СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ
Хабилитационен труд

1. Старобългарски производствен център за художествен метал при с. Новосел,
Шуменско. Изд. Фабер. В. Търново, 2011, (съавт. Ст. Бонев). (Ст. Бонев – Въведение,
Глава I-II, Заключение), (С. Дончева - Глава III. Технология на ювелирното производство;
Глава IV. Продукция на производсвтения център; Каталог; Списък на образите;
Литература; Съкращения; Албум).
Резюме:
В тази монография се обнародват резултатите от археологическите проучвания в
близост до Шуменското село Новосел. Те се проведоха в периода 2004-2009 г. в
продължение на седем месеца. Ако към тях се прибави и подготвителната работа по
предварителните обхождания на предвидените за изследване терени се вижда, че
изследователския процес е заел по-голямата част от първото десетилетие на XXI в.
Така се стигна до сравнително цялостното проучване на първия старобългарски
производствен център за художествен метал, развил своята интензивна дейност през
30-те – 40-те години на десетото столетие. Проникна се в неговата структура и в
особеностите на съставляващите го технологични звена, в спецификата на
реализирания в него производствен процес, в широкия спектър от ярки творби на
малката металопластика.
Замисълът при изграждането на нейния скелет е тя да
съчетава две насоки на изложение. Първата е да има ясно и строго определен
публикационен характер. Така ще може не само вече показаното в един предварителен
вид, понякога с неминуемите пропуски и грешки, отново да стане предмет на
разглеждане, но да се вземат под внимание всички дадености на археологическата среда
и техните взаимоотношения, които съставляват облика на производственото средище
през X в., с неговата динамика и развитие. В същото време то не може и не трябва да
остане изолирано от заобикалящата го среда, която е твърде наситена като
демографска структура и от една страна е наследник, а от друга основоположник на
дълговечни жилищни традиции в района, протекли от епохата на енеолита до първите
десетилетия на XV в.
На такава база се развива второто направление в текстовата част, което е
свързано с обобщаващи тези за връзката на големия производствен център при с.
Новосел със столицата
Велики Преслав и мястото му в обособения кръг на
старобългарските художествени занаяти. Трудът включва четири глави и заключителна
част с претенции да не е последна по значение в авторския замисъл. Първата глава е
посветена на засвидетелстваните останки от различни епохи в околностите на с.
Новосел според съвременното административно-териториално деление. Реализирането
й е плод на многократни и продължителни обхождания, при които се регистрираха
разновременни селища, крепости, църкви и некрополи, събра се подемен археологически
материал, извършиха се ситуационни уточнения. Във втора глава се прави същинската
публикация на производствения център с разкритите относително обособени комплекси
и съставящите ги работилници. На обстоен анализ е подложена структурата им с
всички елементи, които я градят. Третата глава подлага на детайлно специализирано
разглеждане производствения процес и неговата специфика при леенето на цветни
метали и ваденето на изделия от тях. Като илюстрация се привличат суровините,
предметите останали като производствен брак, отпадъците от леенето,
полуфабрикатите, които в насипите изобилстват. Обясняват се функциите на
производствените съоръжения, на леярските съдове и инструментариума, правят се
1

металографски анализи. Този раздел очертава по най-красноречив начин дейността на
производствения център. Най-голяма като обем е четвърта глава, в която намира
място богатата колекция готова продукция от произведения на дребната
металопластика. Разгледано е видовото разнообразие на творбите с цялата палитра от
характерните за X в. форми – от апликациите, коланните и ремъчните украси до
нагръдните кръстове с иконографски сюжети. Прави се анализ на изключително
разнообразния декоративен репертоар на ювелирите, достигнал връхна точка при
представянето на растителната орнаментика. В заключителната част се правят
обобщения и изводи за агломерацията Велики Преслав през X в. обединила в
териториален и идеен план редица производствени средища в и извън границите на
столицата. По такъв начин е сформиран преславският художествен кръг, който е
ядрото на старобългарското изкуство и култура като цяло.
Текстовата част на книгата е придружена от подробен каталог, включващ
повече от 800 предмета, а също така и от богат илюстративен материал.
Монографични изследвания. Библиографии.
2. Базиликите от Първото българско царство. Архитектурен облик. Шумен, 2003, 155 с.
Резюме:
Предмет на настоящото изследване е опитът за обемно-пространствена
възстановка на откритите до този момент базиликални постройки от епохата на
Първото българско царство. Основанието да пристъпим към проучване на метричните
зависимости и пропорционални отношения на този тип храмове е липсата на подобно
проучване, което на основата на досегашните 80 годишни разкопки да анализира
геометричните и аритметичните зависимости в плановите схеми и да предложи
пространствена възстановка за всеки паметник.
В изложението са представени и резултатите от изследванията на редица
проучватели на паметниците – К. Шкорпил, К. Миятев, Т. Тотев, М. Ваклинова, Д.
Овчаров, някои от които дават и обемна възстановка на част от тях (И. Попов, В.
Попов, Ст. Бояджиев).
Целта на настоящата работа е свързана с проблемите на хармонията и
съразмерността в българската архитектура, които на основата на историческото
развитие на теориите за архитектурно пропорциониране и произтичащите от
религиозната трансцендентност на християнството богослужебни потребности биха
могли да изведат оразмерителните принципи и механизмите на практическото им
приложение при композирането и построенията на тези паметници.
Главната цел на настоящото изследване – Базиликите в Първото българско
царство се свеждат до решаването на няколко задачи, по-важните от които са:
● запознаване и проучване на изследванията до този момент върху паметниците;
● анализ на метричните зависимости в плана на всяка една постройка;
● поставяне на установените пропорционални зависимости в контекста на
оразмерителните принципи в архитектурната история;
● представяне на обемно-пространствена възстановка на всеки паметник;
● очертаване на тенденциите в развитието на метрологията и съразмерността в
средновековната българска архитектура.
Опитът за успешното решаване на така поставените задачи ще допълни нашата
представа за ролята и мястото на базиликалния архитектурен тип в Първото
българско царство, главно с визуалното представяне на неговата постановка на фона на
строителните традиции и влияния през Средновековието.
3. Медалиони от Средновековна България. В. Търново, 2007, 338 с.
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Резюме:
Настоящото проучване е посветено на група интересни и предизвикващи
вниманието предмети на дребната металопластика от раннохристиянската епоха в
Средновековна България, чиито брой значително нарасна в последно време. Те привличат
най-вече с тяхното отражение, изявяващо някои уникални страни от мирогледа и
усещането за религиозна принадлежност на новопокръстеното население от втората
половина на IX до началото на XI в. Това е време на преход, когато старите езически
представи се съчетават в сложно единство с новата християнска вяра. Доказателство за
този синкретизъм са именно тези предмети, в чиято украса са съчетани кръстният знак
и соларният символ, заменяни на редица места с растителни и геометрични мотиви или с
други символични изображения.
Предложената класификация се основава на общо 379 предмета, които са
разделени в 12 типа и общо 24 подтипа. Тяхното разпределение се основава на няколко
показателя, като водещи са видът, формата и украсата. Тази класификация не е условна
и не е единствено за улеснение при обработката на предметите. Тя е свързана, както с
хронологията, така и с местата на разпространение на този вид паметници. В
настоящото изложение приемаме условното наименование
“медалион”, което е
семантически по-неутрално от “амулет” и в същото време носи знаковия характер на
предмет, свързан с култа, а едновременно и на такъв, използван за украса. При това
естествено се запазват всички уговорки, които произтичат от това. Накрая са включени
и някои оловни луници, които са открити в комплекси заедно с медалиони и такива,
намирани в близост до тях. Общото им представяне е свързано и с предлаганите опити за
реконструкция на накитите, съставна част от които са и двата вида предмети. Една
част от паметниците, включени в настоящото проучване са намерени при археологически
разкопки в страната и на територията на Северна Добруджа (Румъния). Другата помногобройна част произхожда от ранносредновековни селища и крепости в
Североизточна България.
Композицията се основава на акцентите върху няколко основни въпроса:
традиция и приемственост
типология и разпространение
семантика
производство и предназначение
Всичко това е реализирано на практика по пътя на технологичната обработка на
оловото – металът, от който са изработени повечето от предметите включени в
настоящото изследване. Неговите свойства, като ниска температура на топене и
устойчивост, позволяват бързото и лесно отливане на желаните форми в предварително
изготвени от варовиков или шиферен камък двойни калъпи. Това дава възможност за
увеличаване на производителността, а оттам и за създаването на отделни
специализирани центрове за изготвянето на тези оловни предмети.
От съществена важност е и мястото и ролята на медалионите в
средновековния български костюм. Относно произхода на този вид пандантиви няма
категорично мнение. Намирането им във византийски центрове (Коринт), както и в
Южна Италия насочва донякъде за мястото на появата им. В раннохристиянският
период подобни предмети се срещат на Изток – в Сирия и Египет. Разнообразните форми
и украси на намерените в Средна Европа и Древна Русия през средновековието, а и преди
това подобни предмети, не ни дават основание да твърдим със сигурност това. Още
повече, че много от разгледаните типове медалиони са намерени единствено на
територията на нашата страна и в съседна Румъния. Следователно по-коректно би било
да говорим за техния произход във времето, а не в пространството и то в повратни за
определената историческа среда моменти, какъвто е приемането на християнството в
България.
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4. Кръстокуполните църкви в Първото българско царство. В. Търново, 2008, 370 с.
Резюме:
Предмет на монографията е комплексното изследване на естетическите
възприятия и практически умения в развитието на пропорционалните отношения, както
и сравнителните метрични анализи и построения на архитектурно-тектоническите
структури на кръстокуполните храмове в Първото българско царство. Резултатите
доказват съществуването през ІХ–Х в. на строга система при архитектурното
проектиране, тясно свързана с методите за геометрична хармонизация, чиято същност
се основава на следните по-важни закономерности:
1. Привеждането на геометричните и модулни отношения в съответствие с
конструктивно-тектоническият образен строй на произведението (обем, маса, ритъм
на членение, декор) се постига със средствата на “практическата” геометрия, която
служи не само за очертаване на архитектурните форми, но и за определяне на тяхната
съразмерност.
2. Геометричните съответствия, основаващи се на простите фигури и техните
производни се изразяват с ирационалните зависимости √2, √3, ..,√5, които съставят
оразмерителните системи на “динамичните правоъгълници” и на “пропорционално
увеличаващите се квадрати” (най-ясно изразени при църквите със запълнени
междурамия и без свободни опори).
