробиващо. От халколита в българските земи е известен един такъв предмет.  

 В хронологическо и териториално отношение се наблюдават определени различия в 

разпространението на двете групи. Върховете за стрели от група В са регистрирани в 

българските земи от късния неолит. През халколита са засвидетелствани единствено по 

Черноморието, основно в рамките на култура Хаманджия (т.е. ранен и среден халколит). През 

късния халколит изглежда постепенно са заменени от симетричните върхове. Върховете от 

група А се появяват през ранния халколит, когато са познати в Тракия, Западна и 

Североизточна България. Засвидетелствани са типове І, ІІ и ІІІ. Смятам, че наличните данни 

не подкрепят лансираната в литературата хипотеза за възникването им под влияние от Егея и 

Адриатика. Против нея говорят както съществените различия във формата спрямо върховете 
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от тези области, така и липсата на находки от междинните територии – Източна Македония, 

Беломорска Тракия, Югозападна България.  

През късния халколит разпространението на симетричните върхове за стрели се 

увеличава и обхваща всички културни области в днешните български земи. Увеличава се и 

типологическото им разнообразие. Наблюдават се известни различия в териториалното 

разпространение на различините типове. Най-голямо е типологическото разнообразие в 

Североизточна  България.  

 По отношение на контекста на откриване интерес представлява значителната колекция 

кремъчни върхове от Мадара, която включва предмети в различна степен на изработка. Това 

ясно показва, че те са изработвани на място, т.е. може да се говори за специализирана 

работилница. Прави впечатление и обстоятелството, че всички находки от некрополи 

произхождат от Черноморското крайбрежие и се отнасят към група В.  

 

ІІІ. 3. КОПИЯ 

 Копията могат да бъдат използвани както чрез мятане на известно разстояние 

(метателни копия), така и от непосредствена близост, без да напускат ръката на използващия 

ги (пики). От халколита в българските земи (а и като цяло от неолита и халколита на 

Балканите) липсват запазени дървени дръжки на копия, които да дават по-конкретна 

информация за размерите и за начина на използване на тези оръжия. Единственият източник 

на информация за съществуването на копия и тяхната употреба са върховете от кремък, кост 

(?) и мед. 

 

 ІІІ. 3. 1. КРЕМЪЧНИ ВЪРХОВЕ ЗА КОПИЯ 

 Като върхове за копия в работата са определени симетричните, обикновено 

двустранно ретуширани кремъчни върхове с дължина над 51 мм и тегло над 10 г. 

Класификацията им следва схемата, приложена и върху симетричните върхове за стрели. 

Според очертанията на страничните ръбове и основата на предметите са разграничени 13 

типа: 

- Тип І: Формата е на равнобедрен триъгълник. Страничните ръбове и основата са 

прави или приблизително прави.  

- Тип ІІ: Страничните ръбове са прави, а основата е конкавна.  

- Тип ІІІ: Страничните ръбове са прави, а основата е конвексна. 

- Тип ІV: Страничните ръбове и основата са конвексни, а преходът между тях е 

плавен, без оформени ъгли.  
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- Тип V: Страничните ръбове са конвексни, като извивката на дъгата е по-близо до 

основата. Основата е права или приблизително права.  

- Тип VІ: Страничните ръбове са слабо конвексни, като извивката на дъгата е около 

или над средата им. В проксималната си част ръбовете са успоредни. Основата е права.  

- Тип VІІ: Формата е сходна с тип ІV. Както страничните ръбове, така и основата са 

конвексни. Характерна типоопределяща особеност е оформянето на два малки симетрични 

израстъка (“шипове”) върху страничните ръбове, в близост до основата. 

- Тип VІІІ: Страничните ръбове са прави, а в средата на основата има ясно изразен 

дъговиден изрез.  

- Тип ІХ: Върху страничните ръбове са оформени два малки симетрични дъговидни 

изреза, в близост до основата. Основата е права.  

- Тип Х: Върху страничните ръбове са оформени два малки симетрични дъговидни 

изреза, в близост до основата. Основата е конвексна.  

- Тип ХІ: Страничните ръбове са прави, като в близост до основата са оформени два 

малки симетрични дъговидни изреза. Основата е конкавна.  

