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Със специална благодарност към семейството ми, научния ми ръководител доц. д-р 

Милена Тонкова и всички колеги и приятели, които спомогнаха дисертационният труд да 

бъде реализиран. 

 

*** 

 

 

Дисертацията е обсъдена и предложена за защита на разширено заседание на 

Секция за тракийска археология при НАИМ-БАН на 23.05.2012 г.  

 

Дисертационният труд е структуриран в две части – текст и каталог с приложения, 

общо 609 страници. Текстът се състои от въведение, пет глави, заключение, списък на 

използваната литература и азбучен показалец на съвременните селища.  

Във втория том на дисертацията са включени Каталог на 556 дискутирани в текста 

фибули, към които са добавени още 12 фибули с изследван химичен състав и 

микроструктура. Приложенията се състоят от 2 хронологични таблици на отделните 

типове и подтипове, 11 карти на териториалното разпространение, 4 фигури и 2 снимки.  
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I. Въведение 
Едни най-широко разпространените метални предмети през периода V-I в. пр. Хр. в 

Тракия са фибулите, които в своята същност съчетават две функции – средство за 

закопчаване на дрехите и накит. Употребата им като аксесоар за облеклото ги прави 

чувствителни към стремежа за усъвършенстване на конструкцията с цел оптимална 

употреба, а стойността им на накит ги превръща в податливи на модните тенденции в 

ювелирството. Еволюцията в тяхната конструкция и форма ги трансформира в надеждни 

хронологични индикатори, които нерядко са използвани за изработването на 

периодизации на отделни епохи и региони. 

Цели и актуалност на темата 
Цел на настоящата докторска дисертация е разглеждането на всички типове 

фибули, представени на територията на Тракия в периода V-I в. пр. Хр. (тракийски1 тип, 

билатерални, хибриден тип, шарнирни и др.), чрез изучаване на техните специфики, 

еволюция, хронология, териториално разпространение, както и разглеждането им в 

археологическата среда, в която са открити - селища, некрополи, култови обекти. Липсата 

на обобщаващо изследване на всички типове фибули в Тракия от късножелязната епоха, 

натрупаното огромно количество емпиричен материал и неравномерното му проучване 

(повече от век основно внимание в литературата е обръщано на фибулите тракийски тип) 

предопредели актуалността на темата.  

Задачи и методи на работа  

За достигането на така формулираната цел бе предвидено разрешаването на 

следните задачи: 

- да бъдат събрани и представени в каталог всички достъпни фибули с ясен 

контекст на откриване и такива със случаен характер (откупки, дарения и др.), въз 

основа на които да се създаде актуализирана типология на фибулите тракийски тип 
                                                            
1 През годините в наименованието „тракийски тип” е влаган различен смисъл, най-вече етнокултурен, и 
именно поради тази причина то е отхвърляно от румънските изследователи, които предлагат различни 
алтернативни названия. Припокриването на ареала на разпространение на тези предмети с обитаваните от 
траките земи дава основание да бъде продължено използването на термина „тракийски тип”, с който тези 
артефакти са известни в българската литература още от началото на XX в. Това наложи в настоящия труд да 
не бъдат предлагани нови наименования. 
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и да се предложи напълно нова типология на билатералните фибули в Тракия;  

- да бъдат изведени ясно зададени критерии за обособяване на т. нар. 

хибриден тип фибули, както и детайлен анализ на неговите представители; 

- да бъде анализирано разпространението и развитието на шарнирния тип 

фибули и на другите типове фибули, които имат инцидентна поява в Тракия или 

ограничен териториален обхват;  

- да бъде определена технологията на изработване на този тип предмети - 

коване, леене, технология на охлаждане и др.  

За постигането на така формулираните цел и задачи са приложени графичен, 

описателен, формално-типологичен и картографски методи на изследване, както и 

интердисциплинарни изследвания на част от находките - металографски анализ, качествен 

и количествен анализи (ICP-AES, рентгенофлуорисцентен анализ).  

Изворова база 

Изворовата база на изследването е основана на над 650 фибули, от които 556 са 

включени в аналитичен каталог, а останалите, поради фрагментираното си състояние, са 

включени в анализа, без да бъдат каталожно представени. Основно място заема най-добре 

представеният през V-III в. пр. Хр. в Тракия тип фибули – т. нар. тракийски тип (в 

Каталога са включени 406 цели фибули и такива със запазено краче, които могат да бъдат 

определени типологически). Второ място заемат широко срещаните от края на IV до I в. 

пр. Хр. фибули с билатерална спирала, наричани още латенски (104 екземпляра). Важна 

част от изворовата база са фибулите с шарнирна конструкция (24 екземпляра), т. нар. 

фибули хибриден тип (16 екземпляра) и 6 екземпляра, принадлежащи към различни 

типове, включени в категорията „Други типове фибули”.  

Териториален и хронологичен обхват 

Териториалният обхват на изследването е древна Тракия. Макар през различните 

епохи това понятие да променя своите граници, в научната литература то се използва най-

често за земите, заключени между Карпатите, Егейско море, Днепро-Днестърския басейн, 

меридианът Морава-Вардар и Северозападна Мала Азия. В основни линии ядрото на тази 

територия съвпада с ареала на разпространение на фибулите тракийски тип. Най-голяма 

концентрация те намират в териториите на съвременните държави България, Южна и 
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Източна Румъния, като отделни представители попадат в Македония, Източна Сърбия и 

Западна Румъния. С малки изключения (Олинт, Йерисос и Самотраки в Гърция), на 

сегашния етап на изследване, южната граница на дифузия най-общо съвпада с държавните 

граници на България с Турция и Гърция, което е резултат от състоянието на проуване и 

публикуване на контекстите от тези територии.  

Хронологичният диапазон е в рамките на V–I в. пр. Хр. и се припокрива с 

възприетите граници на късножелязната епоха в Тракия. Липсата на уеднаквена 

терминология, касаеща периодизацията на втората фаза на желязната епоха в българските 

земи, намира отражение и в настоящата работа. За находките от V-IV в. пр. Хр. са 

следвани употребяваните за историята на древна Гърция наименования „класическа” и 

„елинистическа” епохи, а за изследването на латенските находки е използвана западната и 

централноевропейска периодизация – LT B, C и D, съответно Ранен, Среден и Късен 

Латен. 

Глава I. Едноспирални фибули тракийски тип  

Основен критерий за характеризирането на фибулите тракийски тип е 

конструкцията – те са едносъставни с две важни характеристики – вътрешна едностранна 

спирала с една навивка и ясно обособено краче, което е продължение на иглодържателя. 

Основните конструктивни елементи на фибулите са краче, завършек на крачето (бутон), 

иглодържател, рамо на иглодържателя, лък, спирала и игла (Фиг. 1). В описанието на 

конструкцията са въведени и определенията „лява страна” и „дясна страна” на фибулата, 

като възприетата позиция, от която са дефинирани, е по надлъжната ос спирала-краче, с 

обърнати към наблюдателя задна част на лъка и спиралата (Фиг. 1а). Болшинството 

фибули тракийски тип имат иглодържател, разположен от дясната страна.  

Историография  

Най-ранните публикации на фибули тракийски тип оформят период, който е 

определен като познавателно-събирателски. Той обхваща времето от първото 

обнародване на фибули от братя Шкорпил през 1898 г. до статията на Р. Попов през 1924 

г., когато за първи път е употребен терминът фибули „тракийски тип”. През този първи 

етап от развитието на познанието за тези артефакти започва процес на натрупване на база 

данни, включваща екземпляри от различни краища на България, повечето от които без 

ясен контекст на откриване. Основен проблем по това време е отсъствието на 
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терминологична и хронологична обособеност на фибулите. Липсата на достатъчно 

количество фибули прави възможността за изработване на тяхна типология все още 

немислима. 

Вторият период в историографията на фибулите тракийски тип, наречен 

аналитичен, започва със статията на Р. Попов от 1924 г., когато за пръв път е използван 

терминът „фибули тракийски тип”. Това определение представя фибулите като отделна 

група артефакти със собствени характеристики, обособен ареал на разпространение и 

време на употреба. Освен полученото наименование, типът фибули вече е разпознат като 

различаващ се по конструкция и време на съществуване от раннолатенските и на 

фибулите тип Чертоза. След тази публикация започва лавинообразно натрупване на 

информация за представителите на новия тип. Участие вземат и румънските археолози, с 

което ареалът на разпространение на фибулите е разширен на север от река Дунав. 

През този период се появяват и първите типологии, принадлежащи на Р. Вулпе 

(1930), В. Миков (1932), Й. Нестор (1933), Д. Берчу (1944), Т. Златковская и Д. Шелов 

(1971), допълнени от А. Александреску (1976, 1980) и Л. Огненова (1984).  

Натрупаният емпиричен материал логично довежда до стремеж към 

систематизирането му няколко десетилетия след публикуването на първите типологии, с 

което започва последният етап от развитието на познанието за този тип фибули, определен 

като систематичен. Той обхваща само няколко години, през които в България и Румъния 

е публикуван забележителният брой от четири типологии, принадлежащи на М. 

Домарадски (1997; 2000), В. В. Зира (2000), Д. Мъндеску (2000), както и редица важни 

обобщаващи статии. 

Типология 

Настоящата типология се състои от четири йерархични нива, оформящи типове, 

подтипове, варианти и подварианти. Като типо- и вариантоопределящи признаци, 

които са и хронологично натоварени, са използвани крачето и лъка на фибулата. Тези два 

конструктивни елемента, за разлика от останалите - спирала, иглодържател и игла, се 

променят във времето.  

Първото ниво на типологията образуват типовете, които са обособени от начина 

на разположението на крачето в пространството и морфологията му. Типовете са четири - 

фибули с вертикално краче с бутон (Тип I), фибули с вертикално краче без бутон с 
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конусовидна, гвоздиевидна или пирамидална форма (Тип II), фибули, чието краче е извито 

под формата на латинската буква „S” (Тип III) и фибули с лентовидно краче, върху чийто 

край липсва обособен бутон (Тип IV).  

Първите три типа (I, II и III) са определени още от В. Миков и са използвани от 

всички следващи автори, занимаващи се с тази проблематика. Тип IV е заимстван от 

типологията на М. Домарадски и се отличава със специфична хронология и ареал на 

разпространение. Всички типове са подредени в хронологична последователност в 

зависимост от времето, когато е установена тяхната поява.  

Критериите, използвани за определянето на подтиповете, са продиктувани от 

характера на фибулите – при Тип I това са дебелината, сечението и украсата на лъка, при 

Тип II водеща е формата на крачето, а при Тип III - дебелината и сечението на лъка 

(Таблица I).  

I.1  I.2 I.3 I.4 I.5 

II.1  II.2 
II.
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III.1  III.2  III.3  III.4 

IV  IV IV 

Таблица 1 

В третото ниво на типологията са обособени варианти, на базата на дължината на 

крачето, ширината и формата на лъка. 
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За дефинирането на подвариантите отново са използвани допълнителни критерии 

– симетрия на лъка, дължина на рамото на иглодържателя, сложно профилиран бутон, 

дъговиден преход между крачето и рамото на иглодържателя. 

В Тип I са включени всички фибули с вертикално краче, което завършва с 

обособен бутон. В него са определени пет подтипа:  

Подтип I.1 – фибули с тънък дъговиден, по-рядко двускатен или триъгълен, лък, 

изработен от тел с еднаква дебелина по цялата си дължина, която е близка до тази на 

крачето. Kрачето може да завършва със сферичен, полусферичен или конусовиден бутон. 

В този подтип са обособени три варианта, на базата на височината на крачето:  

- Вариант I.1а – фибули с ниско вертикално краче, чиято височина рядко надхвърля 

средата на височината на лъка. Рамото на иглодържателя в повечето случаи е дълго2, 

крачето завършва с обособен бутон със сферична, полусферична или 

конусовидна форма. Дължината на фибулите е в границите на 3.8-6 см, 

но не липсват и по-дълги образци (9-10 см). Изработвани са предимно от 

бронз и спорадично от желязо. Болшинството от представителите са концентрирани на юг 

от Стара планина – в Аполония (три екземпляра), в гръцкия полис Олинт (два екземпляра) 

и др. Тук са включени едни от най-ранните фибули тракийски тип, датирани във втората 

половина на V – началото на IV в. пр. Хр. (Аполония, Белица и Олинт). Фибулите от 

варианта са в употреба дълго време - до края на IV–III в. пр. Хр.  