3. Наред с “елементарните” геометрични зависимости се прилага и пропорцията
на златното сечение и неговата “функция” (при църквите с четири и две свободностоящи опори)
4. Освен геометрични зависимости анализът доказа и наличието на прости
числови отношения (най-често 3:5 при църквите със свободно-стоящи опори и 1:2 и 2:3
при църквите без свободни опори), образуващи модулна аритметична система, в която
основна оразмерителна единица е диаметъра на купола (страната на подкуполния
квадрат), а всички останали елементи са в кратни отношения спрямо нея. Стойностите
на модулната единица се определят по стофутовата система, като се прилагат трите
оразмерителни стъпки – римска (29,5см), гръцка (30,8см) и византийска (31,2см).
5. Едновременното приложение на двете оразмерителни системи –
ирационалната (геометрична) и числовата (аритметична) се предполага от
утвърдената през Средновековието практика да се редуцират ирационалните
стойности до приемливи цели числа, които да позволяват решения с помощта на просто
умножение и деление.
6. Обемно-пространствените възстановки са подчинени на стремежа да се
създаде хармонично пропорционирана и оразмерена спрямо плана композиция с
последователно и логично свързани елементи по двете системи. Оказва се, че методът
за геометрична хармонизация се опира не само на точни математически изчисления, но и
на определен оптически ефект, отговарящ на естетическите изисквания на епохата.
7. Пряката приемственост на архитектурният тип отначало в Преслав е
осъществена след трайното установяване на византийската литургична практика в
края на ІХ в. и началото на Х в., което се потвърждава от направения метричен анализ
на пропорционалните отношения в плана на църквите и от изработената за всяка една
от тях пространствена възстановка. Оказа се, че църквите с четири свободно-стоящи
опори – оразмерени по златното сечение и византийската стъпка са строени в края на
ІХ в. По същото време или малко по-късно са издигнати църквите с вписан кръст и
запълнени междурамия, които са оразмерени само по модулната система и с
византийска стъпка. През Х в. се издигат църквите с две свободно-стоящи опори –
оразмерени по златното сечение и гръцката стъпка, което пък е втората линия на
влияние - от провинциите на империята.

4

5. Библиография. 100 години Исторически музей Шумен. (Библиография на
научните издания и публикации 1904-2004 г.), Варна, 2004, (съавт. Б. Хараланова, Б.
Христова), 235 с.
Резюме:
В библиографията са включени всички издания на музея – научни (известия,
годишници, сборници от научни конференции и сесии, организирани и проведени от РИМШумен), научно-популярни (албуми, пътеводители, брошури) и рекламни (дипляни,
карти). Включени са и всички монографии и други самостоятелни издания на музейните
специалисти. Библиографските описания на изданията съставят първата глава на
библиографията. Те са групирани в пет раздела, според вида и характера на изданието.
Втората глава обхваща всички публикации на музейните сътрудници в научни
списания и сборници, включително и за времето, през което те не са работили в музея.
Описанията на статиите са групирани в девет раздела. Те са съобразени със
структурата на отделите в музея, а самите публикации са разпределени в разделите,
според историческите периоди, за които се отнасят. Изданието завършва с авторски
показалец.
Публикации. Основни тематични направления:
А. Култова архитектура и ритуал.

6. Метричен анализ на някои кръстокуполни храмове от Велики Преслав. - В:
Преславска книжовна школа, Т. 5, 2001, с. 94-106.
Резюме:
Настоящото изследване представя метричния анализ и реконструкция на църква
No 1 в Дворцовия манастир и църква No 3 в м. Бял бряг в Преслав. Храмовете са
представители на двете разновидности на архитектурния тип кръстокуполна система
– с четири свободни опори и с две свободни опори на запад. Обемно-пространствените
решения се основават на зависимостите в плана и принципите на класическата
геометрия. Пропорциите са рпоизводни на законите на подобието, кратността,
златното сечение и правилните фигури. Направеният анализ илюстрира част от
методите, които прилага архитекта-строител при реализацията на плана на терена.
Единството от методи при определянето на всички съотношения, при уточнението на
конструктивните параметри и при разбивката върху терена дава основание да се говори
за едновременност в процесите на строителство, архитектурно проектриане и
конструктивен разчет, което определя църковното строителство през IX-X в. като
добре осмислен и прецизно реализиран процес на архитектурно творчество.
7. Една архитектурна концепция в православието. – В: Епископ-Константонови
четения, Т. 4-5, 2001, с. 144-151.
Резюме:
Изследва се връзката между развитието на ортодоксалната църква и нейната
архитектура, намираща своята кулминация в кръстокуполни храм. Той се възприема
като символ на универса. През IX в. водещ модел е цъквата Неа, построена от
император Василий I, докато през XII в. такъва става цъквата Христос Пантократор в
Константинопол. Илюстрира се и се подлага на дискусия азпространението на този
план в Гърция (Фокида), България (Преслав, Македония), Сърбия (Раса), Хърватия (Нин,
Зета), Влахия и Молдова (Курт де Аржеш). През XIV в. кръстокуполния план се съчетава
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с триапсидната форма с нартекс, като първите примери са на Атон, откъдето този
тип се разпространява на Балакните. Появата му е свързана и с промени в
богослужебната практика, която става по-малко пищна и повече затворена под
влиянието на монашеството, особено в периода на османското владичество (XIV-XIX в.)
8. Предложение за реконструкция на обемно-пространствената постановка на
кръстокуполните църкви без свободни опори в Преслав. – В: Минало, 4, 2001, с. 5-12.
Резюме:
Представени са метричните анализи и обемно-пространствени възстановки на
някои по характерни предствители на архитектурния тип църкви без свободни опори,
като църквата в м. Селище, No 7 в градския парк на Преслав, No 2 в м. Бял бряг и тази в
м. Делидушка. Геометричните построения се основават на плана на съоръженията и
всички размери се съпоставят с изходен модул, приет за оразмерителна единица.
Анализът на метричните зависимости при кръстокуполните църкви без свободни опори
доказва хармоничната връзка между план и обем, основана на строгата система от
пропорционални отношения. Оразмерителната система се основава на производните на
подкуполния квадрат о производните ирационални (геометрични) отношения, които
влизат в система от динамични правоъгълници и последователно увеличаващи се
квадрати. Предложената обемно-пространствена възстановка на всеки от посочените
паметници се основава на пропорциите в плана. Стремежът е да се създаде хармонично
пропорционирана и оразмерена спрямо плана композиция с последопвателно и логично
свързьани елементи.
9. Принципни положения при проектирането и изграждането на кръстокуполните
църкви в Преслав. – В: Трудове на Kатедрите по История и Богословие, Т. 4, 2001, с. 164180.
Резюме:
Анализирането на метричните зависимости и пропорционални отношения при
кръстокуполните църкви в Преслав не прави изключение от това правило. Стремежът
да се състави по-пълна и ясна картина на проблемите на съразмерността от епохата на
прославения столичен период води до необходимостта да се изследват всички известни
до момента кръстокуполни постройки. В настоящото изложение ще представим по
един паметник и от трите вида на архитектурния тип - с четири свободни опори; с две
опори на запад; и със запълнени междурамия1.
В анализите следва да се основаваме на принципите в класическата геометрия.
Математиката (геометрия и аритметика) е в ролята на архитектурна азбука, която
не може да бъде пренебрегната от средновековния строител, т.е. композиционната
форма е подчинена на строго определени закономерности от статиката и
конструирането. Построенията и числените отношения трябва да са в съответствие,
както в процеса на композиране на предварителните проектни схеми, така и при
разбивката на плана и практическата му реализация. Необходимостта от прилагането
при архитектурното пропорциониране на геометрични построения предполага, както
съотношения в хоризонталните проекции (плана на земята), така и във вертикалните
постановки (рaзрезите)i. Ето защо предлагаме и обемно-пространствени реконструкции
на анализираните паметници, чийто геометрични построения произлизат най-вече от
плана на съоръженията, като във височина се съблюдава кратността по отношение на
зависимостите в плана.
Съразмерностите на отделните части трябва да се основават на даден изходен
размер, приет за оразмерителна единица, който изгражда цялата композиция. За всяко
новопостроено съоръжение т.нар. модул се определя по аналогия с изходната величина
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на вече съществуващи подобни постройки. Това обяснява и сходството в
пропорционалните отношения и метричните зависимости при композиране на
съоръжения от един и същ архитектурен тип. Всички размери на съоръжението се
съпоставят с изходния модул посредством ред промеждутъчни построения. Затова при
пропорционалния анализ на всеки паметник се тръгва от определяне на модулния изходен
размер.
10. Някои акценти в архитектурното проектиране на църковното строителство в
Първото българско царство. – В: Археология, 3, 2002, с. 49-56.
Резюме:
В настоящата работа са представени в сравнителен план композиционните
особености на църква No 1 в м. Бял бряг в Преслав и църквата Мирелейон (Бодрум
джамия) в Константинопол. Направеният пропорционален анализ на плана и
предложената обемно-пространствена постановка на двете кръстокуполни постройки
доказва наличието на сходни оразмерителни и пропорционални зависимости. Това
предполага, че между двете сгради има пряка връзка, кеято се потвърждава и от
сходното разпределение на декоративните елементи. И при двете постройки фасадните
плоскости са оформени с полуколони, като разликата е в мащаба. При църквата
Мирелейон фасадата е разчленена с тежки полуцилиндрични контрафорси, а при църква
No 1 в м. Бял бряг те са умалени до издаващи се полуцилиндрични колони над правоъгълни
паластри. Естествено има и някои различия, като полуцилиндричните ниши в
пастофориите и притвора и наличието на три входа към вътрешността на
постройката в Константинопол, които липсват в преславската църква.
11. Роля на базиликалния тип храмове във Втората българска столица. – В: Преславска
книжовна школа, Т. 6, 2002, с. 271-284.
Резюме:
Общоприетото мнение е, че причините за разпространението на базиликалния
архитектурен тип в Бъгария се е развил на местна почва, на базата на късноантичните
традиции от IV-V в. е трудно да се приеме без уговорки, като се имат предвид
писмените свидетелства за тежките и унищожителни набези в източнодунавските
провинции, довели до пълното опустошение на селищата и обезлюдяването на цели
области. Един обзор на познатите ни култови постройки до VII в. показва, че повечето
от тях са разрушени до основи и затрупани още преди създаването на българската
държава. Показателно е, че те се намират в Северна България (базиликите в Ятрус,
Нове, Сторгзия, Коритенград, базиликите в земления вал на Омуртаговия аул,
Шуменската крепост и др. Очевидно за приемственост в пълния смисъл не може да се
говори. Единствено сигурно е, че много от строителните и декоративните материали
са преизоплзвани в по-късните градежи.
Построените по време на латинската мисия в България базилики в Преслав
доказват от една страна неговото положение в политически и културен аспект след
Плиска и от друга - липсата на традиции в строителството на подобен род постройки.