- Тип ХІІ: Чрез два дълги тесни симетрични изреза в проксималната част на тялото е 

образувана издължена “шийка”, която се разширява в основата.  

- Тип ХІІІ: Тялото се състои от две части. Поразяващата (дисталната) част има 

триъгълна форма, с прави ръбове, а основата, която се захваща към дръжката, представлява 

приблизително правоъгълен “шип”. Двете части са отделени чрез ясен отстъп.  

Голямата част от типовете кремъчни върхове за копия са идентични с типовете 

симетрични върхове за стрели. Личат обаче и определени различия. Типовете с най-прости 

форми – с прави странични ръбове без изрези (тип І-ІІІ), които са най-разпространените при 

върховете за стрели (близо 60%), заемат едва около 13% от известните цели върхове за копия. 

Най-разпространени сред върховете за копия са предметите с конвексни ръбове – почти 60%. 

Сред тях водещо място заема тип ІV, включващ 30% от всички находки. Прави впечатление и 

значителното присъствие (около 20%) на върховете с изрези върху страничните ръбове 

(типове ІХ-ХІІ). Явно тези форми са специфични за копията и използването им за стрели е 

изключение.  

Най-ранните кремъчни върхове за копия с налични стратиграфски данни от 

българските земи могат да бъдат датирани в средния халколит. Останалите находки се 

отнасят към късния халколит, и то по-скоро към неговата ІІ-ІІІ фаза. През тази епоха 

върховете за копия се разпространяват във всички културни области в днешните български 

земи. Сходна е ситуацията и в днешна Южна Румъния. 
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 В научната литература е лансирана хипотезата, че в култури Кукутени-Триполие, 

Коджадермен-Гумелница-Караново VІ, Варна и Криводол-Сълкуца-Бубани хум Іа върховете 

за копия се разпространяват под влияние от изток, от ареала на степните култури Средни стог 

ІІ, Новоданиловка и Хвалинск. Няколко аргумента говорят против тази хипотеза. Първо, в 

днешните български земи твърде сходни като форма и техника на изработка предмети 

(върхове за стрели) се появяват в ранния халколит. Второ, култури Средни стог ІІ, 

Новоданиловка и Хвалинск, и то тяхното начало, се синхронизират по-скоро с края на 

халколита в българските земи. Трето, в морфологично отношение освен сходствата между 

върховете от Северното и Западното Черноморие, се наблюдават и определени различия. 

Наличните данни свидетелстват по-скоро за местно възникване на върховете за копия на 

Балканите, в днешна България и Румъния, вероятно в резултат на развитата вече техника на 

изработка на върхове за стрели.  

Липсата на стратиграфска информация за голямата част от върховете за копия и 

относително краткият период на разпространението им през халколита не позволяват да се 

проследи хронологическо развитие. Наблюдават се обаче определени териториални 

специфики. Върховете за копия са най-многобройни в Североизточна България (над 40% от 

известните находки), където се наблюдава и най-голямото типологическо разнообразие. 

Голямо е разнообразието и по Черноморието, но повечето типове са представени от единични 

находки. В Северозападна България и Тракия значително преобладават типове ІV и V, а тези 

със странични изрези напълно липсват. Изглежда последните представляват специфична 

продукция за Североизточна България и Черноморието. Типове VІІ и ХІІІ са 

засвидетелствани само в култура Варна, като последният (представен от една находка от 

Дуранкулак) подсказва влияние от Северночерноморските степи (за това говори и 

единственият връх за стрела от тип ХІ, произхождащ от същата селищна могила и същия 

хоризонт – ІV).     

По отношение на контекста на откриване трябва да се отбележи почти пълната липса 

на кремъчни върхове за копия в некрополите от халколита, както и концентрацията на 

случайни колективни находки в района на Ловеч, която говори за развитие на местно 

производство.   

 

ІІІ. 3. 2. КОСТЕНИ ВЪРХОВЕ ЗА КОПИЯ 

В публикациите на редица обекти от халколита в българските земи се споменава за 

откриването на “върхове за копия” от кост или рог. В почти всички случаи става въпрос за 

предмети, единият край на които завършва с добре оформен остър връх, а другият 
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представлява ставната повърхност на костта, която понякога е допълнително заравнена. 