- Вариант I.1b – фибули с високо, колкото лъка краче. Ареал на разпространение на 

варианта е Североизточна Тракия. Той се заражда в края на V - началото на IV в. пр. Хр., 

но е най-широко употребяван през втората половина на IV – първата половина на III в. пр. 

Хр.  

В този вариант са обособени два подварианта на базата на особеностите на лъка – 

I.1b-1 (симетричен лък) и I.1b-2 (асиметричен лък).  

                                                            
2 Определението „дълго рамо на иглодържателя” в настоящия труд означава, че то е с равна или с по-голяма 

дължина от височината на крачето 

8 
 



- Подвариант I.1b-1 – фибули със симетричен лък, еднакво 

дебел по цялата си дължина. Размерите на повечето фибули са в 

границите: дължина 4-6 см, височина 1.8-2.7 см, като изключенията от 

тези стойности са малко (Аполония). Тук са включени най-ранните представители на 

Вариант I.1b – от края на V - началото на IV в. пр. Хр. (Копривец, Олинт, Йерисос). 

Фибулите от този подвариант се срещат през целия IV в. пр. Хр., вероятно до началото на 

III в. пр. Хр. (Добрина, Кривня). Откривани са предимно в земите на север от Стара 

планина – Копривец, Кнежа, Добрина, Кривня, Ивански, Брестовица, Пойана, и в по-

малко количество на юг – Олинт, Йерисос, Пистирос, Нова Загора, Аполония.  

- Подвариант I.1b-2 – фибули с асиметричен лък с еднаква дебелина по 

цялата си дължина. Oсобеност е издълженото рамо на иглодържателя, което придава и 

издължен силует на формата. Повечето фибули имат конусовиден бутон 

при крачето. Размерите са в рамките на дължина 4-5 см и височина 1.5-

2.5 см. Този подвариант е локална особеност за Североизточна Тракия 

(Варна, района на Троян, Кьолмен, Староселка, Лъвино, Ивански, Добрина, града при 

Сборяново, Брестовица, Кривня, Енисала, Зимничя, Мъргъритещи в Румъния), а 

откритите най-южни представители от Сливен, Кермен и Аполония също са в 

непосредствена близост до ареала на разпространение на подварианта. Голяма част от 

образците от този подвариант се срещат в комплекси с фибули с S-овидно краче - Тип III в 

настоящата типология. Появата на този подвариант е около средата на IV в. пр Хр., а 

времето на най-широката му употреба е ранноелинистическата епоха.  

- Вариант I.1с - фибули с по-високо от лъка краче, което завършва с конусовиден 

или сферичен бутон. Обособеният вариант не е многоброен, но за сметка на това е от 

изключителна важност за хронологията на фибулите тракийски тип. Фибулите са 

изработвани от различен материал – бронз и желязо, а върху диноса от Болярово са 

отпечатани върху стената на съда. Най-ранните му представители са от V в. пр. Хр. 

(Зетьово, Чирпанско, Болярово, Ямболско, Видраре, Софийско, Байлово, Софийско), а 

най-късните достигат до началото на III в. пр. Хр. (Староселка, Шуменско). Разпространен 

е на територията на цяла Тракия без да може да бъде обособен ареал с висока 

концентрация.  

Този вариант е разделен на четири подварианта (I.1с-1, I.1с-2, I.1с-3 и I.1с-4) въз 
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основа на различни показатели:  

- Подвариант I.1с-1 - фибули с дъговиден асиметричен лък, издължено рамо 

на иглодържателя и рязък преход между него и лъка. Дължината на по-ранните фибули от 

V в. пр. Хр. е в рамките на 5-6 см, а на по-късните 4-5 см. 

Разпространени са в цяла Тракия на юг от Дунав. Най-ранните 

представители на този подвариант са от V в. пр. Хр. (Зетьово, Видраре, 

Байлово, отпечатъкът върху диноса от Болярово), с акцент върху 

втората половина на века, а най-късните могат да се отнесат към ранноелинистическата 

епоха (Крушуна, Аполония и Староселка).  

- Подвариант I.1с-2 - фибули със сложно профилиран бутон при крачето. Те 

са с големи размери - дължина 7.2-7.7 см и височина 3.1-3 см. Към него са включени три 

изработени от бронз фибули, открити в гръцкия полис Олинт. 

Представители от вътрешността на Тракия засега не са известни. 

Времето на съществуване на подварианта е в рамките на първата 

половина на IV в. пр. Хр.  

- Подвариант I.1с-3 - фибули със силно издължено краче и дъговиден преход 

между него и рамото на иглодържателя. Изработени са от желязо, имат 

сферичен бутон и са с големи размери – дължина 9.5 см и 6 см. В този 

подвариант са включени образците от Друмево и Проглед, които са 

датирани във втората половина на IV – началото на III в. пр. Хр.  

- Подвариант I.1с-4 - фибули с късо рамо на иглодържателя. Тук са 

включени фибулите от Мизия и Зимничя, изработени от бронз. 

Дължината им е между 3 и 6 см. Датировката им е в средата – втората 

половина на IV в. пр. Хр.  

Подтип I.2 - удебелен в средата или по цялата си дължина масивен лък. Крачето е с 

различнa височина, с конусовиден или сферичен бутон. Повечето от представителите са с 

често срещани за фибулите тракийски тип размери – дължина 4-5 см и височина около 2 

см. 

Най-ранните фибули са от Мушовица при Дуванли, датирани в средата на V в. пр. 

Хр., а масово представителите на Подтип I.2 се разпространяват в края на IV до края на III 
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в. пр. Хр., основно в Североизточна Тракия – Свещари, Крагулево, Пойана, Зимничя, Русе. 

Подтип I.3 – фибули с усукан, симетричен или асиметричен, тънък лък. Високо 

колкото лъка или малко по-ниско от него вертикално краче, което завършва с конусовиден 

или полусферичен бутон. Дължината на фибулите е 4.4-6 см, а височината 1.9-2.6 см. Най-

голямата концентрация на тези фибули е в некропола на Аполония Понтика, където 

усуканият лък се оказва много характерна черта. Датировката на целия подтип е от 

втората половина на IV в. пр. Хр. вероятно до средата/края на III в. пр. Хр.  

Подтип I.4 – фибули с масивен фасетиран лък, най-често с шесто- или осмоъгълно 

сечение. Крачето не надвишава височината на лъка и във всички случаи завършва с 

конусовиден бутон. Дължината им рядко надхвърля 5 см. Ареалът на разпространение е 

заключен в Североизточна Тракия (Демир Баба теке в Сборяново, Шуменско, Варненско, 

Пойана, Сату Ноу) и само една фибула произхожда на юг от Стара планина – Севтополис. 

Времето на употреба на този подтип е в последната четвърт на IV до средата на III в. пр. 

Хр. Поради случайния характер на част от находките е възможно някои от тях да достигат 

до края на III дори до II в. пр. Хр. 

Подтип I.5 - фибули с лентовиден лък с правоъгълно сечение. Тези фибули са ярък 

пример за това как през третата четвърт на IV в. пр. Хр. лъкът се променя от тел с кръгло 

сечение към пластинка. Представен е на територията на цяла Тракия.  

В този подтип са обособени два варианта в зависимост от ширината на лъка:  

- Вариант I.5а – фибули с тесен лък, върху лицевата повърхност на който е нанесена 

врязана украса (надлъжни линии, коси черти) или щамповани 

полукръгчета, а самите фибули са с доста големи размери – дължина 

между 7.5 и 8.2 см, височина 2.3-3.5 см. Разпространени са по 

крайбрежието на Североизточна Тракия - Каварна, Чяуш в Украйна, Истрия Под в 

Румъния, Мреснута могила и една, считана за полуфабрикат/брак, от Енисала, Румъния. 

Датирани са във втората половина на IV – III в. пр. Хр.  

- Вариант I.5b - фибули с ромбовидна форма на лъка. Тук са включени само три 

екземпляра, изработени от бронз и с размери между 6.9 и 3 см от Самотраки, 

града Сборяново и Русе. Датирани са в третата четвърт на IV - средата на III в. 

пр. Хр.  
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Тип II - фибули с вертикално краче, което не е профилирано в края си с бутон, а е 

удебелено под формата на обърнат конус, глава на гвоздей или пресечена 

пирамида/правоъгълен паралелепипед. Лъкът е дъговиден, симетричен или асиметричен. 

Размерите на фибулите се движат в рамките на дължина 3.5-6 см и височина 1.5-3 см, като 

изключенията от тези стойности са малко. Изработвани са предимно от бронз и сребро, а 

отделни образци и от желязо и злато. 

Ареалът на разпространение на този тип е Северозападна Тракия, с малки 

изключения, а времето на неговата употреба е от края на V/началото на IVв. пр. Хр. до 

края на III в. пр. Хр.  

Вариацията в сечението на лъка при тези фибули не е толкова голяма, както е при 

представителите на Тип I. Поради тази причина за основен критерий на вътрешното 

разделение на типа на подтипове е взета формата на крачето:  

Подтип II.1 - фибули с конусовидно краче с различен диаметър и дъговиден лък с 

различно сечение и дебелина (тънък, удебелен в средата, лентовиден). Много често върху 

края на крачето е нанесена врязана украса, а в единични случаи върху иглодържателя и 

лицевата страна на лъка. Дължината на тези фибули е между 3 и 5 см, като отклоненията 

от тези стойности са малко. Изработени са от сребро, бронз и желязо. 

Фибулите от този подтип са разпространени на сравнително обширна територия – 

от Аполония до Реметя Маре и Печика в Румъния и от Пойана, в Румъния до Белово и 

Банатска паланка в Сърбия, с най-голяма концентрация в Северозападна Тракия (районът 

на Етрополе, Враца и Монтана). Датират се в рамките на края на V/началото на IV в. пр. 

Хр. до края на III в. пр. Хр.  

Фибулите с конусовидно краче са най-многобройни и разнообразни и това налага 

допълнително разделение вътре в самия подтип на няколко варианта. За критерий при 

тяхното групиране са избрани както дебелината на крачето, така и дебелината/сечението 

на лъка, между чиито размери е установена правопропорционална зависимост:  

- Вариант II.1a – фибули с тънко или едва забележимо удебелено краче, чийто 

диаметър е равен с този на лъка. Разпространени са от Зимничя на 

север до Аполония на изток, от Ивайловград и Септември на юг до 

12 
 



Любичевац в Сърбия на запад и са с ранна датировка – от края на V - началото на IV в. пр. 

Хр. (Васил Левски и Малко Тръново). В употреба са до края на ранноелинистическата 

епоха (Зимничя). 

- Вариант II.1b – фибули с краче, чийто диаметър в края нараства, и удебелен в 

средата до масивен лък. Увеличената повърхност на края на крачето 

създава условия върху него да бъде нанесена украса от две врязани 

пресечени линии, образуващи латинската буква „Х” и получила в 

литературата названието „врязан кръст”. Голяма част от фибулите от този вариант са 

изработени от сребро.  

Ареалът на разпространение е предимно на територията на днешна Северозападна 

България, като изключенията от него са малко - фибулите от Малката могила, отпечатани 

фибули върху устия на питоси от града и др. На север от Дунав също са регистрирани 

няколко представители – от Зимничя, Пойана и Реметя Маре. Най-западната точка на 

разпространение е една случайна находка от Банатска Паланка. Датировката на този 

вариант също е в рамките на края на V/началото на IV в. пр. Хр. до края III в. пр. Хр. 

- Вариант II.1c – фибули с лентовиден лък. Плоският лък създава добри 

предпоставки върху лицевата му повърхност да бъде нанасяна украса – 

най-често надлъжни врязани линии или зигзаговиден орнамент. 

Концентрацията на неговите представители е на юг от Стара планина – 

Севтополис, Пистирос, Белово, Катлановска баня в Македония, Кочан и 

само един екземпляр на север от Дунав - от некропола при Зимничя. Датировката е малко 

по-късна от тази на останалите - краят на IV – средата на III в. пр. Хр. на юг от Дунав, а на 

север от реката вероятно достига до втората половина на III в. пр. Хр.  

Подтип II.2 - фибули с разширено в края краче с форма на глава на гвоздей и 

масивен, удебелен в средата, лък. Те се отличават с по-големи размери – дължина между 

4.4-7.2 см и височина 1.2-3.3 см. Изработени са от бронз. Концентрирани са в района 

между реките Огоста и Янтра (Блатнешки рът, Бежаново, Кръвеник, Голям Острец), а на 

юг от Стара планина са открити единствено фибулите от Виноградец, Пазарджишко и 

Абланица.  