Последното се подкрепя и от конструктивните особености на храмовете – системата
от контрафорси при Дворцовата базилика; масивните квадри, тежкото сводово
покритие и сложния олтар при базиликата Гебе клисе; тук трябва да се отбележи и
намереният при проучването й надпис; галериите над западната част на главния кораб
при базиликите в м. Сакалова могила и м. Стамбол йолу. Специфичните особености на
разгледаните паметници напомнят по-скоро за големите засводени базилики на
западната романска архитектура, отколкото за класическата елинистическа базилика
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и именно на Запад, откъдето идва и латинското духовенство, трябва да се търси
произхода на архитектурния тип в страната ни.
12. Многопрестолни църкви в Преслав. - В: Византийското културно наследство и
Балканите. Сборник доклади от Международна научна конференция – Пловдив, 6-8
септември, 2001. Пловдив, 2002, с. 386-407.
Резюме:
Предмет на проучване са вида и преустройствата на олтарната част на някои
от кръстокуполните църкви (No 4 в Селище, Виница и Патлейна) във връзка с
богослужебната практика през X в. В тази връзка се анализират запазени архитектурни
паметници извън страната (в Египет, Палестина, Сирия, Кавказ). Паралелите между
преславските олтари и една старинна източна литургика с неоформен и неизтеглен
преди синтаксиса проскомидиен чин и без „Алегори на Възнесението” са неубедителни,
защото към VII в. ортодоксалната антиохийска патриаршия заменя собствената си
„сирийска” литургия (на Св. Яков) с обогатената константинополска обрядност. Не помаловажен факт е, че за отслужването на Якововата литургия е бил необходим амвон,
какъвто не е открит в нито една кръстокуполна църква. Преустройствата в
споменатите преславски църкви се правят с цел да се разшири литургийното
пространство, когато след 870 г. в България се установява византийското духовенство
и се разпрострянява новосинтезираната в следиконоборческата криза богослужебна
практика.
13. Шуменската крепост и нейният култов център. – В: 200 години Райко Шуменски. –
Шумен, 2002, с. 83-94.
Резюме:
Вниманието е насочено към разкритите и проучени над десет църкви в крепостта
и района извън нея, като съществува приемственост в оформянето на култовия център.
Повечето от постройките, независимо от времето на изграждане, са съсредоточени в
източната част на вътрешното укрепление. Всички храмове принадлежат към типа
еднокорабни и трикорабни базилики, които се различават помежду си единствено по
своите размери и брой на апсидите. За яснота са представени в сравнителен план всички
църкви, разкрити до момента, заедно с техните архитектурно-композиционни
особености. По-голямата част от постройките са малки еднокорабни църкви с размери
от 7,0-14,80 м дължина и 5,40-7,40 м ширина с градеж от ломени камъни. Трикорабните
базилики са солидно градени от добре обработени блокове със спойка от здрав хоросан
(църкви No 4, 10, 12). В почти всички малки църкви има погребения, което ги определя
като гробнични фамилни постройки. Направеният метричен анализ пък на най-голямата
трикорабна базилика (No 4) доказва, че тя е оразмерена спрямо пропорцията на
златното сечение, което не прави изключение от подобните постройки по българските
земи от това време, издигани най-вече като съборни храмове.
14. Ролята на царската институция при богослужението в Средновековна България. –
В: Християнската традиция и царската институция в българската култура, Шумен, 2002, с.
57-71.
Резюме:
Развитието на богослужебната практика през различните периоди от
църковната история е свързано с владетелската институция и в частност с участието
на императора в самия ритуал. Още през VI в. византийския обряд става "имперски", а
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негов символ се явява построената от Юстиниан "Св.София". На този фон
евхаристийната служба придобива ритуален блясък и теологическа яснота с
въвеждането на новите църковни празници, Символа на вярата и някои нови песнопения.
Имперският церемониал става мерило за владетелското великолепие. Според
Константин Багренородни императорът участва в литургията в "Св.София"
седемнадесет пъти, като четири от тях са в празници, въведени след времето на
Юстиниан. В останалите служби той остава на своя трон в южния кораб.
След приемането на християнството в българската държава, тук пристига
многобройно духовенство, което налага литургичната практика на Великата църква. В
този момент реформата в нея е вече завършена и богослужебният ритуал се пренася в
синтезиран вид. С оглед на това се възприема и ролята и значението на участието на
владетеля в литургичното действие. За това свидетелстват две от най-значимите
постройки в ранносредновековна България – Голямата базилика в Плиска и Кръглата
църква в Преслав. Още в самото начало на проучването при Голямата базилика двете
помещения пред пастофориите на изток са определени като митаториони. Плановите
особености на храма предполагат наличието на галериен етаж над страничните кораби
и над притвора, където се е намирал и владетелския трон. При Кръглата църква в
Преслав той е бил поставен във втората южна ниша от изток. Съществува и
предположението за наличието на трон в галерийния етаж над притвора.
15. Езичесkите храмове – опит за архитектурно-семантичен анализ. – В: Българските
земи през Средновековието (VII–XVIII в.). Международна конференция в чест на 70годишнината на проф. Александър Кузев. Варна 12-14 септември, Т. 2, 2002, 73-94.
Резюме:
Един от най-интересните въпроси в ранносреновековната българска култура е
свързан с езическата религия и нейните култови постройки. Целта на настоящото
изложение е да се предложи нова интерпретация на архитектурния тип и свързания с
него ритуал. Тук се вземат под внимание шесте езически храма – в Плиска, Преслав,
Мадара и Калугерица. Религиозната система на прабългарите и нейното проявяване в
езическите храмове е свързана с източната обрядност и системата на древноиранските
вярвания, в основата на която стои култът към огъня и обожествяването на владетеля.
Много вероятно квадратния храм в Плиска да е свързан именно с подобен култ и в
средата да е горял вечен свещен огън. Квадратните храмове са обвързани и с добре
развит соларен култ. Издължените и ориентирани по остаизток-запад постройки имат
отношение към някакъв род обществени култови действия, в които пряко участие е
вземал не само владетеля, но и народа. Предверието от изток е служело за място,
където се е извършвало ритуалното жертвоприношение пред погледа на вярващите
върху преносим олтар по подобие на източната практика. В началото на обряда
свещеният огън, символ на бога и властта му над земята, е пренасян тържествено през
южния вход на Малкия храм в Плиска към мястото на обществено служение в храма до
Тронната палата. Неслучйно с пътя на ритуалното шествие е свързана и самата
ориентация на постройките. Незначителните отклонения от световните посоки се
свързват с хода на слънцето и вероятно лежат в основата на сложен астрономичен
календар, спрямо който се е извършвала цялата обрядност в храмовете. Вярната посока
за проучването на прабългарската религиозна система и свързаната с нея практика
трябва да се възприема комплексно, при което огънят и водата, жертвоприношенията и
съчетаването на соларния култ с почитането на върховното божество са
представлявали сложно единство.
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16. Поглед към Голямата базилика в Плиска. - В: Плиска-Преслав, Т. 9, 2003, с. 230236.
Резюме:
Цел на настоящата публикация е да изследва геометричните и аритметични
зависимости между отделните конструктивни елементи в плана на Голямата базилика
в Плиска. На базата на изследваните взамовръзки е предложена и обемнопространствена реконструкция на базиликата. Измереният от плана основен модул
М=1,000 е в основата на система от пропорции, според която планът на базиликата е
построен спрямо зависимостите на златното сечение и неговата функция, т.е.
1,000:1,118 или f:F = 1:√5. Това се доказва от сравнителното представяне на измерени и
изчислени размери. Анализът подкрепя твърдението за едновременното приложение на
аритметичната и геометричната система на пропорциониране, в това число и
римската стъпка.
Свидетелствата до сега и анализът на пропорционалните зависимости определят
залагането на основите на Голямата базилика във времето непосредствено след
покръстването през 866 по време на латинската мисия в България (866-870 г.), когато са
построени повечето от базиликите в Плиска и Преслав (Гебе клисе, Сакалова могила,
Стамбол йолу).
17. Църквата в м. Джанавар тепе – композиция и паралели. Черно море между Изтока и
Запада. VII Понтийски четения, Варна 10-11 май, 2002 г. (Унив. изд. ВСУ “Черноризец
Храбър ”). Варна, 2003, с. 126-133.
Резюме:
В публикацията се прави опит за обемно-пространствена реконструкция на
базата на уникалната планова композиция на намиращата се югозападно от гр. Варна
раннохристиянска църква в м. Джанавар тепе. Църквата е замислена и изградена като
католикон на самоотбраняващ се манастир, от който личат следи в околния терен.
Въпреки някои различия в особеностите на плана, тя има сходство със сирийските
постройки. Основанията за това почиват и на многобройните писмени свидетелства за
многобройна сирйска колния в Одесос. Много важни са и надгробните паметници от VVI в. – повече от 70 на брой, които са най-голямата сбирка от раннохристиянски
паметници, произхождащи от едно място в българските земи. Прекомерната дебелина
на стените се обяснява с вместването на проходни галерии в надлъжните стени,
свързващи горните етажи на източните със западните кули. Това комозиционно
решение е продиктувано от необходимостта от самоотбрана, което в съчетание с
богослужебните функции превръща постройката в храм-крепост, като основната
отбранителна мощ е съсредоточена по венеца от зъбери, опасващ четирите кули,
свързани с галерии и проходи.
18. Към манастирското устройство в околностите на столичните центрове в Първото
българско царство. – В: Преславска книжовна школа, (Сборник в памет на професор Иван
Гълъбов), Т. 7, 2004, с. 438-450.
Резюме:
Целта на настоящата работа е да се анализират елементите, изграждащи
един манастир и най-важния от тях – манастирския храм (католикона). Стремежът е
към обособяване на четири основни зони – молитвена, жилищна, стопанска и
поклонническа, като най-голямо внимание се отделя на молитвената част.
Представители на този вид ансамбли са манастирите в и около столичните центрове.
Такива са и тези при Равна и Черноглавци. Вниманието тук е съсредоточено върху
10

главните храмове, за чиито представителен характер говорят не само техните
конструктивни особености и техниката на градеж от обработени каменни блокове, но
и богато орнаментираната мраморна украса. Сравнителното представяне на
паметниците откроява техните сходства – скъсеният трикорабен наос, екзонартекса
от запад и триделната олтарна част, състояща се от изолирани помежду си
пространства. Приложението на триделното затворено светилище, при условие, че
развитата византийска практика през IX-X в. изисква пряка връзка между презвитерия и
парабемите може да се обясни с функционирането на страничните отделения като
отделни параклиси. Близки са също размерите на постройките, принципите на
оразмеряване и обемна възстановка, както и времето на тяхното строителство през X
в.
19. Църквата “ Св. Герман ” до с. Герман – изследване на принципите на оразмеряване
и построение. – В: Известия на историческия музей Шумен, Т. 11, 2004, 68-80.