Подобна форма на тила затруднява неговото стабилно закрепване към дървената дръжка на 

копието, а същевременно осигурява добра опора за хващане и натиск с ръка. Смятам, че 

използването на тези предмети като върхове за копия е малко вероятно. По-вероятна е 

интерпретацията като оръжия на находките с изтънен тилен край, оформен като тясна 

плоскост. Известни са обаче единични подобни предмети, което не позволява да бъдат 

направени по-конкретни заключения. 

 

ІІІ. 3. 3. МЕДНИ ВЪРХОВЕ ЗА КОПИЯ 

От халколита в българските земи са известни четири медни артефакта, определяни в 

литературата като върхове за копия. Три от тях имат сходни метрични и морфологични 

характеристики: разширена предна част, завършваща с прободно острие и тесен дълъг “шип” 

за закрепване към дръжка; обща дължина от 0,26 до 0,33 м. Два от тях произхождат от 

некропола Варна І (късен халколит), а третият – от случайна находка от Варна, известна като 

“Втори гроб 43”. Функцията им на оръжия се подкрепя както от формата, така и от 

откриването на предметите от Варна І заедно с по един кремъчен връх за копие. Четвъртият 

предмет произхожда от селището при Пеклюк, Западна България. Той се отличава 

значително по морфометричните си характеристики и е сходен по-скоро с костените върхове 

за стрели от тип І. Донякъде близки по форма медни предмети обаче са използвани като 

шила, за което свидетелства откриването им в костени дръжки. Смятам, че находката от 

Пеклюк не може да бъде категорично определена като оръжие. 

 

ІІІ. 4. РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ФУНКЦИЯ НА ВЪРХОВЕТЕ ЗА СТРЕЛИ И 

КОПИЯ 

Най-ранните сигурни данни за поява на лъка и стрелата сред уседналите земеделци в 

днешните български земи се отнасят към края на неолита и се свързват с появата на 

геометричните микролити. Не е изключено обаче липсата на данни за стрели през по-

голямата част от неолита в българските земи да се дължи не на липсата на тези оръжия, а на 

изработването им от дърво или употребата на други археологически неразличими върхове.  

Разпространението на върховете за стрели и копия през халколита и постепенното им 

увеличаване към края на епохата свидетелстват за усъвършенстването и нарастващото 

значение на тези оръжия. Същевременно разнообразието в използваните материали, форма и 

размери предполага и известна специализация и възможни различия в тяхната конкретна 

функция. Редица етнографски примери показват разделение в предназначението на 
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органичните и кремъчните върхове за стрели, свързано с качествата на различните материали 

и възможностите, които те предоставят. Костените са предпочитани в лова на дребни 

животни, докато кремъчните са използвани основно когато е нужно нанясането на по-тежки, 

смъртоносни рани – т.е. срещу едри животни и във военни сблъсъци. За лов на дребни 

животни с ценна кожа или на птици са предназначени тъпи върхове от кост или дърво. 

Възможно е подобно разделение между използваните върхове да е съществувало и през 

халколита в българските земи. Трябва обаче да се има предвид почти пълната липса на 

сигурни данни за костени върхове за стрели от Западна България, където тяхната роля може 

да е била изпълнявана от изцяло дървени върхове. Същевременно костени върхове за стрели 

може да са били използвани и срещу хора, за което говори находката в гръдния кош на 

жената от гроб № 20 от некропола при Голямо Делчево. 

В традиционните общества копията са предназначени основно за лов на едри животни 

или за военни сблъсъци. В някои племена съществува разграничение между върховете за 

метателни копия (кремъчни) и за пики (изцяло дървени), поради риска в близък бой 

кремъчният връх да се счупи и да обезоръжи използващия го. Наличните данни не дават 

възможност за категорични заключения дали през халколита е съществувало разделение 

между метателни копия и пики, както и между върховете, използвани при едните и другите. 

В известна степен подобна идея се подкрепя от откриването на комплекти от меден и 

кремъчен връх в два гроба от некропола Варна І – възможно е по-масивните медни предмети 

да са използвани като пики, а кремъчните – върху метателни копия.  

Трудно е да се отговори на въпроса за използването на лъкове и стрели и копия във 

въоръжени конфликти и за евентуалното съществуване на специализирани бойни такива. 