Датировката е изключително затруднена поради липсата на добре датиращ 
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съпътстващ материал на онези от тях, които произхождат от селища или ограбени 

гробове. За хронологичен репер е възприета фибулата от Абланица, която е поставена в 

рамките на втората половина на III – първата половина на II в. пр. Хр. 

Подтип II.3 - фибули с оформено като правоъгълен паралелепипед или обърната 

пресечена пирамида краче и дъговиден лък с разнообразно сечение. Представителите са 

изработени от бронз и са разпространени на цялата територия на Тракия на юг от Дунав. 

Датировката им е в края на IV – първата половина на III в. пр. Хр.  

Тип III - фибули с дъговиден или двускатен лък с различно по вид сечение и S-

овидно извито краче. Крачето завършва с конусовиден, полусферичен или, в единични 

случаи, с цилиндричен бутон, чиито размери най-често отговарят на масивността на лъка. 

Повечето фибули от типа се отличават с голямата дължината на крачето, което често се 

издига на височината на лъка, но рядко го надвишава. Дори в случаите, когато крачето е 

силно извито, то отново е дълго. Лъкът е с разнообразна по своите дебелина и сечение 

форма. Рамото на иглодържателя е късо.  

Размерите на тези фибули са дължина 3-5 см и височина 1.4-2 см, изработени 

предимно от бронз и по-рядко от сребро и желязо. 

Данни за наличието на фибули от този тип има във втората половина на IV в. пр. 

Хр. (Аполония, Фънтънеле), като първите сигурно датирани комплекси с вносна керамика 

са от около третата четвърт на IV в. пр. Хр. Това дава основание типът да бъде свързан с 

ранноелинистическата епоха.  

Представителите на Тип III са групирани в четири подтипа на базата на 

масивността и сечението на лъка:  

Подтип III.1 – фибули с тънък, еднакво дебел или слабо удебелен в средата, лък. 

Изработвани са предимно от бронз, като екземплярите от желязо (Драгойна, Катлановска 

баня) и сребро (Малката могила, Копривлен, Ямбол, Зимничя) са единични. 

Разпространени са върху цялата територия на тракийския тип с по-голяма концентрация в 

Южна Тракия. Образците от Малката могила, Халка Бунар, Копривлен, Кьолмен и 

Аполония индикират време на употреба на подтипа във втората половина на IV до първата 

четвърт – средата на III в. пр. Хр. Откритата в римския лагер Никополис ад Иструм 

фибула показва, че отделни представители могат да достигнат и до I-II в. сл. Хр. 
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Подтип III.2 – фибули с масивен, удебелен в средата лък, изработени от бронз. 

Откривани са предимно на север от Стара планина. Единствените екземпляри от Южна 

Тракия са тези от Катлановска баня в Македония и Павелско в Родопите. Времето на 

тяхната употреба е втората половина на IV и целият III в. пр. Хр., с уговорката, че не бива 

да се изключва възможността някои представители да достигат и до II-I в. пр. Хр. въз 

основа на откритите в Сексагинта Приста при Русе и Ковачевско кале, Търговишко 

екземпляри. 

Подтип III.3 – фибули с масивен фасетиран лък с многоъгълно сечение. Те се 

отличават с малките си размери – дължина между 2 и 4.2 см, изработени предимно от 

бронз. Единствено фибулите от Епурени, Пойана и Бунещ в Румъния са сребърни. Този 

подтип намира добър прием в Североизточна Тракия и особено на север от Дунав, където 

достига апогея на своето развитие. Единични екземпляри са известни от района на 

Севтополис и Неготин, Сърбия. Неговите представители се употребяват масово в III в. пр. 

Хр. и по-скоро в неговата първа половина (града при Сборяново, Севтополис, вероятно 

Зимничя). Не е изключена и възможността част от фибулите с масивен фасетиран лък да 

се датират и по-късно – във II в. пр. Хр. (например екземплярите от Бунещ и Епурени).  

Подтип III.4 – фибули с лентовиден лък. Повечето екземпляри са с малки размери 

- дължина 2-3 см, но има и с по-големи размери, които са изключения. Изработвани са от 

бронз и желязо. Фибулите от този подтип са разделени в три варианта въз основа на 

формата на лъка, гледан отгоре.  

- Вариант III.4a - фибули с тесен лък и размери от 3.3 до 7.7 см. Изработени са от 

бронз и желязо. Откривани са предимно на юг от Стара планина - 

светилището при Бабяк, Севтополис, Пистирос, Чаталка. Датировката 

им е от края на IV в. пр. Хр. до I в. сл. Хр. 

 

- Вариант III.4b - фибули с листовидна форма на лъка. Дължината им е 2.3–4.4 см, 

изработени са от бронз. Разпространени са в цяла Тракия от края на IV – 

първата половина на III в. пр Хр. 

 

- Вариант III.4c - фибули с ромбовидна форма на лъка. Дължината им е 2-3.5 см, 

изработвани са предимно от бронз. Ареалът им на разпространение е Североизточна 
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Тракия (Шумен, Варна, Дългопол, Исперих, Зимничя, Ръчътъу в Румъния). 

Датировката е в края на IV – първата половина на III в. пр. Хр. на юг от Дунав, 

като в некропола при Зимничя тези екземпляри са датирани във втората 

половина на III в. пр. Хр. и дори до II в. пр. Хр.  

Тип IV – фибули с дъговиден лък и лентовидно краче с правоъгълно сечение, което 

най-често е изтънено в края си без обособен бутон. Много често върху лъка е нанасяна 

врязана украса. При някои от фибулите крачето завършва с един или два заострени края, а 

при други около него е увивана пластинка, украсена с врязани успоредни линии, кръст и 

др. Размерите на фибулите варират от дължина 3.8-6 см и височина 1.5-2.8 см, изработени 

са от бронз.  

Този тип е характерен за Южна Тракия (Мезек, Драгойна, Павелско, Севтополис, 

Кочан, Абланица, Сатовча) с висока концентрация в югозападната � част.  

Датиран е в рамките на края на IV-III в. пр. Хр., като фибулата от Мезек и сходния 

с нея образец от Драгойна свидетелстват за по-активна употреба в първата половина на III 

в. пр. Хр., а фибулата от Абланица показва, че типът вероятно достига и II в. пр. Хр. 

Генезис, еволюция, хронология и териториален обхват на фибулите тракийски 

тип 

Генезис. За произхода на фибулите тракийски тип са предложени няколко 

хипотези, но най-добре обоснованата е изказана от В. Миков и Д. Гергова. Тя е свързана 

със следването на еволюционната схема на развитие чрез опростяване на формата на 

тесалийския тип фибули (Типове А IV 4 и А IV 5 по Д. Гергова), които през VII и VI в. пр. 

Хр. масово се разпространяват в цяла Тракия. Тази теория е доразвита от Х. Попов, който 

вижда в по-малките размери, изтънения лък и изчезналата плочка на иглодържателя на 

една група фибули от северноегейския ареал по-късна вариация на тесалийския тип 

фибули, която определя като преходна и стояща в основата на тракийския тип.  

Отпечатаните две фибули върху диноса (лебес) от Болярово, чиято форма и 

врязани животински изображения са чужди за Тракия, както и ранната дата на съда, дават 

основания тази теория да бъде развита. Търсенето на произхода на фибулите тракийски 

тип в настоящия труд е свързано с наличието на външен импулс от района на 

Северозападна Мала Азия и прилежащите острови, който използва местната 
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ранножелязна форма фибули и я преобразува в нова – по-опростена и по-практична. 

Ролята на посредник вероятно изпълняват водещи ателиета от района на Халкидическия 

полуостров, където се наблюдава и висока концентрация на ранножелезни фибули 

тесалийски тип и на фибули тракийски тип (Олинт, Йерисос). Наличието на такъв импулс 

би обяснило и присъствието на най-ранните фибули тракийски тип в комплекси, чиито 

предмети са с нехомогенен произход - Мушовица, Болярово и др.  

Хронология  

Когато се разглежда хронологията на фибулите, трябва да се има предвид че, 

подобно на другите части на облеклото, те имат кратък срок на генезис, последван от 

период, когато са на мода с максимален интензитет на производство. С появата на новите 

форми, старите също продължават да са популярни и в употреба за определен период от 

време. Продължителността на употреба се влияе и от естеството на метала – фибулите от 

благороден метал понякога са използвани по-дълго и са имали по-голяма стойност. 

Обстоятелството, че на юг от Дунав фибули тракийски тип са откривани често в 

гробни комплекси заедно с вносна керамика предоставя добра възможност за точното им 

ориентиране във времето. В тези случаи датировката им би могла да се стесни до четвърт 

век. Когато фибулите са случайни/иманярски находки или са намирани в комплекси, в 

които липсват вносни съдове, а останалите материали не предлагат надеждна датировка, 

прецизирането на хронологията е затруднено. В тези случаи датировката варира в рамките 

на половин или дори един век.  

В земите на север от Дунав вносна керамика се открива предимно в комплекси, 

разположени в близост до Черноморското крайбрежие, а във вътрешността фибулите 

рядко са придружавани от добре датиращ материал. В тези случаи именно фибулите са 

използвани за хронологичен индикатор – Зимничя, Истрия Сат, селищата при Коцофени 

дин Дос, Бъздъна, Пойана и др., което обяснява и големия интерес на румънските 

изследователи към тях.  

За да бъде възможно използването на фибулите като надежден хронологичен 

индикатор, е необходимо детайлното изследване на морфологията им с техните най-

чувствителни към времето характеристики - формата на крачето, дебелината и сечението 

на лъка. Понякога наличието на украса също може да подпомогне прецизирането на 

хронологията. Установените промени при фибулите в добре датирани комплекси, на 
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базата на сравнителния анализ, са използвани и за ориентирането във времето на 

образците, които са без контекст на откриване.  

Еволюция 

Първоначалният етап на развитието на тракийския тип фибули се изразява в 

употребата само на фибули с вертикално краче, чийто край завършва с обособен бутон – 

Тип I - Варианти I.1a и I.1с. Най-ранните фибули тракийски тип са тези от Мушовица и 

отпечатаните върху урната от Болярово, датирани в първата половина/средата на V в. пр. 

Хр. През втората половина на века се наблюдава нарастване на броя на екземплярите от 

Тип I - Аполония, Симеоновград, Белица, Зетьово, Видраре, Байлово.  

Oбщото между тези ранни фибули е ясно оформеният прав ъгъл, който сключва 

крачето с рамото на иглодържателя и сравнително резкият преход между лъка и рамото на 

иглодържателя. Тези особености създават впечатление за по-остри контури на силуета и 

за по-груба форма.  

Друга важна особеност на тези ранни фибули е тънкият лък, който е с еднаква 

дебелина по цялата си дължина. Изключение правят екземплярите от Мушовица. От края 

на V – първата половина на IV в. пр. Хр. са фибулите от Копривец, Олинт, Йерисос, чието 

краче е високо колкото лъка (Подвариант I.1b-1). Продължава тенденцията да се 

употребяват фибули с по-ниско и високо над лъка краче, което показва, че дължината на 

крачето не може да се използва за хронологичен индикатор. Именно фибулите от 

Халкидическия полуостров (Олинт и Йерисос) са онова липсващо звено, което свързва 

образците от Мушовица, Белица, Болярово, Зетьово с останалите представители с 

вертикално краче, датирани след средата на IV в. пр. Хр. (фибулите от Кьолмен, 

Староселка, Аполония и др.). Тези факти са в подкрепа на идеята, че импулсът за 

създаването и разпространението на фибулите тракийски тип върви в посока от юг на 

север.  

В края на V - първата половина на IV в. пр. Хр. се появяват и първите фибули Тип 

II - Подтип II.1 и Подтип II.2 (фибулите от Васил Левски, Малко Тръново, Аполония, 

Етрополе).  

Около средата на IV в. пр. Хр. броят на фибулите тракийски тип нараства 

значително, което дава основание да се говори за разцвет в развитието и 

разпространението им през ранноелинистическата епоха. Еволюцията на Тип II се 
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изразява не само в промяната на лъка, но и на крачето. Докато ранните представители 

имат тънък или леко удебелен в средата лък, то към края на IV – началото на III в. пр. Хр. 

лъкът започва да разнообразява своите характеристики – удебелява се значително, става 

масивен или оформен като пластинка с правоъгълно сечение, а крачето придобива форма 

на гвоздей, обърната пирамида или паралелепипед (Тип II).  

Фибулите от Тип II са най-старателно изработваните и при тях като изходна 

суровина много често е използвано сребро. Причина за това е локализацията на 

ателиетата, в които са изработвани тези предмети - в Северозападна Тракия и района на 

Етрополе в частност, където има богати сребърни залежи.  