Резюме:
Целта на настоящата работа е да се проучат принципите на оразмеряване,
проектиране и построение на църквата „Св. Герман” и резултатите да се съпоставят с
анализираните зависимости при кръстокуполните църкви от този период,
съсредоточени главно в столичния център Преслав. Единственото по-пълно описание на
църквата с план и два разрез, които и до днес си остават основа за изследвания, прави М.
Злокович. Църквата е определена от Г. Мийе като кръстокуполна от провинциалния
вариант. К. Миятев и Н. Мавродинов определят църквата като преходен вариант
между скъсената базилика и кръстовидната църква, който е самостоятелно създаден в
Гърция и България и не произхожда от константинополския кръстокуполен тип.
Направеният тук метричен анализ внася яснота относно хронологията и типа на храма.
Оразмеряването на църквата по златното сечение и с византийската стъпка спазва
канона, утвърден от класическите представители на типа в Константинопол. Храмът
„Св. Герман” има своите паралели и в Преслав – църквите в м. Дългата поляна, в м.
Селище и до водното съоръжение. Това показва, че изграждането на църквата е
станало в началото на X в., времето на учредяването на Брегалнишката епархия от княз
Борис и нуждата от построяването на кръстокуполни храмове, които да отразят
новата духовност на завършената литургична реформа в Константинопол в края на IX
в.
20. Кръглата църква в Преслав – опит за реконструкция на архитектура и декорация. В: Трудове на Катедрите по История и Богословие при ШУ „Еп. Константин Преславски”,
Т. 5, 2004, 202-216.
Резюме:
Настоящото проучване е опит за реконструкция на архитектурата и
скулптурната украса на ротондата през втория строителен период. Насилственото
разрушаване на първоначалната постройка личи от по-грубата зидария и преизползвания
декоративен материал. Отделните етапи на строителство се доказват от модула на
оразмеряване, които ни насочва и към особеностите на плана. Ротондата е оразмерена
с римска стъпка и това не е случайно, защото този тип намира най-голямо приложение
в римската архитектура. Този вариант преминава в старохристиянската архитектура
при изграждането на мартирии – наследници на римските кръгли мавзолеи. Найизвестни са църквите „Св. Петронила” и „Св. Андрей” при базиликата „Св. Петър” в
Рим. Оразмерените с гръцка стъпка притвор и атрий съвпадат с характерното за
архитектурните форми оразмеряване, от което не правят изключение и останалите
обеми на Кръглата църква. При етапното изграждане на композицията са следвани
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плановите и оразмерителни модули, характерни за отделните обеми, което подсказва за
съществуването и спазването на определена строителна практика.
Предложената реконструкция е направена на базата на проверени данни от
плана на място и открития и събран при проучването на паметника декоративен
материал. Взета е под внимание украсата, формата и размерите на отделните
детайли, както и предполагаемото им разположение в интериора. Еклектизмът в
композиционното решение на плана и предложената пространествена възстановка
доказват сложната и разнородна основа, върху която се изграждат изкуството и
културата в новопокръстената държава. Особена роля в този процес има и Кръглата
църква в Преслав – синтез на цяла една епоха.
21. Монументалните преславски базилики – генезис, архитектурен тип, развитие. – В:
Преслав, Т. 6, 2004, 91-106. (съавт. с Д. Овчаров).
Резюме:
Приемането на християнската религия за официална през 865 г. довежда до
промени в цялата българска култура. Това се отразява и върху паметниците на
архитектурата. Краткотрайното първоначално сближаване с византийската църква
оказва известно въздействие върху облика на първите български култови строежи.
Известно е обаче, че през тази епоха във Византия се налага центричното –
кръстовидно и кръстокуполно, архитектурно решение на църковните сгради. Изоставен
е базиликалният план , господстващ в раннохристиянската епоха, който по това време е
използван много, предимно във византийските провинции. Затова е съвсем неочаквана
появата му в първите монумнетални християнски градежи по българските земи,
наложена не толкова от местната наследена традиция, колкото от влиянието на
областите, където тя все още съществува. Следоваелно византийските архитектурни
концепции в култоввото строителство се материализират не в подражание на
съвременни образци, а в прилагането на архаични архитектурни решения. Не може
еднозначно да се определи произходът на тази нетипична за епохата архитектурна
форма, но едно от обяснението е, че към нея българския владетел се е насочил съвсем
съзнателно, за да подчертае и утвърди приемствеността на държавността и
присъщата й култура с тези на предшесващите епохи от времето на Първото българско
царство. Пряко потвърждение на такова съждение е включването в интериора на
колоната с надпис на хан Омуртаг, донесена несъмнено съвсем преднамерено от Плиска.
22. Към средновековната култова архитектура в Попово и региона. – В: В миналото.
Култура и религия. Т. 4, Разград, 2004, 98-110.
Резюме:
При проучването на крепостта “Крумово кале” край Търговище са разкопани и
заснети две ранно - християнски базилики, които са и единствените до сега цялостно
представени подобни паметници от този регион. Тяхната оригинална планировка и
хармонично разпределение на конструктивните елементи, както и връзката
с
богослужебната практика през този период са в основата на настоящото изследване.
Направен е опит да се потърсят пропорционалните зависимости, довели до
изграждането на храмовете и въз основа на тях да се предложи графична
пространствена възстановка.
Инерес представлява композиционното решение на олтарното пространство на
базилика No 2 с една изявена многостенна апсида извън очертанията на сградата и без
обособени пастофории, както и няколкостъпалния синтрон. Тези особености, както и
поставянето на mensa sacra пред синтрона и затварянето на светилището с канцел
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(олтарна преграда), повдигнат над нивото на наоса доближават устройството на
олтара до традициите на Северна Сирия.
23. Някои паралели при композиционната постановка на църковното строителство на
Балканите. В: Трудове на Катедрите по История и Богословие при ШУ „Еп. Константин
Преславски”. (Сборник в чест на проф. Тодор Събев). Шумен, Т. 6, 2004, с. 154-170.
Резюме:
Обособяването на градовете като църковни центрове не е специфично явление
на Българското средновековие, а продълцение и доразвитие на една стара традиция на
християнския Европейски югоизток. Поради своята многолюдност градтр се оказва найподходящото място за разгръщане на масова религиозна практика и най-добре
организиран култ. Утвърдилата се в продължение на столетия традиция намира израз в
масовото строителство на църковни сгради и столицата Преслав не прави изключение
от нея. Ето защо, когато през IX в. архитектурният тип на кръстокуполната храмова
постройка е окончателно развит и оформен в образа на построената от Василий I Неа
(Нова църква) през 880 г., той става определящ и водещ в развитието на религиозното
строителство не само в столицата, но и в околните християнски центрове. В Преслав се
наброяват 27 кръстокуполни храма, които са строени по подобие на издигнатите в
Константинопол църкви, датирани в период IX-XII в. (Atik Mustafa Pasa – IX в., Feneri Isa
и Bodrum – X в., Eski Imaret – XI в. и др.).
Пряката приемственост на архителктурния тип след трайното установяване
на византийската литургична практика в края на IX в. се потвърждава и от сходните
принципи на композиционно планиране и оразмеряване на кръстокуполните църкви в
Константинопол и Преслав, някои от които се разглеждат в настоящото изложение.
Сходството в схемите на припорциониране не се изразява само в подобната
геометрична система (на основата на квадрата), но и на аритметична такава, където
пропорциите се изчисляват по абстрактни методи (с числа) по модулна система.
Направеното проучване илюстрира някои положения, свързани с характеристиката на
църковното строителство в Преслав и Константинопол от IX-X в., които го определят
като синтез на творческа активност и богослужебен канон.
24. Паралели и влияния на формирование композиции средневековой культовой
архитектуры Балкан и Руси. - В: Россия-Крым-Балканы: диалог культур. Екатеринбург,
2004, 266-268.
Резюме:
От IX в. архитектурният тип на кръстокуполната храмова постройка става
определящ и водещ в развитието на религиозното строителство не само в столицата
Константинопол, но и в християнските центрове на Балканите и Русия. В новата
столица Преслав са разкрити останките на над 30 църкви. Пряката приемственост се
потвърждава и от сходните оразмерителни принципи и пропорционални отношения,
които лежат в основата на композицията на постройките в Константинопол и
съседните райони. През 865 г., когато България приема християнството и особено след
събора от 4.04.870 г., когато окончателно се определя позицията на византийското
духовенство в държавата, процесът на реформи и налагането им от Великата
Църквата е вече завършен. След този момент се осъществява и пряката приемственост
на новосъздадения архитектурен тип на кръстокуполния храм особено след 880 г.,
когато е засвидетелствана и признатата от всички изследователи първа постройка в
Константинопол - т.нар. Неа (Нова църква на Василий I). Позната от описанието в
"Книга за церемониите" на Константин Багренородни и от това на патриарх Фотий 13

"Новата църква" проявява устойчиво влияние върху столичната архитектура, в
близката Салоника, Балканите и Русия.
25. Разкопките на обект No 40 (комплекс „А”) и тяхното значение за
археологическото проучване на Плиска. – В: Плиска-Преслав, Т. 10, 2004, 198-211, (съавт.
с Ж. Аладжов).
Резюме:
Един от най-важните резултати при сравнително краткото проучване на
комплекс “А” беше откриването на църква в неговата източна част. Тя е от
традиционния за Плиска план – трикорабна, едноабсидна, с три входа - от север, юг и
запад, характерно също за плисковските църкви. Планът на църквата е сходен с този на
типовите базилики в Плиска и еднакъв по размери с плана на базилика № 36. Основна
оразмерителна мярка се явява ширината на наоса М¹ = 6,00 м, приета за единица - М¹ =
1,000. Анализът на зависимостите в плана доказва наличието на геометричната
пропорция на златното сечение в отношението между средния кораб и страничните, т.
е. М : m = 1,000 : 0,618 = 0,4472 : 0,2764. Освен сходствата по план, градеж и
оразмеряване най-голям интерес предизвиква еднотипното изграждане на олтарната
част и изолираността на парабемите от презвитерия. Тази последователно прилагана
практика при оформянето на олтарите на базиликалните постройки във времето е
свързана със самото им предназначение.
Предположенията за наличието на старинна литургична практика са
неубедителни, защото самата Антиохийска патриаршия заменя през VII в. собствената
си сирийска литургия на Св. Яков с новата обрядност на Константинополската църква.
От съществено значение е, че при Якововата литургия няма развит проскомидиен чин и
за отслужването ù е бил необходим амвон, а такива не са открити при проучването на
разглежданият тип постройки. Литургичната реформа във византийската църква,
която започва с победата над иконоборците е завършена през 843 г. и когато в България
се установява официалният константинополски ритуал (след 870 г.), промените и
наложените от тях нови изисквания са пренесени във вид на готова схема.
Приключването на реформите очевидно се проявява и чрез утвърждаването на
литургична доминация над периферията, потвърдено от господството на
Константинополския патриархат на Изток от началото на късната Античност.