Косвено свидетелство в подкрепа на тази възможност предоставя анализът на развитието на 

лова през халколита. Според археозоологичните изследвания не се наблюдава съществена 

разлика в съотношението домашни/диви животни нито между неолита и халколита, нито в 

късния халколит спрямо по-ранните периоди. В този смисъл не е изключено значителното 

увеличение на върховете за стрели и копия през късния халколит да е свързано именно с 

бойното им предназначение.  
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ГЛАВА ІV. РАЗВИТИЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ВЪОРЪЖЕНИЕТО И 

ДАННИ ЗА ВЪОРЪЖЕНИ КОНФЛИКТИ ПРЕЗ ХАЛКОЛИТА 

 

В последната глава е предложен обобщаващ анализ на развитието и 

разпространението на предметите, които могат да бъдат интерпретирани като оръжия, 

включително специализирани бойни оръжия. Този преглед е поставен в контекста на други 

данни, свидетелстващи за потенциални въоръжени конфликти през халколита в българските 

земи. Именно през халколита, наред с появата и разпространението на оръжия, се наблюдава 

и ясен стремеж към защита на селищата във всички културни области – чрез изместването им 

върху естествено защитени места и/или чрез изграждането на изкуствени укрепления. Срещат 

се, макар и рядко, и скелетни останки със следи от употреба на оръжия. Особено показателна 

е ситуацията в селищна могила Юнаците, където голяма част от обитателите на последното 

халколитно селище са открити затрупани под опожарените останки от жилищата. В някои 

случаи върху черепите им има фрактури, които според антропологическите изследвания се 

дължат на удар с тежки и твърди оръжия с остри ръбове – най-вероятно медни брадви-

чукове. Сходна ситуация се наблюдава и в селищна могила Русе.  

Интерес представлява възможността различните данни за съществуването на 

въоръжени конфликти да се конкретизират териториално и хронологически, което би 

позволило да се хвърли светлина и върху етнокултурните процеси през халколита. Акцентът 

в този анализ е поставен върху Североизточна България и Черноморието, откъдето 

произхождат повечето изцяло разкопани селищни могили и проучвани некрополи от 

халколита, както и повечето находки на оръжия с данни за стратиграфия и контекст на 

откриване. В Североизточна България първите оръжия и фортификации се появяват 

приблизително синхронно, през ІІ-ІІІ фаза на ранния халколит. Това говори за определено 

напрежение и готовност за въоръжени сблъсъци. Липсват обаче преки данни за такива – 

скелетни травми от оръжия, опожарени хоризонти и др. Ситуацията се променя през средния 

и началото (І фаза) на късния халколит. През този период се наблюдава определено 

увеличаване на оръжията за близък бой, както и повсеместно наличие на опожарени 

хоризонти. Селищата от култура Хаманджия (фаза ІV) също вече са укрепявани. В цялостно 

проучения некропол при Дуранкулак личи намаляване на процента на погребаните мъже и 

същевременно увеличаване на процента на кенотафите, както и намаляване на възрастта на 

мъжете (само един е над 40 г.). В погребалния инвентар се появяват специализирани оръжия 

за близък бой, засвидетелствани в 1/4 от мъжките и в ½ от символичните погребения от 

периода. Взети в цялост, тези данни говорят за въоръжени конфликти, които обхващат целия 
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разглеждан регион. Може да се предположи, че конфликтите са свързани с постепенната 

експанзия на носителите на култура Хаманджия на юг, до района на Варненските езера и 

Провадия. Изглежда заселването им в тази област води до сблъсък с интересите на съседните 

културни общности. Може да се предположи, че възникналите в резултат конфликти са в 

основата и на консолидирането на по-мащабни етнокултурни (дори политически?) 

обединения, които намират археологически израз в унифицирането на културата на 

значителни по площ области и възникването през късния халколит на големи, надрегионални 

културни комплекси – Коджадермен-Гумелница-Караново VІ, Варна и Криводол-Сълкуца-

Бубани хум Іа. През ІІ-ІІІ фаза на късния халколит ситуацията във вътрешността на Добруджа 

изглежда се нормализира, но се запазва напрежението в граничните райони между култури 

Варна и Коджадермен-Гумелница-Караново VІ. В района на Варненските езера се наблюдава 

значително увеличаване и разнообразяване на потенциалните бойни оръжия. Данните от 

некрополите предполагат промяна в социалната структура, свързана с нарастващо влияние на 

изявилите се воини. Концентрация на оръжия през този период се наблюдава и в някои 

селища и некрополи във вътрешността на Североизточна България. Животът в повечето 

селища в тази област приключва с опожарени хоризонти. В част от тях обаче това става още 

във ІІ фаза на късния халколит. Макар известните данни да не позволяват конкретни 

заключения, може да се предположи наличието на местни конфликти в определени райони в 

рамките на разглеждания период.  