През втората половина на IV в. пр. Хр., и особено в самия край на века, се появяват 

фибулите с извито S-овидно краче с или без обособен завършек (Tип III). Късното 

зараждане на типа предопределя и едновременната поява на всички негови подтипове - 

Подтип III.1, Подтип III.2, Подтип III.3 и Подтип III.4.  

Представители на типа се срещат и през III в. пр. Хр. - Халка Бунар, Копривлен, 

могила 22 при Сборяново, Севтополис, града при Сборяново, Пистирос Зимничя, Бунещ, 

Епурени, Фънтънеле-Деалул Попи в Румъния и др., но неговата еволюция е много трудно 

да бъде проследена. 

През втората половина на IV в. пр. Хр. и особено в последната му четвърт е 

сигурно регистрираната дата на използването на фибули с удебелен в средата масивен, 

фасетиран и плосък лък от типове I, II и III. Фасетираният лък е най-широко 

разпространен при фибулите Тип III и най-слабо при Тип II. До голяма степен в 

употребата на плоския лък при тракийския тип фибули може да се види връзка с 

билатералните фибули, при които той е широко използван. Плоският лък е най-често 

употребяван отново при фибулите Тип III. 

В наклоненото към лъка краче на фибулите Тип IV от края на IV – първата 

половина на III в. пр. Хр. може да се види отразено латенското влияние. Апогей в 

развитието на лентовидното краче бележи една непубликувана фибула от некропола при 

Стойките. 

В дисертационния труд е възприето становището на румънските изследователи В. 

В. Зира и Д. Мъндеску за „късата” хронология на тракийския тип, чиято употреба започва 

около първата половина/средата на V в. пр. Хр. и затихва във втората половина/края на III 
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в. пр. Хр. Към този извод е направено допълнението, че след средата на III в. пр. Хр. се 

наблюдава значително намаляване на броя на фибулите тракийски тип, причина за което е 

по-широката употреба на фибулите с билатерална спирала и свързаното с това налагане на 

нова мода. През втората половина на III в. пр. Хр. по-широката употреба се запазва в 

Източнокарпатската област, където латенското влияние не е толкова силно. Макар и 

спорадично, някои образци се срещат и след това време – пример за това са фибулите от 

Югозападна Тракия (Абланица, Бабяк), които могат да се датират до началото на II в. пр. 

Хр., екземплярът от Каракочова могила при Братя Даскалови, Чирпанско от I в. пр. Хр., 

фибулата от Чаталка с дата I в. пр. Хр. – I в. сл. Хр. и тази от Никополис ад Иструм от I-II 

в. сл. Хр.  

Украса. Фибулите тракийски тип често са украсени. При най-ранните фибули 

украсата е пластична и е представена от елементи с различна форма (пръстеновидни, 

дисковидни, овални и др.) под бутона на крачето. При някои образци се срещат 

допълнителни елементи като усукан около лъка или крачето тел (Копривлен, Зимничя), 

увита около крачето пластинка (Стойките, Кочан) и др. 

Най-често срещаната украса при фибулите тракийски тип е врязаната, която е 

разположена върху лъка, крачето или иглодържателя. Появата � е поставена в първата 

половина на IV в. пр. Хр. Върху лъка тя се състои от концентрични линии, образуващи 

снопчета, надлъжни и напречни линии, коси насечки, по-рядко „врязан кръст”, върху 

крачето от успоредни концентрични линии, спираловидно извита линия, къси успоредни 

линии, а върху плоския му край - „врязан кръст”. Врязаната украса намира най-широко 

разпространение при фибулите от Тип IV.  

Набодена украса се среща при няколко представители на Тип I и Тип III, а 

щампована украса е нанесена върху лъковете на единични фибули от крепостта Кракра 

при Перник и района на Варна.  

Фасетираният лък също може да се приеме за своеобразен начин на украса. Върху 

него изключително рядко има допълнителна украса, като при тези случаи вниманието на 

майсторите е съсредоточено върху бутона на крачето (особено при Тип III). 

Зигзаговидната украса, наричана още „тремоло”, е нанесена чрез врязване или 

щамповане и може да бъде използвана като хронологичен репер. До този момент е 

регистрирана само при фибули Тип II, изработени от сребро, и Тип III, изработени от 
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бронз. Този тип украса е разпространен по цялата територия на Тракия (Шуменско, 

Сборяново, Пистирос, Лесура, Лъга, Зимничя, Севтополис-град). Дали присъствието му 

върху фибулите тракийски тип може да се свърже с влияние от латенския свят в края на 

IV - началото на III в. пр. Хр., откъдето идва и идеята за лентовидните лъкове, или е плод 

на местното развитие на украсата, която има дълга традиция още от ранножелязната епоха 

в Тракия, на този етап е трудно да се определи.  

Технология на изработка  

В настоящия труд са включени резултатите от извършени анализи на проби от 12 

бронзови фрагментирани фибули от Севтополис и Бабяк – металографски, 

атомноемисионен спектрален анализ с индуктивно свързана плазма (IСP-AES) и 

рентгенофлуоресцентен анализ. Те показват следния алгоритъм на изработка - 

първоначално е бил отливан бронзовият тел от сплав със съдържание на калай около 10-

12% (до 25% в Севтополис) и малко количество олово - 1-2 %, за да бъде улеснявано 

леенето в калъп. По-нататъшната подготовка (огъване или коване), налагала 

допълнително третиране на метала чрез закаляване, което е ставало чрез температурна 

обработка - коване на горещо или коване на студено с последвало отгряване. Едва след 

това е било извършвано валцуване, заглаждане, украсяване. Тези данни свидетелстват, че 

древните майстори са били добре подготвени при избора на бронзови сплави и умело са 

знаели как да разработват получените отливки впоследствие. 

Териториално разпространение на фибулите тракийски тип 

Най-ранните фибули (Тип I - I.1а, I.1b-1 и I.1с) са открити в Южна Тракия без да 

може да бъде определен ареал с висока концентрация. Бързо след появата си, фибулите 

тракийски тип се разпространяват на север от Стара планина - Видраре (Етрополско) и 

Копривец (Русенско). Вероятно след средата на IV в. пр. Хр. започват да се употребяват и 

на север от Дунав - Зимничя и Фънтънеле.  

Картирането на местонаходищата показва, че най-голямата концентрация на 

фибулите тракийски тип е между Стара планина и южните склонове на Карпатите 

(днешна Северна България, Олтения, Мунтения и междуречието на Сирет и Прут).  

Разцветът в развитието на фибулите тракийски тип през втората половина на IV в. 

пр. Хр. намира израз не само в нарастване на броя на отделните представители, но и в 

обособяването на локални варианти, които отразяват предпочитанията на местното 
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население към дадени форми. Фибулите с вертикално краче и усукан лък и/или краче 

(Подтип I.3.) са характерни преди всичко за Аполония Понтика. През този период и 

особено в края на IV – началото на III в. пр. Хр. територията на Североизточна Тракия 

(около Шумен и Исперих) се оказва ареал на разпространение на фибулите от Подтип I.2, 

Подтип I.4 и Подвариант I.1b-2. Около днешните селища Шумен, Исперих, Крагулево, 

Сборяново, Зимничя, Дуранкулак, Добрич, Пойана, Русе се наблюдава висока 

концентрация на фибули от Подтип III.2, Подтип III.3 и Варинат III.4с. В Северозападна и 

Централна Тракия между реките Огоста и Янтра широко се употребяват фибулите с 

конусовидно краче Подтип II.1.  

Значителното количество фибули с фасетиран лък, фибулите с S-овидно краче и 

плосък лък (Вариант III.4а), извитите като халки фибули и други находки от територията 

на тракийския град Севтополис свидетелстват за съществуване на преки връзки между 

обитателите му и тези от Североизточна Тракия.  

Тракийското население на юг от Стара планина демонстрира афинитет към 

фибулите с тънък лък от Подтипове I.1, II.1, III.1, Варианти II.1c и III.4а, а в Югозападна 

Тракия по средното течение на Места, Западни и Централни Родопи се предпочитат 

фибулите с лентовидно краче Тип IV.  

Глава II. Фибули с билатерална спирала (фибули с латенска схема)  

Под названието латенски фибули (фибули с латенска схема) се разбират фибули, 

чиято спирала се състои от няколко навивки, обикновено еднакъв брой от двете страни на 

лъка, които са държани свързани с един тел, наречен „хорда”. Хордата е външна или, по-

рядко, вътрешна (фиг. 2).  

В съществуващите досега изследвания, посветени на латенските находки в Тракия, 

фибулите са възприемани като съпътстващ материал, който допълва картината на 

латенското влияние и келтското проникване по тези земи. Този тип находки присъства в 

изследванията на Р. Попов, И. Венедиков, З. Вожняк, М. Домарадски, Л. Огненова-

Маринова, Б. Николов, Л. Лазаров, Ю. Емилов, Й. Анастасов, Е. Мирчева, В. Зира – баща 

и син, А. Рустою и др.  

Типология 

Фибулите в настоящия труд са подредени в три основни типа – фибули със 

свободно краче (Тип I), фибули със закрепено за лъка краче (Тип II) и фибули, чието 

22 
 



краче, заедно с лъка, образуват едно цяло (Тип III), съответно с раннолатенска, 

среднолатенска и къснолатенска схема. Второто ниво на типологията заемат 

подтиповете, а третото и четвъртото - съответно вариантите и подвариантите, 

обособени въз основа на различни критерии. В основата на тази типология, по подобие на 

тази на тракийския тип, стои конструкцията на фибулите.  

I  I.1  I.2  I.3    I.3a 

 I.3b I.4 I.5 I.6 

II               II.1a-1   I.1a-2 

 II.1b-1  II.1b-2  II.1c 

                            II.2        II.3 

III III.1 III.2 III.3 

Таблица 2 

Фибули с раннолатенска схема (Тип I) – имат свободно, извито към лъка, краче. 

В зависимост от начина, по който завършва крачето, в този тип са обособени шест 

подтипа:  
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Подтип I.1 – фибули с издължен като апендикс край на крачето, който често е 

украсен с релефни орнаменти. Лъкът е дъговиден, гладък. Спиралата се състои от 4-5 

навивки и външна хорда. Представителите са с неголеми размери - дължина 3-5.5 см и са 

изработени от бронз и желязо. Откриват се на територията на Шумен (Драгоево, Черенча) 

и Сборяново (могили 22 и 23, Западен некропол) и се датират в края на IV – началото на 

III в. пр. Хр. или фаза LT B2. 

Подтип I.2 – фибули с украсено със сферичен бутон и изтънено в края си краче. 

Лъкът е дъговиден или трапецовиден, гладък или възлест. Спиралата е от 4 до 6 навивки, 

хордата е външна. Изработени са от бронз и желязо. Размерите на тези фибули са в голям 

диапазон - от 3.6 до 14.9 см. Този подтип е представен в града при Сборяново, Царевец, 

Севтополис и Пистирос. Датиран е в края на IV – първата половина на III в. пр. Хр.  

Подтип I.3 – фибули с нефункционална спирала в края на крачето с 3 до 7 намотки 

и външна хорда. Преобладават фибулите с дъговиден плосък лък. Много често техната 

дължина е под 4 см, изработени са от бронз и желязо. Ареалът на разпространението им се 

заключва в днешна Североизточна Тракия - Варна, Провадия, Дългопол, Шумен, 

Сборяново, Добрич, Зимничя, Търново. Датировката е от края на IV и първата половина 

на III в. пр. Хр. Попадането на единични екземпляри на юг от този ареал (Севтополис, 

Филипопол и Стойките) може да се обясни с културен обмен или инфилтриране на 

население от североизток.  

В подтипове I.1 и I.2 са включени фибули, чиито характеристики са близки до тези 

на т. нар. фибули тип Духцов, известни в Централна Европа, а фибулите от Подтип I.3 се 

свързват с тези от тип Пеструп, разпространени в Западна и Централна Европа. Откритите 

досега фибули от Подтипове I.1 и I.2 не са толкова многобройни, както тези от Подтип I.3, 

но откриването им заедно в едни и същи гробни комплекси и в селищните центрове 

Сборяново, Севтополис и Царевец, подкрепя идеята, че през ранноелинистическата епоха 

те се употребяват едновременно в Тракия.  