26. Символни акценти в българската архитектура. - В: Сборник Проф. Станчо
Ваклинов и средновековната българска култура. В. Търново, 2005, 264-275.
Резюме:
Целта на настоящата работа е да се очертаят двете страни на една
значителна част от християнската култова архитектура в България откъм нейната
идейна и символна натовареност и чисто практичното й значение - да бъде място на
християнския религиозен живот. Като композиция кръстокуполната планова система се
образува от необходимостта да се подраздели интериора на култовото здание на
централна част и окръжаващо пространство. Сложната и ритмична организация на
конструкцията е материален израз на основната богословска идея - идеята за
преодоляване на разрива между небето и земята. От VII-VIII в. византийските
богослови започват да разработват тази система на "символично" възприемане на
литургията, която формира заедно със знаковата натовареност на архитектурната
композиция - един цялостен образ.
Двете измерение на средновизантийския богословски синтез - кръстокуполната
храмова постройка, символизираща представата за всемира, като земна реликва на
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небесната архитектура и литургията като мистерия на Спасението на микрокосмоса
чрез духовното осъществяване на пътя към храма поставят средновековния човек в
центъра на един подреден свят (космос). От пресичането на тези две основни оси
материалната и духовната се получава кръста на пълната ориентация на човека в
двете нива - иманентния земен микрокосмос и трансцедентния надвременен свят.
Единствено след като се разкрие значението на структурата и се осмисли ролята на
образа могат да се изяснят и принципите за геометрична хармонизация, владени от
средновековния архитект, които намират израз и в куполните храмове по нашите земи.
27. Към средновековното архитектурно наследство на Кюстендил и околностите. – В:
Известия на исторически музей Кюстендил, Т. X, 2005, 249-262.
Резюме:
След известно прекъсване на сведенията пауталийското епископство под името
велбъждко се появява към края на Първото българско царство, по времето на Петър и
Самуил, но градът и епископията са под опеката на българската църква от IX в. до
XIII в. За по – значимите центрове в епископията представа може да ни даде
църковното строителство. Прави впечатление, че в близост почти до всяко селище има
християнски храм, отнасящ се най – вече към времето на второто царство. В повечето
случаи, това са малки еднокорабни и едноапсидни черкви, градени от грубо обработени
камъни на хоросанова или калова спойка, някои и със стенописи.
Съществува обаче и една група постройки, които се отличават от тях и това са
няколкото кръстокуполни черкви, които без съмнение биха ни ориентирали за мястото
на по – важните центрове. Това са черквите “Св. Георги ” в кв. Колуша в Кюстендил,
“Св. Никола “ в с. Сапарева баня, “Св. Тодор” до с. Бобошево и “ Св. Архангел ” в Рила,
които са равномерно ситуирани на територията на велбъждката епископия - на изток
е черквата в Сапарева баня, на запад е тази в кв. Колуша, Кюстендил, а на юг са
черквите в Бобошево и Рила. Оказва се, че всеки един от представените храмове е
построен във важен център на велбъждката епископия, а при митрополитското
седалище във Велбъжд е издигнат храма “ Св. Георги ”, като стремежът е да се
подчертае връзката с традициите на Първото българско царство.
Имайки предвид местоположението на храмовете, обхващащо почти всички
области на епархията изборът на представителния архитектурен тип не е случаен,
чиято цел е да подчертае по-различната роля на храмовете в епархията, а именно
техният съборен характер. Всичко това ни дава основание да предполагаме наличието
на предварително обмислен план за проектирането, оразмеряването и
местоположението на храмовете във Велбъждка епархия през средните векове, който
се определя и зависи от тяхното предназначение и литургични функции, потвърдено и
от настоящото проучване.
28. Обемно-пространствена възстановка на базиликата при село Хан Крум,
Шуменско. – В: Паметници, реставрация, музеи, 1, 2005, 34-38.
Резюме:
Предмет на изследване е базиликата при с. Хан Крум, Шуменско, разкрита през
1979 г. По план и градеж църквата се доближава до конструктивните особености на
базиликите в Преслав – Патриаршеската, Гебе клисе, при Сакалова могила и Стамбол
йолу. Всички те са трикорабни, триапсидни, с галериен етаж, масивни основи и сводово
покритие. Строгата монументалност на цялата група постройки напомня за
романската архитектура и отнася времето на тяхното изгрждане към края на IX в. по
време на папската мисия в България. Резултатите от разкопките на базиликата в Хан
Крум потвърждават тази датировка. Според проучвателите
в градежа на
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постройката се наблюдават три строителни периода, като първоначалното
изграждане на храма по всички данни се отнася към втората половина на IX в. По-късно,
през X в. са извършени преустройствата, за което говорят разликите в дълбочините на
основите, двата вида керамика и откритот бъркало с бял хоросан. Ктм края на X в. и
началото на XI в. базиликата е вече разрушена и върху нея се появява некропол.
Резултатите от метричния анализ и обемно-пространствената възстановка също
доказват сходство с преславските базилики.
Цялата група паметници са свидетелство за наличието и целенасоченото
изпълнение на единна и интензивна строителна програма, прокарвана и следвана от
папските мисионери по време на техния престой в страната. Основната им цел е в
изграждането и равномерното териториално разположение на повече християнски
култови постройки, които да задоволят богослужебните потребности на
новопокръстеното население във втрория по значимост център на българската държава
Преслав и неговата близка околност.
29. Култът към светците в Ранното християнство по българските земи – архитектура
и практика. – В: Преславска книжовна школа, Т. 8, 2005, 12-26.
Резюме:
В настоящото изследване се представят някои наблюдения върху
архитектурата на раннохристиянските мартирии по българските земи и нейната
обвързаност с култовата практика, като се позоваваме на открити и хронологично
определни паметници от този период и на техни аналози извън страната, които
притежават сходни черти и имат подобна историческа съдба. Заедно с почитта на
светците се установява практиката за пренасянето на техните мощи. Съхранението
на свети мощи е възприето като продължаващо във времето присъствие и
демонстрация на победата над смъртта. Първоначално това е представено от
Христос, Неговата мъченическа смърт и последвалото Възнесение, а мъченическата
смърт е само повторение на тази реалност. Развитието на ритуал на почитание на
мъченическата смърт във времето намира своето пряко отражение и в
съответстващата му архитектурна среда, която също променя своя облик.
Архитектурните типове на мартириите следват познатите от практиката
конструктивни схеми – централно-куполната и базиликалната. Изборът не е произволен,
а продиктуван от конкретното време и култова практика. Паметниците на
територията на нашата страна са разделени на две групи: централно-куполни
мартирии, отнасящи се към IV-V в. и т. нар. базиликални мартирии от края на V в. и
началото на VI в. Така се утвърждават двата типа светилища: издължената форма на
базиликата, в която се извършват богослужения, посветени на Христос, и центричнокуполният тип мартириуми, посветени на мъченическата и героична смърт на
загиналите за вярата последователи. Паметниците от раннохристиянската епоха в
България са свидетелство и потвърждение на промените в богослужебната практика и
култа към мъчениците в Ранното християнство, а сходните със сирийската ритуална
практика етапи на развитие ни дават основание да предполагаме известно влияние от
Изток, изразено не само в избора на архитектурен план, но и в отражението на
промените в неговата композиционна постановка.
30. Опит за богословска интерпретация на принципите на оразмеряване и
реконструкция на кръстокуполните храмове в Преслав. – В: Старини, 2000-2005, 53-62.
Резюме:
Кръстокуполната форма е принцип на пространствено конструиране с
центричен ефект. Чрез него се канонизира начинът за онагледяване или архитектурно
означаване на идеята за център. Ето защо организиращ композиционен елемент е купола
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над централния квадрат. При анализа на метричните зависимости при кръстокуполните
църкви в Преслав се установи, че изходна величина (модул) на цялата композиция е
диаметърът на централния купол (страната на подкуполния квадрат), който се повтаря
много точно при отделните варианти на архитектурния тип. Така например страната
на подкуполния квадрат при църква № 1 на Аврадака е 2,25 м; при № 4 в Селище - 2,20 м;
при № 3 в Селище - 2,10 м; при № 3 в м. Бял бряг - 2,20 м и т.н. Няма съмнение, че това не
е случайно съвпадение. Съчетанието
на двете системи - геометричната и
аритметичната са в основата на пропорционалните зависимости на изследваните
паметници. За да по голямо яснота е представен метричният анализ и обемната
реконструкция на един от храмовете в Преслав - църква № 2 в м. Аврадака.
Построението на формите е подчинено на въплъщението на образите и
пропорциите, които се използват преди всичко за определяне границите на вътрешното
пространство. Главната цел на оразмерителния метод е да се обединят в една
пропорционална
връзка всички елементи, така че всяка композираща това
пространство структура да е единна и подчинена на ядрото (подкуполния квадрат) в
центъра и както казва Витрувий - пропорцията трябва да има съществен модул и мярка
във всяко произведение, които са в отношение на част към цяло и върху които е основана
цялата съразмерност, наречена commodulatio. Изискванията на композиция и ритуал се
материализират в хармонично пропорционалните кръстокуполни църкви в Преслав,
архитектурния тип на който е пренесен в кр. на Хв. във вид на готова схема от
Византия, за да удовлетвори нужните условия за литургичните последования на
обновения култ, породени от двустепенния символизъм на новата мистагогия космическата визия за "небесната литургия" (изтълкувана от Максим Изповедник) и
земното репрезантативно представяне на историята на Спасението (на Герман
Константинополский).
31. Symbolic Emphasizes in the Mediaeval Religious Architecture. - In: Ниш и Византија
(Niš and Byzantium). Тређи научни скуп. Ниш, 3–5. Jун 2005. (The collection of scientific
works). Зборник радова, III, 2005, 241-260.
Резюме:
Като композиция кръстокуполната планова система се образува от
необходимостта да се подраздели интериора на култовото здание на централна част и
окръжаващо пространство. Четирите стени образуват в плана квадрат и ограждат
място, в което симетрично са разположени четири опори. Това дели основният квадрат
но девет части, сред които се откроява най-големия централен квадрат. Чрез него се
канонизира начинът за онагледяване или архитектурно означаване на идеята за център.
Ето защо организиращ композиционен елемент е купола над централния квадрат.
Покритието служи за ключ към разбирането на цялата система. Преходът от
квадратния план към окръжността се осъществява от тромпи или пандантиви, а осите
на цилиндричните сводове, оформят във височина кръст с диаметъра на купола. По този
начин композиционната основа на сградата се построява посредством трите основни
пространствени направления - вертикалната ос и двете перпендикулярни една на друга
хоризонтални оси.