Липсата на достатъчно информация за останалите области на днешните български 

земи не позволява по-конкретни заключения относно хронологията на евентуални въоръжени 

конфликти и причините за тях, но някои по-общи наблюдения показват значителни сходства 

със ситуацията в Североизточна България и Черноморието: слабо присъствие на оръжия през 

ранния халколит и увеличаване на разпространението им през средния и особено през късния 

халколит, стремеж към защита на селищата, концентрация на опожарени хоризонти около 

средата на V хил. пр. Хр.   

Както изглежда, преходът между ранния и късния халколит и формирането на 

големите къснохалколитни културни комплекси са свързани с въоръжени конфликти, 

засягащи (в една или друга степен) всички културни области в днешните български земи, а и 

в съседните райони. Вероятно това се дължи на комплекс от причини – движение на 

население в определени райони, увеличената гъстота на селищната мрежа, развитието на 

търговията с различни ценени материали и съответно стремеж към контрол над находищата и 

търговските пътища и др.  
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Въоръжени конфликти са сигурно документирани в Североизточна България и 

Горнотракийската низина в самия край на халколита. За тях свидетелстват както ситуациите в 

Юнаците, Русе и Хотница, така и опожарените последни хоризонти в повечето селищни 

могили, чийто живот продължава до ІІІ фаза на епохата. Според редица изследователи краят 

на халколитните култури в района се дължи на инвазия на номадско население от степите на 

Северното Черноморие. Засега обаче не може да се отговори еднозначно на въпроса дали 

действително засвидетелстваните опустушения в Североизточна България и Тракия са дело 

единствено на тези степни племена или са резултат и от вътрешно движение на население и 

конфликти, причинени от техния натиск (а не е изключено и от други причини). Прави 

впечатление, че травмите върху избитите индивиди от селищна могила Юнаците (а вероятно 

и от Русе) свидетелстват за употреба на медни брадви-чукове, каквито не са характерни за 

въпросните степни култури, а по-скоро за района на днешна Североизточна България и 

Западното Черноморско крайбрежие. Във всеки случай е явно, че краят на халколитните 

култури в днешните български земи е съпътстван с въоръжени сблъсъци, в които основна 

роля играят оръжия за близък бой.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализът на предметите от халколита в българските земи, определяни в научната 

литература като оръжия, показва, че повечето от тях действително представляват такива: 

каменни боздугани, каменни, медни и рогови брадви-чукове и двойни брадви, каменни 

двойни чукове, костени и кремъчни върхове за стрели, кремъчни и медни върхове за копия. 

Това заключение се подкрепя от техните специфични морфологични и метрични 

характеристики, от следите от употреба, от контекста на откриване на някои от материалите 

(особено в некрополи). За голяма част от тях може да се твърди, че са специализирани за 

бойни действия. Това са предметите, които могат да бъдат използвани само от 

непосредствено разстояние – боздугани, брадви с дупка, двойни чукове. Предимно бойни 

оръжия може би са и копията с върхове от кремък и мед. Неубедителна изглежда 

интерпретацията като оръжия на т. нар. тежести за прашка и на костените върхове за копия.  

Проследяването на хронологическото и териториално разпространение на 

разглежданите оръжия показва както общи тенденции (поява на повечето в ранния халколит 

и пик в разпространението и разнообразието им през късния), така и териториални и 

културни специфики в разпространението на различните типове, подтипове и варианти при 

повечето предмети.  
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Наблюдава се и концентрация на оръжия (като цяло или на конкретни подвидове в 

частност) в определени райони и периоди. Тя обикновено съвпада и с други данни, които 

могат да бъдат свързани с въоръжени конфликти (или с готовност за такива). Комплексният 

анализ на всички тези сведения дава възможност да се очертаят определени исторически 

събития през халколита. 

 
 
 
 
 
 
 