В подтип I.3 допълнително са обособени два варианта въз основа на различни 

критерии:  

Вариант I.3а – фибули с нефункционална спирала при крачето и декоративни 

осморки, разполагани върху лъка или в края на крачето. За техен първообраз са приети 

фибулите тип „Брандебург, познати от района на реките Марна и Горен Рейн, но под 
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различни форми са срещани в Източните Балкани и Долния Дунав до Черно море, Днестър 

и Мала Азия. В Тракия се откриват на различни места без ясно изразен район с висока 

концентрация – Несебър, Севтополис-град и могила 2, Гинина могила в Свещари и Кошов, 

Русенско. Датировката им е от края на IV – първата половина на III в. пр. Хр. до края на III 

- началото на II в. пр. Хр. 

Вариант I.3b – фибули с нефункционална спирала при крачето и лък, оформен 

като кръгла изпъкнала пластинка. От Тракия засега са публикувани само две фибули - от 

местността Усоето при Аспарухово, Варненско и Зимничя, а близък паралел е една 

фибула от Пантикапей. Тяхната употреба, в сравнение с фибулите от Подтип I.3, вероятно 

продължава до края на II-I в. пр. Хр.  

Подтип I.4 – фибули с вертикално краче, чийто край завършва с кръгла плочка, и с 

дъговиден или с трапецовиден лък. Плочката може да бъде украсена. Спиралата се състои 

от 5 до 8 намотки и външна хорда. Изработвани са от бронз, желязо и сребро. Ареалът на 

тяхното разпространение е в Югозападна Тракия (Абланица, Разлог и местността 

Скумсале при Стрелча) и Северозападна Тракия (Враца и Земун в Сърбия). Дължината на 

фибулите от Югозападна Тракия е 4-5 см, а на тези от Северозападна - 1.6-3 см. 

Датировката е в рамките на целия III до началото на II в. пр. Хр., което отговаря на края на 

LT B2 - LT C1. Този начин на оформяне на крачето е свързан с фибулите тракийски тип с 

конусовидно краче, чийто край впоследствие се разширява значително (Подтип II.2). Това 

дава основание представителите на този подтип да бъдат определени като възникнали в 

местна среда фибули с латенска схема. 

Подтип I.5 – фибули с прикрепена върху лъка апликация с кръгла или овална 

форма с врязана или релефна украса. Лъкът е лентовиден, с трапецовидна или 

правоъгълна форма в профил. В доближаването на крачето към лъка и носенето на 

апликацията от двете конструктивни части може да се види преплитане на ранно- със 

среднолатенската конструкция. Спиралата е с 4 или 6 навивки. Изработени са от бронз. 

Дължината е между 3.8 и 7.8 см. Хронологичният диапазон на фибулите от този подтип е 

от втората половина на III в. пр. Хр. (Долно Сахране, Казанлъшко) до края на II в. пр. Хр. 

(Шейново, Казанлъшко). Разпространени са на територията на Казанлък, Ловеч и 

Абланица.  

Подтип I.6 – фибули с дълго краче с релефна украса и изтънен край, допиращ се 

25 
 



към лъка, който е нисък и издължен, овално или ромбовидно разширен. Много често 

лъкът е с надлъжен жлеб по средата. Краят на крачето при някои фибули е тордиран. 

Иглодържателят е предимно от лявата страна на фибулата. Дължината на тези фибули е 

около 7 см. Изработвани са от бронз и сребро. Те са известни в литературата като тип 

Орлея-Маглавит. Ареалът им на разпространение е Олтения (Салция, Маглавит, Орлея), 

поречието на Долен Дунав, зоната на Железни врата, а в българските земи са концентрани 

в района на Шумен. Датировката на този подтип е в широки граници – от III до I в. пр. Хр.  

Фибули със среднолатенска схема (Тип II) - за основна характеристика на 

фибулите със среднолатенска схема е възприето закрепянето на крачето за лъка. При тях, 

в сравнение с фибулите с раннолатенска схема, се наблюдава тенденция към увеличаване 

на размерите (дължина до 7-8.5 см) и броя на намотките на спиралата, а при част от 

фибулите хордата е вътрешна, понякога увивана около лъка. На базата на дебелината и 

формата на крачето този тип е разделен на три подтипа:  

Подтип II.1 – с тънко краче, изработено от тел с кръгло сечение. Според начина, по 

който крачето е свързано за лъка, са определени три варианта: 

Вариант II.1a - със запоено за лъка краче с масивен бутон с разнообразна форма. В 

зависимост от формата на бутона, с който е закрепено крачето и наличието на друг 

релефен бутон върху него, тук са обособени два подварианта.  

Подвариант II.1a-1 - в горната част на крачето е разположен допълнителен бутон с 

овална или дисковидна форма. Спиралата се състои от 5 до 8 навивки, като единствено 

фибулата от Сашова могила има спирала с 16. Хордата е външна. Концентрацията на 

представителите на тази разновидност е в днешна Североизточна България (Шумен, 

Кълново, Варна, Дългопол и случайно открит каменен калъп за такава фибула от 

Варненско), както и два екземпляра от Южна България - Сашова могила, Казанлъшко и 

Боровица, Кърджалийско.  

Предложената датировка в края на III – началото на II в. пр. Хр. е извършена въз 

основата на образците от затворени контексти – Кълново и Сашова могила. Тук не е 

изключена възможността за по-широка дата на отделните представители, които са без 

сигурен произход.  

Този подвариант е широко представен в келтския свят и намира най-близки 

паралели сред фибулите от некрополите при Карабурма, Чубра, Фънтънеле-Деалул Попи 
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и др. 

Подвариант II.1a-2 – фибули с краче, запоено за лъка, с бутон с различна форма 

(капковидна, биконочна), но без украса от допълнителни елементи, както при Подвариант 

II.1а-1. Изработвани са от бронз, желязо и сребро. Дължината е в диапазона 4.8-8 см. 

Спиралата се състои до 10-12 навивки. Разпространени са в района на Шумен, Варна и 

Казанлък. Датировката на фибулите е в широките граници oт втората половина на III в. пр. 

Хр. до края на II в. пр. Хр.  

Вариант II.1b – фибули с краче, закрепено за лъка с пръстен. В този вариант също 

са обособени няколко подварианта в зависимост от това каква е формата на лъка: 

Подвариант II.1b-1 – фибули с дъговидно извит гладък лък и дълго краче, 

захванато за най-високата част на лъка. Върху средата на крачето понякога е нанасяна 

пластична украса под формата на единични сферични бутони или релефни издатъци 

(възли). Билатералната спирала е от неголям брой навивки (2-4 до 7-8), а вътрешната 

хорда се използва често. Фибулите са изработени от бронз и желязо, с големи размери – 

дължината е 7-8 см, като отклоненията от тези стойности са малко.  

Датировката на фибулите е в границите на втората четвърт/втората половина на III 

до началото на II в. пр. Хр., което отговаря на фаза LT C1. Този подвариант се среща на 

територията на цяла Тракия – Севтополис, Перник, Враца, Дългопол, Шумен, Варна и 

намира добри паралели в Румъния и Словакия. 

Подвариант II.1b-2 – фибули с четириъгълен или триъгълен силует на лъка. 

Спиралата е дълга, с 8 и повече навивки. Размерите на тези фибули също са големи – 

дължина между 5 и 12 см. Фибулите от този подвариант са продължение на фибулите от 

Подвариант II.1b-1 и се датират във втората половина/края на II – първата половина на I в. 

пр. Хр. Ареалът им на разпространение обхваща днешна Северна България и Югозападна 

Румъния, с най-голяма концентрация в районите на Враца и Плевен, откривани са в 

гробове на воини.  

Вариант II.1с - фибули с увито около дъговидния лък подвито краче, изработено 

от тел. Спиралата се състои от малък брой навивки. Изработвани са от бронз и желязо. 

Най-голяма концентрация на този вариант засега е установена в района на Перник – с най-

видни представители в цистовите гробове в могила 2 в местността Ветрилника при Старо 

село, Пернишко, датирани във II-I в. пр. Хр. 
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Подтип II.2 – фибули с лентовидно дълго краче с триъгълна форма, което, 

погледнато отгоре, наподобява връх на копие. Те остават в литературата с наименованието 

„копиевидни”. Крачето покрива лъка и е захванато за него с пръстен или увит тел. Лъкът е 

дъговиден или четириъгълен. Спиралата е с много навивки. В Тракия се срещат отделни 

представители на този подтип, който е широко разпространен при Железни врата 

(Сърбия) и в района на Днепър и Днестър. Датирани са във II-I в. пр. Хр.  

Подтип II.3 – фибули с ромбовидна форма на лъка и захванато за него краче, което 

в горната си част е украсено с 5 големи релефни пръстена, разчленени от по-малки. 

Спиралата се състои от голям брой навивки – по 16 от всяка страна. Въпреки че фибулите 

са със среднолатенска конструкция, те са разпространени във времето на късния латен (LT 

D). Известни са в литературата още като “възлести фибули” с датировка най-общо II–I в. 

пр. Хр., като активната им употреба е в последната четвърт на II – първата половина на I в. 

пр. Хр. Ядрото им на разпространение е Вътрешнокарпатската област. Присъствието на 

случайно открит бронзов калъп за подобна фибула на територията на Северозападна 

България и образецът от Горни Дъбник, Плевенско представят реалната възможност 

такива фибули да са произвеждани и на юг от Дунав през фаза LT D.  

Тип III - В този тип са включени фибулите с къснолатенска схема. Те са 

представени в три подтипа:  

Подтип III.1 – фибули с триъгълен рамков иглодържател, дъговиден лък и 

арбалетна спирала с голям брой навивки. Тази форма е широко разпространена в цяла 

Европа, като в Алпите се датира в LT D2. В дисертацията са включени представители от 

района на Шумен, Смядово и Дългопол с датировка I в. пр. Хр. – I в. сл. Хр.  

Подтип III.2 – фибули с плътен четириъгълен иглодържател и дъговиден лък, 

изработен от объл тел или оформен като пластинка с ромбовидна форма. Предполага се, 

че този подтип произхожда от фибулите Орлея-Маглавит. Разпространени са в 

Трансилвания и Северна България (Арчар, Кракра при Перник, Видинско, Шуменско) и са 

датирани във втората половина на I в. пр. Хр. – края на I в. сл. Хр. 

Подтип III.3 – фибули с тесен лентовиден лък, спирала от четири навивки с 

вътрешна хорда и ниско краче с правоъгълен иглодържател, оформен от плочка с издигнат 

край. При крачето може да има и отвор. Тези фибули са известни с наименованието 

Йезерине. От Тракия са познати само няколко екземпляра от Юнаците, Каракочова могила 
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при Братя Даскалови, Старозагорско и от античния пласт при селищната могила в 

Провадия. Тези фибули са широко разпространени в Южна Франция, Северна Италия и 

Далмация. За фибулите от българските земи е предположено, че са внос от Далмация. 

Датирани са в I в. пр. Хр. - началото на I в. сл. Хр.  

Римското влияние от I в. пр. Хр. се свързва също с разпространението на единични 

находки от типа Наухайм и Горица по поречието на Дунав, съответно в Неговановци, 

Видинско и Лом. 

В зависимост от своите особености, фибулите с билатерална спирала в Тракия са 

обособени в три основни групи: 

1. Първата включва традиционно латенски типове фибули (Духцов, Пеструп и 

др.), които имат точни паралели в Централна и Западна Европа. За тях може да 

се приеме, че са директен внос от келтския свят, а най-ярък пример за това е 

фибулата от Пистирос, свързана от проучвателите с разрушаването на града от 

келтите. 

2. Втората група включва екземпляри, които следват познатите в келтския свят 

типове, но се отличават от тях със свои индивидуални особености, в които 

намира отражение традицията на местното ювелирно производство (различни 

размери, форма на лъка, наличие на украса и др.). Най-ярък пример в това 

отношение са фибулите от Вариант I.3а, познати още като Брандебург.  

3. В третата група са включени фибули, които са възникнали в местна среда и не 

намират паралели в латенския свят. Такива са представителите на Подтипове I.4 

и I.5.  

В употребата и разпространението на латенските фибули в земите на юг от Дунав 

са обособени три фази.  

Първата обхваща времето от края на IV до средата на III в. пр. Хр. и отговаря на 

фаза LT B2. В нея са регистрирани най-ранните латенски находки, които са 

концентрирани в Северна Тракия (Тип I, Подтипове I.1, I.2 и I.3) – фибулите с 

раннолатенска конструкция, чийто произход може да се свърже с келтските типове 

Духцов и Пеструп, изработвани от бронз и желязо. Откриват се както вносни, така и 

изработени на място фибули, разликата между които често е трудно доловима. Най-

голямата им концентрация е в района, затворен от съвременните градове Варна – Исперих 
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– Русе - Велико Търново – Шумен – Провадия и Казанлък. Те са считани за елемент на 

женското облекло, а присъствието им се обяснява с наличието на келтски анклави и най-

вече на жени от територията на Западна Европа.  