Структурата куб - купол - основа на кръстокуполната архитектурна система
представляват материален израз на тази диалектика. В архитектурен план кръгът
предхожда купола, чиято полусферична форма е признак на съвършенство. Основата на
всички символи на ориентацията е кръстът. Също като квадрата, кръстът
символизира земята, но той изразява нейните междинни, динамични и трудно доловими
страни. В него се срещат небето и земята, преплитат се времето и пространството. В
християнската традиция - кръстът е нещо повече от олицетворение на историята на
спасението и на мъченичеството на Христос, той е човешката му участ, дори
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личността му. И така храмът винаги е построен по човешки образ. Кръстокуполният
храм произтича от квадрата в плана съобразно въведените в кръга оси на посоките на
света, образуващи кръст. Всъщност храмът е imago mundi (образ, подобие на света) и
хронограма, която символизира и ръководи свещената космография и топография на
Вселената, чийто идеален център и регулатор е, храмът е връзката между небето и
земята.
32. Два раннохристиянски оловни реликвария от Североизточна България. – В:
Известия на народния музей Варна, XLII (LVII), 2006, 64-71.
Резюме:
Обект на публикацията са два оловни реликвария, единият намерен в
околностите на Златар, Преславско. Известно е, че реликвиариите са съдохранилища за
особен род предмети, натоварени с конкретна семантика, свързана с християнската
вяра. В тях са поставяни свети мощи, пръст, малки камъчета или елей от гроба на някой
мъченик, вода от осветен извор и много други предмети. Почитането на мощите води
своето начало от най-ранния период на разпространение на християнството и се
свързва с грижата за телата на мъчениците. Първото известие за подобно отношение
е “Мъченичеството на Поликарп Смирненски” (ок. 155г.), където костите останали
след смъртта му са описани като “съкровище по-скъпо от скъпоценни камъни и почисто от злато”, общината е искала да ги притежава, за да “бъде в единение със
святата им плът”. Култът към светите реликви се развива след края на гоненията в
края на III – началото на IV в., когато става популярен обичаят за пренасянето на
мощите.
Първият реликварий има форма на саркофаг със скосено от всички страни
тясно било върху средата на капака. Изработен е чрез изчукване от оловни пластини,
прегънати и образуващи правоъгълна кутия, скосена при едната тясна страна. Капакът
също следва очертанията на долната част, където е била положена една цяла кост.
След теренно обхождане на мястото, където е намерен реликвиария се събра
значително количество керамика, която се отнася към периода от втората половина на
IV – началото на V в.
Вторият реликварий е зработен от оловни листове с по-голяма дебелина.
Принадлежи към Тип II – D/2 на оловните, с форма на кутия правоъгълни реликвиарии по
класификацията на А. Минчев и се доближава до тези намерени в Марцианопол и Плиска
и датирани в IV – VI в. Поради липса на по-конкретни данни за местонамирането на
реликвиария приемаме тази по-широка датировка.
Представените реликварии допълват и обогатяват групата от подобни
предмети открити по нашите земи от раннохристиянския период и потвърждават
широкото разпространение на култа към мощите в първите векове след приемане на
християнството, както и наличието на богослужебна практика в периода IV–VI в. в
Балканските провинции на империята. Това им отрежда не по-малко значимо място
сред раннохристиянските центрове, каквито са Сирия, Палестина и Египет.
33. Early Christian Martyria in Bulgaria and its Connection to the Eastern Religious
Practice. - В: Раннохристиянски мъченици и реликви и тяхното почитане на Изток и Запад.
Варна, 2006, 141-162.
Резюме:
Разпространението на култа към раннохристиянските мъченици през IV-VI в. в
късната Римска империя е причина, църквата да регулира честването и ритуалите,
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свързани с него, както и да изгради съответните архитектурни канони при градежа на
мартирии и мемориални черкви.
В статията са разгледани накратко известните досега сгради с такъв
характер, както и някои, които се определят от автора като такива. Те са разделени на
две групи, в зависимост от техния план и размери. В първата са обединени мартириите
при с. Ботево, Воден, Стара Загора, Коматево и Червената църква при Перущица. Към
втората група се отнасят раннохристиянските храмове, в които според автора са били
водени редовни църковни служби и изпълнявани специални възпоменателни ритуали за
мъченици. Това са базиликите в Шкорпиловци, No 6 в Хисар и църквите при Иваняне и
Църквище. Всички те свидетелстват за разпространението на култа към мъчениците в
днешните български земи през късната античност, което не е изключение от другите
големи християнски центрове в империята. Определени елементи от техния план,
подобни на тези в архитектурата на мартирии от източната част на империята
позволяват да се търси влияние при строителството им от този регион, както и в
съответните религиозни практики и ритуали, прилагани в тях.
Символиката при инерпретацията на църквите и околната им среда показва, че
има близост във формите нам артириите у нас и постоянство в разпространението им
през тази епоха. Подобни са и периодите на развитие в мартириалната архитектура и
религиозните ритуали в Сирия, което позволява да се предположи известно източно
влияние на сградите с такива функции в България.
34. Монастырская практика в Средневековой Болгарии. - В: IV Славянский научный
собор “Урал. Православие. Культура”. Челябинск, 2006, 69-75.
Резюме:
Началото на организирания манастирски живот поставя Св. Пахомий (290 –
347г.), който обединява килиите на отшелниците в Горен Египет в големи селища.
Първото от тях е в Табениси, в областта Тиваида и е организирано през 320 г. Много
скоро популярността на “колониите” нараства и излиза извън пределите на страната.
Така към края на IV в. в манастирите, създадени от Пахомий са подслонени седем хиляди
монаси, а египетските “бащи” апа (от тук името “абат”), създават модел за
манастирските общности, които възникват през късния IV в. от Цезарея в Кападокия до
Руан в Галия. Когато Великата църква в Константинопол разработва през IX в. своята
завършена катедрална литургична система, оформена в нейния типик – манастирите на
патриархата вече имали своя собствена служба. Най-вече тя се изразява в синтез
между ритуала на Великата църква и палестинската традиция, като акцентът пада
върху вечерните служби и Богородичния цикъл. По-малко внимание се отделя на циклите
от катедралния календар и литийните шествия, характерни за ранновизантийския
период. По това време устройството на средновековните български манастири,
създадени след 864 г. пряко се отнася към последствията от византийската литургична
реформа от следиконоборския период (843 г.) и към степента на интензивност при
манастирското строителство в столицата и нейната периферия.
Очевидно е, че в новооснованите български манастири е възприета пълната
църковна терминология и всички правила за монашески живот, създадени от църковните
събори и от самия Теодор Студит, който е проявявал загриженост поради българското
идолопоклонство и дори съставя към края на VIII – IX в. още преди покръстването на
страната ни едно синаксарно четиво, в което се разказва за избитите християни по
времето на Омуртаг. За същността на самата богослужебна практика свидетелстват
писмените извори. В двете пространни жития на Св. Св. Кирил и Методий се говори
ясно, че двамата братя превели “целия църковен чин”, както и “избрани църковни
служби”. Споменатите текстове са псалтир, евангелие, апостол и евхологии, които са
книгите и на Великата църква и на енорийския азматичен (песенен) типик на
византийския ритуал. В Климентовото житие се споменава за превода и на останалите
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богослужебни книги – триода, октоиха, минеите, с което се превежда пък
манастирския типик на византийския ритуал.
35. За някои особености на манастирската практика през Средновековието. – В:
Преславска книжовна школа. Т. 9, 2006, 395-407.
Резюме:
Създаването на манастири и обособяването на градовете като църковни
центрове не е специфично явление само за Византия, но и за останалата християнска
общност, в това число и за средновековна България. Това тук се възприема по-скоро
като доразвитие на една стара традиция на християнския европейски Югоизток,
намираща израз в масовото строителство на църкви и манастири. След 865 г., когато в
България пристига многобройно византийско монашество (след обучение на прочутия за
времето си византийски монах Арсений) незабавно започва изграждането на много
манастири, предимно в основните административни центрове, където езичеството все
още имало силни позиции. В резултат на системните археологически разкопки до
момента са разкрити останките на над 20 манастира, съсредоточени главно при
столичните центрове. В ранносредновековна България местоположението им в рамките
на слабо застроеното извънградско пространство дава възможност да се развиват на
големи площи. Постройките в тях са групирани пространствено с ясни функционални
връзки помежду си, в чиято основа лежала възприетата центрична гръцка схема.
Освен възприетото от съседна Византия композиционно устройство на
манастирите в страната ни всички данни свидетелстват, че богослужението също
било изцяло византийско по състав, ред и терминология, т.е. Българската църква се
придържала изцяло както към манастирско-богослужебния устав на Студийския
манастир, така и към светско-богослужебния устав на Великата църква. Студийският
устав господства в цяла Византия и на Балканите до края на XI и началото на XII в. и
няма никакво съмнение, че е бил приет и в България. От житията на светиите е
очевидно, че както Св. Св. Кирил и Методий, така и техните ученици Св. Климент и Св.
Наум са били привърженици на общежитийното монашество, а не на съзерцателното,
отшелническото монашество на Св. Иван Рилски. Ето защо манастирите се намират
до населени места. За същността на самата богослужебна практика свидетелстват
писмените извори. Очевидно е, че в новооснованите български манастири е възприета
пълната църковна терминология и всички правила за монашески живот, създадени от
църковните събори и от самия Теодор Студит.
36. Култ и ритуал в Средновековен Велбъжд. – В: Известия на исторически музей
Кюстендил, Т. XIV, 2007, 5-10.
Резюме:
Най-ранните сведения за епископия Велбъжд датират от началото на XI в., но
има сведения, че в средата на X в. тя вече е съществувала, като възстановената
раннохристиянска катедра Пауталия. Границите на Велбъждката епископия се
очертават от няколко селища – Сътяска (с. Стенско), Германея (Сапарева баня),
Теример (северна част на Рила), Стоб (с. Стоб), Долна Сътяска (до с. Бобошево) и
Разлог. Обединяващ център на всички е Рилската обител, която неминуемо повлиява на
литургичната практика извършвана в тях.
Общоприето е, че българската църква след 870 г. била учредена не като
автокефална, а като подчинена на Константинополската патриаршия с вътрешна
автономия. Наличието на епископи в България преполага, че след тази година се
пристъпва към изграждането на мрежа от епископии, с което започва истинското и
трайно изграждане на българското епархийско устройство. Процесът се влияел от
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различни фактори - от степента на проникване на християнството сред населението,
от възобновяването на стари заварени византийски епархии и от намесата на
светската власт за разпространението на славянската литургия. Старобългарската
богослужебна практика се утвърждава след 885 г., когато в България идват учениците
на Кирил и Методий. Дотогава службите в храмовете са на гръцки език и по канон
установен от византийската църква. Едновременно с основаването на манастирските
обители в околностите на Плиска и Преслав, под ръководството на Климент и Наум се
създава и втори район на монашество съсредоточен в югозападната част на
страната. През X–XI в. възникват или са обновени Курилският (Софийско),
Германският (Софийско), Пернишкият, Билинският (Пернишко) и много други
манастири.
От житията на светиите е очевидно, че както Св. Св. Кирил и Методий, така и
техните ученици Св. Климент и Св. Наум са били привърженици на общежитийното
монашество, а не на съзерцателното, отшелническото монашество на Св. Иван
Рилски. Свързаната с него практика повлиява и на средата, където се извършва
богослужението, а именно църковната постройка. Това са предимно храмовете в поважните центрове на епархията – Велбъжд, Сапарева баня, Бобошево, Рила.
Значителен е и броят на малките еднокорабни и едноапсидни черкви разположени до
всяко населено място. Очерталата се картина доказва едновременното
разпространение на двете литургични последования с двата типика на византийския
ритуал – енорийския азматичен и монашеския, като втория е повлиян от
умозрителната съзерцателност на отшелничеството.
37. Монашество и архитектура в Средновековен Египет. – В: Паметници,
реставрация, музеи, 5-6, 2008, 3-12.
Резюме:
Историята на монашеството, развитието на религиозната практика и
промените в архитектурната композиция на християнските храмове в средновековен
Египет предизвикват оправдан интерес. Още повече, че тук се наблюдава
контрастиращата конфигурация от различни културни влияния, които са в основата на
коптското изкуство. Началото на организирания манастирски живот поставя Св.
Пахомий (290 – 347г.), който обединява килиите на отшелниците в Горен Египет в
големи селища. По-големите комплекси са запазени във вътрешността на страната. В
близост до Александрия обаче, югозападно от града, в Ливийската пустиня са разкрити
останките от града на монаха Мина. Тук са проучени четири базилики, две от които са
обединени в един комплекс. Това е първата група паметници, бележеща собствена линия
на развитие, които се обединяват от общи планови и литургични особености.
Втората линия на развитие в коптската архитектура, която се появява през
втората половина на III в. и началото на IV в. може да се нарече типично египетски
вариант на базиликалния тип. Катедралата в Хермополис (Ашмонен), издигната около
430 – 440 г. е най-ранният известен пример, където се появява този тип.
Трета линия на развитие бележи една група от базиликални постройки, които се
доближават до сирийските и северноафрикански храмове. Влиянието на Сирия върху
коптското изкуство започва да се наблюдава от V в. Разпространението на
базиликалния тип с вградена в правоъгълния обем апсида и неизявени странични
помещения е реминисценция на сирийските и малоазийските църкви.
Развитието на монашеството през IV в. предполага създаването на собствен чин
богослужение, което за разлика от гръцката практика се отличавало с по-опростена
служба. За това допринася и факта, че монасите са копти по националност и като
следствие на това - чужди на гръцката култура. Египетското монашество създава две
различни системи на богослужение - едната била приета в Долен Египет, в манастирите
21

на Нитрийската гора, Келия, Скитската пустиня и втората – в Горен Египет, в
манастирите в околностите на Табенниси, които спазвали правилата на Пахомий.
Зависимостите между богослужебна практика и литургична среда в обема на
храмовата постройка показват сложната и в същото време задължителна
взаимообвързаност на духовността в чинопоследованието и материалността на
обкръжението, които се налагат още в първите години след утвърждаването на
христовата вяра и в земите на християнски Египет.
38. Оразмеряване и обемна възстановка на раннохристиянските базилики от Гърмен,
Благоевградско. – В: Разкопки и проучвания, (съавт. В. Попова), (под печат).
Резюме:
Оразмеряването на пространствената организация на базиликите е неизменно
свързана с перспективата на храма видима от атриума и нартекса, която е
ориентирана по надлъжната ос към олтара. Направлението на движението и
ритъмът на масовото шествие се подчертава от ордера, като дематериализация на
формата в смисъл на вътрешна хармонизация. Така правоъгълната композиция на
базиликата се явява наследствено-сакрална и с определено съдържание. В този ред на
възприятие се разглеждат и двата базиликални храма от Гърмен.
Основната традиция в християнското строителство от ІV в., която изразява
тази символика се основава на светската обществена архитектура в античния свят.
Базиликите, форумите, термите, дворците се явяват необозримо богатство от
форми, които можели да се ползват от строителите – християни. Традиционното
разчленение на базиликите на кораби, връзката в античната епоха с площада на
форума, наличието на апсиди, явяващи се смислов център на интериора – всичко това
подпомагало християнското богослужение. Църквата се строила не за това, за да бъде
негова резиденция, а като зала за събрание на вярващите; и не Христос, а епископ седи
на трона в апсидата, и не на Христос е принасяна жертва, а самия той бил “жертва”.
В този смисъл църквата се явява като “Библия в камък” и благодарение на
“изобразителния разказ се превръща в нагледна Истина, въздействаща в реалното си
присъствие.
От направеното изследване на принципите на оразмеряване и построение на
двете раннохристиянски базилики в Гърмен може да се заключи, че те са проектирани
и изградени по утвърдените в строителната практика традиции, идващи от
архитектурата на Двуречието и Египет и доразвити през Античността. Съчетанието
на теоретични постановки и практически умения се проявява по един от най-добрите
начини в обемно-пространствените проекции на двата паметника и е потвърждение за
високата степен на образованост на архитектите-строители през ранновизантийския
период по българските земи. Културното наследство, претворено в двата паметника
допълва представите ни за естетическия усет и възприятие на средновековния човек, в
основата на които лежат утвърдените антични традиции и новата християнска
образност.
39. Математическите познания на средновековните български строители. – В:
Сборник Общности и идентичности в европейското пространство. Шумен, 2011, 121-128.
Резюме:
Секретът на средновековните архитекти се основава на античната теория и
произлиза от органичната връзка между реална практика и мистично съдържание.
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Предпочитанието на специфичното съчетание между квадрата и триъгълника се
свързва с платоническата митология и геометрична космология и се основава на
питагорейското учение за простите числа, които се материализират в геометричните
фигури на квадрат и триъгълник. Стройната и рационална система се приема и в
готическия стил, където символичното значение се извежда от християнската
философия и знаковата натовареност на богослужебната практика.
При анализа на пропорциите на храмовите постройки на територията на
Първото българско царство се установява, че за изходен размер е избрана страната на
подкуполния квадрат, без да се пренебрегват и външните очертания, които са
производни от нея. Сходството в схемите на пропорциониране на храмовете по
българските земи не се изразява само в подобна геометрична система (на основата на
квадрата), но и на аритметични системи, където пропорциите се изчисляват по
абстрактни методи (с числа) по модулна система. При отношенията в нея за единица се
приема подкуполния квадрат, а всички останали размери се изразяват с прости числа по
отношение на нея. Тъй като анализите на паметниците следват от геометрични към
аритметични пропорции трябва да се отбележи, че по-голямата част от тях (с четири
свободни опори и две свободни опори) се основават на ирационалните (геометрични)
отношения на златното сечение (т.е. деление на отрязъка в средно и крайно отношение)
и неговите “функции”. Постоянната пропорция на тази система образува низходяща
или възходяща прогресия, която свързва в едно всички елементи на зданието от найголемите до най-малките.
40. Новоразкрита ранносредновековна църква от първата половина на V в. до с.
Топола, община Каварна. – В: Отражения на вярата: християнска архитектура и изкуства
IV–XV в., 2010, (съавт. Б. Иванов, Д. Добрев, В. Тенекеджиев), (под печат).
Резюме:
В резултат на спасителни археологически разкопки през 2007 г. в землището на
с. Топола, община Каварна се разкри и проучи нова ранносредновековна църква. Нейният
план е еднокорабен, с една полукръгла апсида на изток и три входа – един от запад и два
от южната й страна. Общите размери на постройката са 12,0/7,0 м. Въпреки
опростения план на църквата, в нея има синтрон и почти напълно запазен амвон с
богата декорация. Това, заедно с намерените в процеса на проучване архитектурни
детайли подсказва нейните представителни функции и евентуално седалище на епископ.
Последното се подкрепя и от допълнително пристроените към църквата помещения и
от оградния зид, включващ всички съоръжения в един комплекс. Наличието на няколко
строителни периода в изграждането на църквата и останалите постройки доказва
тяхното продължителното съществуване, поне две-три десетилетия, но не и извън
границите на първата половина на V в.
41. Патриаршеската базилика в Дръстър – обемно-пространствена реконструкция. –
В: Юбилеен сборник посветен на 90-годишнината на проф. арх. д-р Стефан Бояджиев,
София, 2010, (под печат).
Резюме:
Патриаршеската църква в Дръстър е един от най-значимите и внушителни
паметници от ранното българско средновековие, който е знаков за историята и
развитието на българската средновековна архитектура през този период. Въпреки
отделни неизяснени въпроси от страна на проучвателите относно целия архитектурен
ансамбъл, неговото предназначение и прецизна датировка, всички са единодушни в
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наличието на два строителни периода при изграждането и функционирането на
базиликата по време на Първото българско царство.
През I етап на строителство, в края на IX в., храмът е издигнат като
трикорабна засводена базилика с едноделен притвор и два входа от запад и юг. Голяма
близост в планово и композиционно отношение храмът има с Дворцовата църква и
базиликите при Сакалова могила и Стамбол йолу в Преслав, базилика No 31 в Плиска,
както и тези при Равна, Провадийско и Черноглавци, Шуменско. В първата половина на
X в. църквата претърпява сериозни промени, като от скъсена сводеста базилика е
преустроена в базилика с купол, носен от четири кръстати пилона. Подът е повдигнат с
близо 0,60 м и е застлан с мраморни плочи. В презвитерият е издигнат тристъпален
синтрон, а пред него и амвон. В северният кораб от изток е оформен митаторион. Това
е сериозно основание за промяната на статута на църквата, а именно преустройството
й от епископски в патриаршески катедрален храм след 927 г., когато Дръстър е обявен
за резиденция на българския патриарх.
Задачата на настоящата работа е да предложи обемно-пространствена
реконструкция на храма през най-важния период от съществуването му, когато
църквата се превръща в патриаршески катедрален храм след преустройствата в
първата половина на X в. След снетите графично от плана размери и измерените на
терена, известният до сега план беше коригиран и допълнен, като върху него се направи
подробен метричен анализ на геометричните и аритметични зависимости. Оказа се, че
планът е оразмерен спрямо зависимостите на златното сечение, с помощта на което са
уточнени разстоянията между трите кораба в наоса, дължината на цялата постройка,
дълбочината на страничните апсиди и ширината на предапсидното пространство,
както и разпределението на пиластрите по фасадите. За основна оразмерителна
единица при проектирането на църквата в Дръстър е избрана ширината на наоса М1 =
1,000. От построението на пропорциите се вижда, че планът е съобразен със златното
сечение М:m = 1,000:0,618, което разделя вътрешното пространство на три кораба и
определя дължината спрямо ширината в отношение М1:М0 = 1,000:1,618. На практика
обемната възстановка е реализирана спрямо плановите особености и разкритите
пропорционални отношения. При направени изчисления и спрямо стофутовата система
се наблюдават кратни отношения спрямо византийската стъпка (31,2 см).