Използването на сходни форми и орнаменти на украса върху фибулите от 

Североизточна Тракия и околностите на Севтополис е важно доказателство за 

съществуването на връзки между двете области, чийто път на разпространение все още не 

може да бъде установен. Силното латенско влияние в района на Севтополис контрастира 

със ситуацията в другия голям център в Южна Тракия – Кабиле, в който почти не са 

откривани латенски находки и по-конкретно фибули. Този факт създава впечатление, че 

Кабиле остава встрани от пътя на латенското проникване на юг от Стара планина, но не 

трябва да се забравя че и фибулите тракийски тип не са популярни сред населението тук. 

Това може да се обясни както със степента на проучване, така и с по-особените местни 

предпочитания към облеклото и прилежащите му аксесоари.  

Подобни различия се наблюдават и в черноморските колонии Аполония и 

Месабрия. В околностите на Аполония до този момент е открита само една билатерална 

фибула без запазено краче, която вероятно е с раннолатенска схема (края на IV – първата 

половина на III в. пр. Хр.), а в Месамбрия билатералните фибули с аграфи се появяват 

през втората половина на III в. пр. Хр.  

На този етап е трудно да се установи дали Голямото келтско нашествие от 280-279 

г. пр. Хр. оказва някакво влияние върху формата на фибулите от Тракия. 

Втората фаза на разпространението на билатералните фибули в Тракия е след 

средата на III в. пр. Хр. до края на II в. пр. Хр., когато излизат от употреба най-ранните 

фибули с раннолатенска схема (Подтипове I.1, Подтип I.2, Подтип I.3), а формата се 

разнообразява с появата на фибулите от Подтип I.4 и Подтип I.5. През втората половина 

на III – първата половина на II в. пр. Хр. се появяват фибулите със среднолатенска 

конструкция – Подтип II.1 с неговите варианти и подварианти. Тяхната концентрация 

отново e в Североизточна Тракия, а близките паралели с фибулите от земите на 

скордиските предполагат наличието на контакти между тях и гетите. 

Латенските влияния са по-слаби в планинските райони на Югозападна България, 

най-вече в Западните Родопи и по долината на река Струма. Тук тракийската и латенската 

традиции са преплетени и отразени във фибулите с плочка при крачето Подтип I.4 от 
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Абланица и Стрелча.  

Фибулите са добър индикатор за наличието на културни влияния между латенския 

и гръцкия свят в тракийска среда - аграфите върху лъка (Несебър) и употребата на 

полихромния стил (Сашова могила). По това време се наблюдава използването на 

среброто като метал в производството на билатерални фибули (Кълново, Крън), което е 

типична тракийска традиция в ювелирството. Златото е засвидетелствано само при 

фибулата от Сашова могила.  

Последната фаза в развитието на билатералните фибули в Тракия се свързва с така 

наречения преходен период (I в. пр. Хр. – I в. сл. Хр.), който все още остава недостатъчно 

проучен. Още през втората половина/края на II и първата половина на I в. пр. Хр. в 

Северозападна Тракия широко разпространение намират фибулите със среднолатенска 

конструкция, които имат арбалетна спирала (с много навивки), издължен лък с 

четириъгълен силует и закрепено за него с пръстен краче - Подвариант II.1b-2 (Алтимир, 

Паволче, Кайлъка и Софрониево). Тенденцията за употреба на сребърни фибули, 

започнала от предходния период, продължава и сега. През това време продължава силният 

обмен с района на изток от Карпатите и на север от Дунав, а единичните находки на 

фибули тип Йезерине са показател за съществуването на културни връзки с района на 

Далматинското крайбрежие.  

Глава III. Хибриден3 тип фибули  

Към обособената в изследванията на А. Александреску, М. Домарадски, Е. Редина, 

Д. Мъндеску, Л. Лазаров и др. категория на хибридния тип фибули е предложен нов 

подход, основан на идеята, че той обхваща производните на тракийския тип фибули с 

едностранна спирала. Те отразяват взаимодействията между латенската и тракийската 

култури. Основна характеристика на фибулите от този тип, освен едностранната 

функционална спирала, е и наличието на заимствани от латенските билатерални фибули 

елементи, като декоративна спирала при крачето, зооморфен пръстен, ясно оформен 

ромбовиден лък, издължено краче, захванато за лъка и др. (Таблица 3). 

                                                            
3 Определението „хибридни трако-келтски” фибули за пръв път е използвано от А. Александреску по повод 
една фибула с билатерална спирала, открита в некропола при Зимничя. 
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Тип I Тип II Тип III Тип IV 

Таблица 3 

Хибриден Тип I – фибули с декоративна спирала в края на крачето. Картирането на 

отделните представители очертава две зони на разпространение на фибулите от този тип. 

Едната е Североизточна Тракия (Браничево, Долна Росица, Машкауци в Молдова, 

Ръчътъу в Румъния), където се наблюдава висока концентрация на латенски находки, а 

другата са планинските области на Югозападна Тракия (м. Дрежно и м. Поляната при 

Абланица, Бабяк, Вълкосел) и Централни Родопи (Стойките), които се характеризират с 

ретардация в много от елементите на материалната култура. В североизточните тракийски 

земи този тип хибридни фибули се появява в края на IV – III в. пр. Хр. и имат дължина 

3.5–4 см. През III в. пр. Хр. тази форма става популярна и в Югозападна Тракия, където 

търпи редица промени – увеличаване на размерите (дължина до 5.5 см), нанасяне на 

врязана и зигзагообразна украса върху лъка и крачето, стилизиране на декоративната 

двустранна спирала при крачето чрез няколко навивики и др. Екземплярите от Бабяк и 

Абланица дават основание да се допусне, че в тази част на Тракия хибридният тип фибули 

се употребява по-продължително (до II в. пр. Хр.) в сравнение с фибулите от 

Североизточна Тракия. 

Хибриден Тип II – единствен представител е една фибула, чието краче завършва 

със зооморфен пръстен със стилизирана глава на животно. Тя е открита случайно в района 

на Велико Търново. Хоризонтално разширеният ромбовиден лък е често срещан при 

фибулите тракийски тип от Североизточна Тракия след средата на IV в. пр. Хр. 

Орнаментът „рибена кост” върху лъка и зооморфният пръстен обаче засега не са познати 

сред репертоара на фибулите тракийски тип. Те са широко срещани сред раннолатенските 

фибули в келтския свят и особено в Прикарпатския район от втората половина на IV в. пр. 

Хр. Предложената за екземпляра от Търново датировка е краят на IV – началото на III в. 

пр. Хр., а за мястото на неговото производство е възприет районът на Североизточна 
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Тракия.  

Хибриден Тип III - състои се също само от един случайно открит екземпляр - 

фибулата от Суворово, Варненско, която има широк ажурен лък с ромбовидна форма и 

украса от щамповани дъговидни мотиви, образувани от малки квадратчета. В начина на 

оформяне на лъка може да се види сходство с билатералните фибули Подтип I.6 в 

настоящата типология, познати още като Орлея-Маглавит и датирани в рамките на III-I в. 

пр. Хр., което дава основание за по-късна датировка на този образец.  

При разкопките в Копривлен е открита една фибула, която е причислена към 

хибриден Тип IV и също без известни паралели засега. Тя е с двускатен лък с кръгло 

сечение и дълго лентовидно краче, чийто край е привързан за лъка с три намотки. 

Фибулата се отличава със своите големи размери – дължина 7.2 см. Традициите на 

фибулите тракийски тип, освен в едностранната спирала, могат да бъдат разпознати и във 

високия дъговиден лък и лентовидното краче, а среднолатенската схема е отразена в 

прикачването на крачето към лъка. Екземплярът е датиран след средата на III в. пр. Хр.  

Макар повечето типове хибридни фибули да се състоят до този момент само от 

един представител, те ясно отразяват разнообразието в материалната култура на Тракия 

през елинистическата епоха. Допълването на предложената типология с нови типове и 

екземпляри предстои за в бъдеще.  

Глава IV. Шарнирни фибули  

Шарнирните фибули са сложносъставни с дъговидно извит лък, гладък или украсен 

с релефни пръстеновидни или звездовидни орнаменти (от два до над десет на брой). 

Единият край на лъка завършва с челна плочка, за която е закрепена иглата с нит, а 

другият с т. нар. ножна плочка, долната част на която е извита в жлеб за закачане върха на 

иглата. Челната плочка е овална или оформена като стилизирана палмета или букраний, 

върху която е нанесена врязана украса, малки гранули и др. Украсата върху ножната 

плочка се състои от допълнително апликирани сфери, розета, стилизирана жаба и др. 

Изработвани са от злато, сребро и бронз, а в Тракия досега са откривани само бронзови и 

сребърни (фиг. 3). 

Фибулите от този тип са известни в научната литература с няколко термина – 

шарнирни (Р. Попов, Р. Васич, М. Тонкова), Щрбци, Букьовци (А. Милчева), звездовидни, 

малоазийски (М. Домарадски, Б. Китаноски), анатолийски (Л. Огненова-Маринова) и др. 
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В настоящата работа е възприета употребата на названието „шарнирни фибули”, което 

най-ясно отразява тяхната конструкция.  

Ареалът на разпространение на шарнирните фибули е Централните Балкани, като 

екземплярите от Тракия попадат в източната му периферия. Поради тази причина в 

дисертационния труд не е предлагана нова типология, а е следвана тази на Р. Васич (1999), 

който в зависимост от формата и броя на орнаментите върху лъка разделя шарнирните 

фибули на пет типа. Фибулите от Тракия попадат в типове I, II и V (Таблица 4).  

     

 

Тип I 

Тип II,  

Вариант IIa 

Тип II, 

Вариант IIb 

Тип V, Вариант 

Vb 

Тип V,      

Вариант Vc 

Таблица 4 

В Тип I по Р. Васич са включени фибули без пластични орнаменти по лъка, а само 

с украса от врязани линии. При някои фибули врязването е плитко, а при други дълбоко, 

което води до образуването на релефна повърхност. Всички екземпляри са с дължина 3-3.5 

см и са изработени от бронз. В Тракия са регистрирани две такива фибули от крепостта 

Кракра при Перник и две от могила N 4 (К) при Старо село, Радомирско. Те са със сходни 

размери, а челната и ножната плочки са изработени огледално. Най-източно 

разположената шарнирна фибула от този тип е открита в емпорион Пистирос. Всички тези 

образци са датирани в края V – първата половина на IV в. пр. Хр.  

Към Тип II по Р. Васич принадлежат фибули с пластични орнаменти върху лъка. 

Въз основа на броя им - два, три или четири, са обособени три варианта, от които в Тракия 

са известни представители на първите два.  

Към Вариант IIa спадат две бронзови фибули от крепостта Кракра при Перник и 

една фибула от Пистирос. Техните размери са малки – дължината им не надвишава 4 см. 

Р. Васич отбелязва, че възникват вероятно в края на V в. пр. Хр., но добре датираните 

екземпляри са от IV в. пр. Хр.  
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Единственият познат засега представител на Вариант IIb от Тракия с три релефни 

пръстена върху лъка - един в средата и другите два в краищата, е с неизвестно 

местонамиране. Този вариант е характерен главно за Северна Гърция и има широка 

датировка от втората половина на V в. пр. Хр. до края на IV в. пр. Хр.  

Най-масово разпространените шарнирни фибули в тракийските земи принадлежат 

към Тип V, Вариант Vb по Р. Васич, който е широко разпространен на Балканите от 

Тесалия до Дунав. Той се характеризира с пет - шест пластични орнамента със 

звездовидна форма върху лъка – Кракра, Търнава, Старо село при Радомир, Владиня, 

Букьовци. Дължината на фибулите варира от 3 до 10 см. Изработени са от сребро или 

бронз, като сребърните фибули са с по-големи размери. Челната и ножната плочки са 

украсявани с различни елементи – розети (Букьовци, Владиня, Островул Маре), палмета 

(Търнава, Кюстендилско, Пенкьовци, Гърбино), масивни сфери (Търнава, Старо село, 

Гърбино, Пенкьовци, Кюстендилско, Островул Маре), стилизирана жаба (Кюстендилско и 

Трънско) и др. Разнообразните декоративни елементи показват, че в изработката на тези 

фибули е вложено по-голямо старание, което може да се тълкува като изместване на 

функцията им от средство за закопчаване на дрехите към накит. Фибулите с верижки и 

висулки с човешки глави от Букьовци показват това. 

Повечето фибули са откривани по двойки и образуват чифтове (двете плочки са 

разполагани огледално). Тези фибули се появяват в Македония в края на VI - началото на 

V в. пр. Хр. Според Р. Васич в северна посока те се явяват едва след средата на IV в. пр. 

Хр., когато са датирани и образците от Тракия.  

Към Вариант „с” на Тип V по Р. Васич принадлежат фибули с по десет и повече 

звездовидни орнаменти върху лъка. Това са четири случайно открити сребърни фибули от 

Сталийска махала, Ломско. Приема се, че те са една по-нататъшна фаза на развитие на 

фибулите от Вариант Vb и са датирани отново в рамките на втората половина на IV в. пр. 

Хр. Добри техни паралели са образците от Бачка, Чуруг, Маюр и др. 

Глава V. Други типове фибули 

През късножелязната епоха в Тракия, освен основните типове фибули – тракийски, 

латенски, хибриден и шарнирни, се срещат единични екземпляри и от други типове 

фибули, които са характерни за различни ареали (Таблица 5).  
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Тип I Тип II Тип III Тип IV Тип V 

Таблица 5 

Към Тип I е причислена златната фибула от Долище, Варненско. Тя е с дъговиден 

кух лък и седловидно изрязана плочка на иглодържателя, която завършва с конусовиден 

бутон. Образецът е отнесен към Тип АIII 4 на фибулите от ранножелезната епоха по Д. 

Гергова. Той е част от богат комплекс от златни накити – гривна, огърлица и фрагменти от 

нагръдник от края на VI и V в. пр. Хр.  

Тип II - към този тип принадлежи златната фибула от Копривец. Тя е с дъговиден 

лък и издължен иглодържател, който преминава в куха сфера и куха тристенна пирамидка. 

Върху лъка е нанесена гранулирана украса. Фибулата е без аналози в Тракия и е 

причислена към широко разпространените варианти на ладиевидните фибули със 

северноиталийски произход. Присъствието � е обяснено като резултат от културни 

контакти, осъществени през Дунав или Централните Балкани. Датирана е в края на V – 

началото на IV в. пр. Хр. 

Тип III - в комплекси от късножелязната епоха са регистрирани няколко единични 

екземпляра, чиито корени могат да се намерят в предишната епоха. Това са едно- и 

двуспирални фибули с триъгълна плочка на иглодържателя. Тези образци се явяват 

реминисценции на фибулите от ранножелезната епоха (типове AI 2 и Б I 2 по Д. Гергова), 

като тези от IV в. пр. Хр. се характеризират с по-малки размери. Въз основа на броя на 

спиралите са обосбени два варианта.  

ВариантIIIа - двуспирални фибули с триъгълна плочка на иглодържателя, 

известни от ямното светилище в местността Кумсала при Гледачево (Радневско), в могила 

15 при Правенци, Шуменско, гроб № 11 при Крагулево, Добричко, в керамичен съд от 

Хотница, Търновско. Тяхната датировка е от началото на V в. пр. Хр. до края на IV в. пр. 

Хр.  

Вариант IIIb - едноспирални фибули с триъгълна плочка на иглодържателя. Такава 

фибула е открита в основата на насипа на могилата Мушовица при Дуванли. До нея е 
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намерена остродънна амфора, датирана във втората четвърт на V в. пр. Хр., възприета и за 

време на употреба на фибулата. Доказателство за устойчивостта на формата във времето е 

образецът от гроб 32 при УПИ 5269 в Аполония, открит заедно с още пет фибули 

тракийски тип и датиран във втората половина на IV в. пр. Хр.  

Тип IV - представителите на този тип са известни в литературата като фибули с 

форма на клещи. Те имат дъговидно извит лък с овално или правоъгълно сечение, дълго 

рамо на иглодържателя и ниско краче, което завършва със сферичен бутон. 

Наименованието идва от продълженията на задната част на лъка и иглата, които образуват 

клещи. Иглата е закрепяна чрез нит и често е желязна. В Тракия такива фибули засега са 

познати само от некропола на Аполония Понтика в местността Калфата от втората 

половина на IV в. пр. Хр.  

Тип V - фибули с М-образен лък. Изработвани са от тънък железен или бронзов 

тел, който при лъка е извиван под формата на буквата М, откъдето идва и названието им. 

Те са едноспирални с вертикално краче и иглодържател. Типът е обособен за пръв път в 

българската литература от М. Домарадски, който го датира в ранноелинистическата епоха 

- екземплярите от Ракьово, Енисала, Севтополис и Янково. Към тях в настоящата работа 

са добавени една фибула от долмена в Оряхово и изображение на такава фибула върху 

устието на питос от Севтополис.  

Паралели на тези фибули могат да се открият в Централните Балкани, датирани в 

VII в. пр. Хр. и Северна Италия, където са поставени в VI в. пр. Хр. На този етап фибули с 

М-образна форма от ранножелязната епоха в Тракия не са известни.  

 

Заключение. Фибулите в Тракия през V-I в. пр. Хр. 

Контекст на откриване на фибулите в Тракия 

Селища 

Голям брой фибули са открити в селищата от вътрешността и крайбрежието на 

Тракия – укрепени и открити. Сред тях най-многобройни са фибулите тракийски тип. 

Изворовата база от този тип обекти е зависима от състоянието на проучване, нерядко има 

затруднения с датировката, а поради динамичния начин на живот в селищата, 

болшинството от намираните в тях фибули са фрагментирани – много често без най-

чупливите си части - крачето или иглата. 
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На този етап фибули в най-древните селища с градски функции в Тракия (Васил 

Левски, Кръстевич, Копривлен) не са регистрирани. Най-ранните открити фибули 

тракийски тип са отразени в гръцкия полис Олинт от последната четвърт на V до средата 

на IV в пр. Хр., а от това време в крепостта Кракра при Перник са намерени шарнирни 

фибули.  

През елинистическата епоха в повечето градски центрове (Севтополис, Сборяново, 

Перник, Пистирос) са добре представени тракийският тип фибули и фибулите с 

билатерална спирала, като се наблюдава преимущество на първите.  

В някои селища се наблюдава предпочитание към определени типове фибули – в 

Пистирос и гръцката черноморска колония Аполония например преобладава тракийският 

тип фибули, а в зоните с установено силно латенско влияние и/или келтско присъствие - 

Севтополис, Сборяново, връх Арковна, Пчелиня, Дългопол и др. е засвидетелствано 

голямо количество билатерални фибули. В крепостта Кракра при Перник има данни за 

афинитет на местното население към шарнирните фибули.  

• Ателиета  

В голяма част от селищата, в които са открити фибули, е установено 

функционирането на ателиета за тяхното производство – Сборяново, Пистирос, Вратцата 

при Враца, Драгоево, Шуменско, Глоджево, Русенско, Кракра при Перник, Коцофени дин 

Дос, Бъздъна, Пойана в Румъния и др. Този факт доказва, че изработката на тези предмети 

е стояла в тясна връзка с тяхното потребление.  

Некрополи 

Фибули са откривани често и в гробове, които със своя характер на затворени 

комплекси предоставят добра възможност за датировка и анализ.  

Тракийският тип фибули се срещат както в гробове с кремация, така и в такива с 

инхумация. Намирането им върху тялото на покойника ги определя като аксесоар към 

облеклото, а в случаите, когато са близо до него, могат да се тълкуват като гробен дар. 

Когато са били част от дрехите на покойника обаче е трудно да се определи дали са били 

носени приживе или са били част от тоалета, сложен специално за погребалния ритуал. 

Възможно е да са били поднасяни и като самостоятелен дар, ако се съди по откриването на 

фибули в сандъче в гроба от Кьолмен, Шуменско.  
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Фибулите с билатерална спирала са намирани предимно в могилни и плоски гробни 

комплекси, в които преобладава кремацията. Този факт затруднява правенето на изводи 

относно начина на носене на фибулите и категоричното определяне на пола на 

притежателите им. 

Наблюденията за комплексите, в които се откриват шарнирни фибули, са най-

оскъдни. Откритите досега гробове фибули от този тип са подмогилни каменни 

съоръжения, в които е извършвано периодично препогребване на кремирани човешки 

останки - Старо село, Радомирско.  

Сред откривания в гробовете с фибули инвентар най-често присъстват керамични 

съдове, накити (пръстени-печати, стъклени мъниста, омеговидни висулки, висулки с 

биконична форма), т. нар. глинени предмети с магико-ритуално предназначение и по-

рядко оръжие. 

Като съпътстващи допълнителни обряди към комплексите, в които са откривани 

фибули, могат да се включат частичното погребение на човек (Дуванли, Белица до 

Благоевград, Олинт, Васил Левски, Карловско и др.), погребения на кон (Белица, 

Скравена, Ботевградско), куче (м. Блатнешки рът при с. Столът, Габровско). Среща се и 

депониране на фибули в съоръжения без човешки останки (Етрополе), обстоятелство 

което дава възможност да се предположат и други функции на фибулите в ритуала. 

• Фибулите като индикатор за пола на погребаните 

Атропологичният анализ на погребаните с фибули предоставя добра възможност за 

определянето на половата им принадлежност. Когато такъв липсва, било то поради 

обстоятелствата на проучване или заради кремиране на останките, макар и с известна доза 

условност, половото диференциране на погребания може да се извърши въз основа на 

някои от съставляващите инвентара предмети. Задачата се оказва по-лека при 

разпознаването на онези индивиди, в чиито гробове има артефакти, считани по 

презумпция за притежание на жените – теракоти, огледала, пиксиди, т. нар. магически 

предмети, стъклени мъниста. Половото определяне на останките на мъжки индивиди 

обикновено става на базата на елементите на въоръжението и конската амуниция.  

В това отношение много ценни за изследването се оказват резултатите от 

разкопките на некропола на Аполония Понтика, където системно са извършвани 
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антропологични анализи на част от скелетите.  

На този етап е трудно да се установи наличието на разлики в начина на използване 

на фибулите от Аполония и вътрешността на Тракия. Фибулите тракийски тип се срещат в 

гробове на мъже, жени и деца, като е установено, че преимущество имат случаите, в които 

притежателите им са жени. Не бива да се забравя, че начинът на обличане на жените би 

могъл да зависи не само от техния ранг и материално състояние, но и от тяхната възраст и 

семеен статус (моми, омъжени, майки). При разглеждането на някои особености на 

фибулите (брой, разположение върху скелета и др.) се установява съществуване на 

известни различия между гробовете на мъже и жени, като например това, че повечето 

железни фибули отговарят на гробни комплекси, в които са погребани мъже, гробовете с 

две и повече фибули най-често са на жени, а фибулите с усукан лък от Аполония са 

срещани предимно в гробове на жени и деца.  

Фибули тракийски тип се откриват и в гробове на деца – Олинт, Аполония, 

Друмево и др., като в повечето случаи местоположението им е в областта на 

гърдите/гръдния кош. Дали фибулите са били използвани за закрепването на някакви 

детски дрехи в областта на гърдите или са играели ролята на гробен дар засега е 

невъзможно да се установи.  

Въз основа на гробния инвентар (метални накити, стъклени и глинени мъниста) е 

заключено, че болшинството гробове с билатерални фибули принадлежат на жени. 

Нерядко в тези комплекси присъства повече от една билатерална фибула – най-често две, 

три до пет. Единствено билатералните фибули с кръгла апликация (Подтип I.5) и тези с 

големи размери и четириъгълна форма на лъка (Подвариант II.1b-2) биха могли да се 

считат за предпочитан от мъжете-воини аксесоар.  

Въпреки наличието на някои установени зависимости, откриването на фибули в 

гробовете само по себе си трудно може да се приеме като сигурен индикатор за полова и 

възрастова принадлежност. С известна доза уговорки, на базата на използвания материал 

и брой открити екземпляри, се предполага, че тези предмети са по-характерни за жените.  

• Фибулите като аксесоар към облеклото и накит 

Установено е, че на границата между двете фази на желязната епоха се наблюдава 

промяна в носията, която се изразява най-вече в масовото навлизане на шитата едноделна 
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дреха, повлияно от гръцката мода. Тази промяна в облеклото намира най-ярък израз в 

изменението на типовете и размера на фибулите.  

Мястото на откриването на фибулите върху/около скелета предоставя добра 

възможност за определяне на местоположението им по време на полагането на покойника 

в гроба. Данните, с които разполагаме, са неравномерно разпределени, като най-

многобройни и информативни са от некропола на Аполония Понтика, за разлика от тези 

от вътрешността на Тракия. Това до голяма степен затруднява правенето на общовалидни 

заключения.  

Най-многобройни са гробните комплекси, в които е откривана само по една 

фибула. В случаите когато е върху скелета, тя е намирана най-често в областта на дясното 

или лявото рамо, като превес имат случаите с разполагани върху дясното рамо 

екземпляри. В гробовете с две фибули те най-често са откривани в областта на рамената.  

Откриването на фибула в областта на едното рамо предполага, че тя е закрепяла 

някакво наметало/мантия, а когато са регистрирани два екземпляра се счита, че са 

закрепяли хитон или пеплос (Фиг. 4). Закопчаването на дреха с фибули на рамената е било 

удобно и за жените, които кърмят. Възможното обяснение на откриваните в областта на 

гърдите фибули е, че те са закопчавали дрехи в областта на рамената, които при самото 

погребение са се спуснали надолу. 

Засега все още не са открити изображения на древните обитатели на Тракия, върху 

чиито дрехи могат да се идентифицират фибули, каквито имаме от каменни фризове в 

Сирия, бронзови статуетки от Етрурия и др. Трудността при определянето на начина, по 

който са носени фибулите, е породена и от факта, че проучените чрез археологически 

разкопки комплекси не са многобройни и едва малка част от тях е обнародвана. 

Откриването на фибулите в разнообразни позиции с лъка нагоре, надолу или настрани, 

вариациите в размерите, разположението на иглодържателя на почти всички екземпляри 

от дясната страна води до заключението, че не е спазвано стриктно правило за начина на 

носенето им. Ориентирането на фибулите в пространството е зависело от масивността на 

лъка и от дебелината на плата, който са захващали. В настоящия труд е изказано 

предположението, че когато не са били част от някакъв накит, фибулите най-често са 

носени с лъка нагоре, който, ако е бил по-масивен, се е накланял напред в пространството. 

С лъка нагоре са представени и отпечатаните върху съда от Болярово фибули. Това 
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обяснява и желанието за нанасяне на украса върху лицевата част на лъка, която е видима 

за страничните наблюдатели.  

Когато откритите фибули в гроба са повече на брой, нерядко част от тях са в 

областта на хълбоците или бедрата. Това предполага използването им за закопчаване на 

някаква странично отворена дреха или за закрепването на някакъв химатион в областта на 

кръста по подобие на този, който носи съпругата на покойника, изобразена върху купола 

на Казанлъшката гробница.  

Немалка част от фибулите са играели ролята на накит, за което свидетелстват 

нанесената върху тях украса, изработването им от благороден метал и образците, свързани 

с верижки - Мушовица, Малката могила при Шипка, Казанлъшко, Кермен, Сливенско, 

както и Етрополе, Букьовци, Врачанско и др.  

В некропола на Аполония Понтика са откривани и шевни игли, кото са се радвали 

на малко по-голяма популярност в сравнение с фибулите. Те са локализирани около и зад 

черепа, в областта на лявото/дясното рамо и по-рядко от външната страна на коленета и 

подбедриците. Въпреки че са съществували едновременно и са имали сходна фунция, е 

установено, че двата типа предмети са били с различно предназначение. Докато фибулите 

са използвани за прикрепянето на по-масивни дрехи, поради спецификата на 

закопчаването им и удобството при носенето, иглите са използвани за по-леки материи и 

са имали помощна функция - закрепяли са забрадки/воали, леки наметала или 

погребалния саван. 

• Фибулите като индикатор за социалния статус на погребаните 

Установено е, че много повече на брой са онези комплекси, които принадлежат на 

по-бедните слоеве на обществото, но наличието на единични екземпляри в богати гробове, 

съдържащи предмети от благороден метал или характеризиращи се с монументални 

гробни съоръжения (Мушовица, Малата могила, Баново, Варненско, могила 2 при 

Севтополис, Месембрия, Сашова могила и др.), показва, че фибулите са били аксесоар към 

облеклото, използван и от представителите на заможната аристокрация. Доказателство за 

това са единичните образци, изработвани от злато.  
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Фибули от култови обекти 

Фибули са откривани в скални (Бабяк, Левуново, връх Ком при Смолян, връх 

Острец при Велинград и др.) и ямни светилища (Копривлен, Сексагинта Приста, Багачина 

при Сталийска махала, Ломско, Малко Тръново, Чирпанско, Ябълково, Хасковско и др.), 

ровове (Зетьово, Чирпанско) и в такива, възникнали край водоизточници (Лиляче, 

Врачанско, Демир баба теке при Сборяново). В сравнение с гробните комплекси и 

селищните структури, техният брой е значително по-малък. Това са преди всички фибули 

тракийски тип, но има и такива с билатерална спирала (Бабяк). Сред откриваните в 

светилищата фибули почти не се срещат такива, за които може да се твърди, че са 

деформирани умишлено. За функцията на фибулите в светилищата са изказвани различни 

предположения, като например това, че присъствието им вероятно е следа от поднасянето 

на цели дрехи/наметала или че са били вотивен дар за бога/боговете. В ями с човешки 

жертвоприношения (Малко Тръново и Ябълково) те са локализирани в областта на 

рамото, което ги прави елемент на облеклото.  

• Деформирани като халки фибули тракийски тип 

През ранноелинистическата епоха се срещат деформирани като халки бронзови 

фибули тракийски тип. Макар районите на разпространение на тези артефакти да са 

Североизточна Тракия и Севтополис, където латенското влияние е най-силно, в този акт е 

видяна по-скоро оригинална местна практика, която не се наблюдава при други накити. 

Контекстите, от които произхождат, са селища, могилни насипи и единични гробове. 

Активното присъствие на този тип предмети в селищата предполага разпространението им 

сред обикновеното население и до голяма степен оставя на втори план евентуалната 

сакрална натовареност на деформацията. Това дава основание да се предположи, че след 

счупване на някоя от най-трошливите части на фибулата, нейният живот е бил удължаван 

чрез огъването � и впоследствие е била носена като накит – висулка. 

Колективни находки 

Като такива са откривани най-често изработваните от сребро шарнирни фибули - 

Букьовци, Владиня, Сталийска махала. На север от Дунав, в Източнакарпатската област, 

са регистрирани и няколко случая, в които тракийски тип фибули са открити като 
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колективни находки в селищата при Пойана и Бунещ и една могила при Хуш, Епурени. 

Билатерални или други типове фибули под такава форма засега не са известни. 

• Фибулите като възможност за етнокултурна характеристика на техните 

притежатели 

Въпросът за етнокултурната характеристика на притежателите на фибули е от 

изключително значение и в същото време е трудно решим. Установено е, че наличието на 

предмет с чужд произход в затворен комплекс невинаги трябва да се счита за индикация 

на миграция, а може да бъде резултат от налагаща се мода, търговия или размяна. В 

случая с фибулите трябва да се отчете фактът, че когато са атрибути към облеклото те не 

са имали голяма материална стойност и в тях трудно може да бъде видян смисъла на 

търговски артикул, подарък или плячка.  

Разпространението на фибулите тракийски тип съвпада с ядрото на тракийската 

култура. Те имат дълъг път на развитие в тези земи, срещат се в разнообразни комплекси и 

затова неслучайно откриването на такива фибули в периферните райони на Тракия или в 

различен етнокултурен контекст (например в свързваните с келтите некрополи в 

Трансилвания) е тълкувано от изследователите като резултат от миграция на траки или 

влияние на тракийската култура.  

От гръцките полиси по егейското крайбрежие фибули тракийски тип засега са 

публикувани само от Олинт и Йерисос. Присъствието на тези артефакти в Олинт е 

допълнено и от наличието на монети на тракийски царе (Спарадок, Хебризелм, Котис I, 

Керсеблепт, Кетрипорис и Бергей), което дава основание на проучвателя Д. Робинсън да 

предположи присъствие на траки в полиса. Особеностите на фибулите от Подвариант I.1c-

1 и липсата на техни паралели от вътрешността на Тракия позволяват да се допусне, че 

тяхното производство е било в този гръцки полис или най-общо в района на 

Халкидическия полуостров.  

Специфична група обособяват и фибулите тракийски тип от Аполония Понтика, 

където е установено наличието на местна група фибули с усукан лък - Подтип I.3. 

Инвентарът на гробовете, в които са открити, не се различава от този на останалите 

гробове в некропола. Всичко това дава указание за възприемане на отделни тракийски 

аксесоари в местната мода или за наличието на етническа връзка/културни 
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взаимодействия с околното тракийско население. 

Присъствието на шарнирни фибули в селището при Кракра в Перник също дава 

основание да се предположи наличието на близки контакти със западнобалканските земи 

или присъствието на население от тези области.  

Голяма част от изследователите свързват откритите фибули с раннолатенска схема 

в днешна Севроизточна България със заселването на келтски анклави и най-вече 

присъствието на жени от келтския свят.  

 

*** 

Анализът на фибулите от Тракия позволява да се заключи, че до голяма степен 

нашествията на отделни етнически групи намират отражение в употребяваните типове 

фибули. Така например латенското влияние и последвалото го нашествие на келтски 

племена довежда до постепенната замяна на тракийския тип с билатералните фибули. От 

своя страна римското завоевание води до смяната на фибулите с латенска конструкция с 

едноделни и двуделни римски фибули. Въпреки че активната употреба на един тип 

фибули не трае повече от два-три века, непрекъснатата замяна на един тип с друг 

означава, че този артикул присъства активно в живота на населението, обитавало древна 

Тракия от V в. до I в. пр. Хр.  
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Справка на научните приноси: 

1. В настоящата дисертация за пръв път са събрани и анализирани всички типове 

фибули, открити в Тракия през периода V-I в. пр. Хр., от които 556 са представени 

в аналитичен каталог.  

2. Предложена е нова типология на фибулите тракийски тип, основана на двата най-

чувствителни към времето конструктивни елемента на фибулата – крачето и лъка, и 

съобразена с тяхната хронология и териториално разпространение. Откроени са 

локалните особености на отделните типове, подтипове, варианти и подварианти, в 

които намират отражение предпочитанията на местното население и 

възможностите на майсторите в различните райони на древна Тракия.  

3. За пръв път са представени фибули тракийски тип от проучените след 2000 г. 

комплекси от некропола на Аполония Понтика, на базата на които е предположено 

наличето на собствено производство. В научно обръщение са включени важни 

фибули, останали до този момент непознати - от Могиланската могила, 

Севтополис, колекцията на РИМ Шумен и др.  

4. За пръв път е предложена реконструкция на един от начините, по който са стояли 

фибулите тракийски тип върху костюма.  

5. Чрез прилагане на интердисциплинарни изследвания на част от находките е 

направен опит да се установи тяхната технология на изработка.  

6. За пръв път билатералните фибули от територията на Тракия са систематизирани в 

типология, която е изградена на базата на конструкцията им, следвайки тяхната 

хронологична последователност. Фибулите са анализирани в археологичната среда, 

в която са открити (селища и некрополи), като са разгледани и основните 

тенденции в развитието им, които отразяват двата пътя, по които латенското 

влияние прониква в Североизточна и Югозападна Тракия.  

7. Предложени са нови критерии за обособяването на фибулите хибриден тип, за 

които до този момент в литературата няма единомислие, а отделните 

представители са подредени в типове.  

8. Допълнена е типологията на шарнирните фибули от Централните Балкани с нови, 
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непубликувани, образци от България - района на Радомир. 

9. Потвърдена е ранната датировка на фибулите с форма на клещи, които, въпреки че 

са представени от единични екземпляри в Тракия, вече могат да бъдат използвани 

като хронологичен индикатор. 

10. Направен е опит да бъде изградена цялостна картина на развитието на фибулите в 

Тракия и ролята, която те са изпълнявали в ежедневния живот, погребалния обред 

и култовите практики на населението през късножелязната епоха. Всички изводи са 

представени с хронологични таблици на типовете и карти на тяхното 

разпространение.  
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ФИГУРИ: 

 
Фиг. 1. Фибула „тракийски тип” – устройство Фиг. 1а. Лява и дясна страна на 

фибулата 

 
Фиг. 2. Латенска фибула – устройство 

 

                              Фиг. 3. Шарнирна фибула – устройство 
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Фиг. 4. Хипотетична възстановка на закрепянето на женски хитон от фибули 
тракийски тип, направена от начина по който са открити фибулите в гроб 8 в УПИ 

7099 при Созопол 
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Таблица 1. Хронология на фибулите тракийски тип – V-I в. пр. Хр. 
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Таблица 2. Хронология на фибулите в Тракия V-I в. пр. Хр. 
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