Всички тези резултати са потвърждение на основателните предположения, че
църквата в Дръстър е била преустроена в патриаршески катедрален храм през първата
половина на X в., при което от класическа трикорабна базилика се превръща в базилика с
купол. По-нататъшните проучвания на ансамбъла от сгради около нея, сред които тя се
явява обединяващ и доминиращ елемент, още веднъж биха потвърдили значимоста на
църквата в Дръстър за ранносредновековната българска архитектура.
42. Геометрическа хармонизация и построение на църквите в Червен. – В: Известия
на исторически музей Русе, Т. XV, 2010, (под печат).
Резюме:
След столицата Търново, Червен е градът с най-много храмове от времето на
късното средновековие (XIII–XIV в.). Те са 11 на брой и представят цялото разнообразие
от планови композиции, развити и използвани през този период. Обект на настоящата
работа са принципите на геометрическо построение на архитектурния план и неговата
обвързаност с обемно-пространствената композиция на някои от църквите в Червен.
Включени са най-представителните сгради, като не са подминати почти всички
регистрирани храмови типове. Изследването е осъществено с методите на
практическата геометрия и аритметика на основата на известните планове на
съоръженията. Резултатите са обобщени в табличен вид, където е направено сравнение
между изчислени и измерени по плана размери. Стойностите на отразените разлики
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потвърждават приложената методика и налагат някои обобщения във връзка с
използваните през късносредновековния период принципи на оразмеряване и построение
на храмовите постройки не само в Червен, но и в останалите значими центрове от този
период.
Повечето от църквите, принадлежащи към типа кръстокуполни църкви със
стегнат кръст са подчинени на геометричните отношения в квадрата и неговите
елементи. Производни на него са и зависимостите в полуквадрата и полудиагонала. След
последователното нанасяне на тези елементи по двете главни оси – хоризонталната и
вертикалната се оразмеряват и трасират основните елементи от композицията на
плана на постройката, а в последствие и на нейния обем. Изключение от тези
зависимости прави кръстокуполният храм с четири свободни опори (църква No 4), който
е проектиран и построен спрямо зависимостите на златното сечение. С това той не
прави изключение от останалите подобни храмове от това време и най-вече от тези,
разпространени по време на Първото българско царство, когато този архитектурен
тип е възприет от византийската столица и наложен и доразвит на местна почва.
Освен геометрични зависимости се оказа, че са използвани и прости числови
отношения, които влизат в аритметична модулна система. Сравнителното
представяне на измерени графично от плана размери и изчислени спрямо установения
модул показва незначителните разлики между тях и потвърждава нейното приложение
наравно с геометричните отношения. Принципите на геометрично оразмеряване,
съчетани и изразени с помощта на прости числови отношения, които се откриха при
пропорционалния анализ на храмовете в Червен не правят изключение от традиционния
опит в архитектурната практика. Подобни методи се използват от строителите през
Античността, Елинизма, Византия, и Западното средновековие. Те не определят стила,
но неизменно оказват влияние на хармоничните връзки в цялата композиция.
43. Точните науки в средновековната християнска архитектура. – В: Християнство,
църква и култура през вековете. Пловдив, 2010, (под печат).
Резюме:
Личните ми наблюдения над математическите зависимости и геометричните
отношения предимно в градежите на храмовете от ранното средновековие, а
впоследствие и над по-късния период, показват съвършеното овладяване и приложение
едновременно на принципите на пропорционалността и модулните отношения.
Геометричните построения и числените зависимости произлизат от плана на
съоръженията, въз основа на които са предложени примерни възстановки на обема на
някои от тези постройки. Отделните конструктивни елементи са кратни на изходен
размер, приет за оразмерителна единица, от който произхождат всички останали
елементи. Изходният размер е ширината на наоса при базиликите, която пък се явява
страна на подкуполния квадрат при кръстокуполните храмове.
При изследването на оразмерителните отношения на храмовете от
българското средновековие се наблюдава сходство в принципите на построения,
изразяващо се в подобна геометрична система (на основата на ширината на наоса).
Най-често срещаната геометрична пропорция е на златното сечение (т.е. деление на
отрязък в средно и крайно отношение. Постоянната пропорция на тази система
образува низходяща или възходяща прогресия, която свързва в едно всички елементи на
зданието – от най-големите до най-малките. При нагледното геометрично изразяване на
ирационалните отношения и сложните на пръв поглед построения се достига до
система от квадрати и окръжности, които се очертават с помощта на пергел или
въже с две колчета. Основна единица бил малкият лакът, който се получавал от
големият лакът. Основен планировъчен и конструктивен модул при построението е
вътрешната ширина по отношение на която се изразяват с прости числа основните
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елементи на сградата. Така архитектурното пространство се включва в архитектурния
обем, а пропорцията – в съразмерността.
44. Architecture and Liturgy in Early Mediaeval Bulgaria. – In: Frühmittelalterliche
Kirchen als archäologische und historische. Praha, 2010, (под печат).
Резюме:
От средата на IX столетие нататък наред с духовното и политическо
раздвижване в Европа на българският престол застава княз Борис, чиято идея е да
издигне България до водеща европейска сила. Промяната на религиозните вярвания с
приемането на източноправославното християнство е акт, който дава
възможност за достъп до цивилизования свят и участие в политическите и
културни процеси. Строителството на църкви и манастири в новопокръстената
българска държава е продължителен процес, в който появата и разпространението
на даден архитектурен тип е от съществено значение. Факт е, че в началните
години след приемането на християнството основният тип храмова постройка,
която се налага и утвърждава по българските земи е базиликата. Най-много
постройки са издигнати в столичния център, което се стимулира и от престоя на
латинските мисионери през 866-870 г., допринасящи за утвърждаването на
характерния за римоапостолическите нужди базиликален тип.
След 865 г., когато в България се приема християнството, по молба на
Борис пристига и многобройно монашество (след обучението на прочутия за
времето си византийски монах Арсений). Така преди още Преслав да стане столица
монашеската практика е възприета и утвърдена, което се изразява в
построяването на немалко манастири. Всичко това обяснява неговата роля в
разпространението на новия архитектурен модел на кръстокуполния храм, като
издигнатите само в Преслав постройки са над 30. Най-представителните църкви са
тези при Чупката, при Аврадака, в местността Селище и при Бял бряг.
Разновидност на църквите с четири свободни опори са и тези с две опори от запад –
църкви 3 и 4 при Селище, във Виница и Патлейна, както и много други. Не са малко и
църквите без свободни опори – в местността Тузлалъка, в Архиепископията и др.
Стремежът на България да се утвърди като значима сила в политически и културен
аспект превръща столицата във водещ център, където се възприемат, синтезират
и доразвиват новите явления. В същото време кръстокуполната храмова концепция
се явява едно от най-значимите материални проявления, които бележат този
творчески духовен подем, заслужено определен като “златен век”.
Проучването на метричните зависимости на църквите в Първото
българско царство ни дава възможност да се запознаем със строителната
традиция и техническите възможности в архитектурата през Средновековието по
българските земи и разкрива връзката между архитектурната теория и
практическата
реализация
на
постройките.
Двете
измерения
на
средновизантийския богословски синтез – храмовата постройка и литургията като
огледало на мистерията на Спасението приети, синтезирани и доразвити през
ранното Средновековие отговарят не само на изменените естетически концепции,
но и на стремежа на страната да се утвърди като значима и водеща сила в
политическия и културен живот на християнския свят.
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Б. Производство и технология на художествения метал през
Средновековието. Предмети на малката пластика.
45. За един вид орнаментална украса в ранносредновековната българска
металопластика. - В: Преслав, Т. 6, 2004, 212-227.
Резюме:
Предмет на настоящото проучване са две групи паметници
на
ранносредновековната металопластика от Шуменския и Преславския музеи, обединени
главно от орнаменталния си мотив – тип “вейка”. Едва ли тук бихме могли да
достигнем до някакво окончателно заключение относно неговия произход или
разпространение. Целта ни беше на базата на досегашните изследвания в тази насока
и въз основа на предложените общо 25 апликации и ремъчни краища с този мотив
предимно от Шумен и Преслав да се опитаме да покажем, че този вид украса е
утвърден и широко разпространен мотив в старобългарската металопластика.
Относно произхода на мотива всички изследователи са единодушни и го
определят в находките от Садовец и Мартиновка, като не се изключва и влиянието на
византийската орнаментика в края на ІХ – ХІ в. Тъй като нямаме достатъчно сигурни
данни за това и пред вид голямата хронологическа разлика по-уместно е да се говори
само за паралели при орнаментацията на лицевата повърхност.
46. Медалион от обков с антропоморфно изображение. – В: Сборник Есенни
четения, Сборяново. От находките до витрините, Т. 2, 2004, 64-66.
Резюме:
Обект на настоящата работа е интересен бронзов предмет с покритие от бял
метал, представляващ кръгла плочка с прикрепено към нея кръстовидно рамо с отвор в
края. Симетрично на кръстовидното рамо е нарушена структурата на медалиона,
което предполага наличието на подобен завършек и от тази страна. Това предполага и
предназначението на обекта, като част от обков. Върху лицевата повърхност е врязана
фигура на светец с брада в орантна поза и нимб, сливащ се с главата. Тялото е най-общо
схематично представено с по една-две линии. Според мен изображението е на някои
светец или на самия Христос. Липсата на обозначения не ни дава сигурен ориентир, но е
сигурно че това е християнски персонаж, което се потвърждава от врязания кръст от
лявата страна на образа, както и от самата кръстовидна форма на запазената част.
Подобен предмет не ми е известен нито от нашата страна, нито по публикациите
извън нея. Схематичното изображение и неумелият рисунък, както и не дотам
прецизната направа на обкова предполагат една по-ранна датировка – към края на IX в.,
когато религиозните представи не са намирали все още своето преосмисляне в
каноничния дух на християнската вяра, а опитите да бъдат предадени в определен
материален израз са още в самото начало.
47. The Lead Medalions – Amulets or Elemens of Decoration (About Some New Finds
From Bulgaria). – In : Prinos lui Petre Diaconu la 80 De Ani. Brăila, 2004, 375-391.
Резюме:
Настоящото проучване е свързано с една интересна и привличаща вниманието
на изследователите група предмети на дребната металопластика, чийто брой
значително нарасна в последните няколко години и едновременно с това доведе до
поставянето на съществени въпроси, свързани с тяхната поява, разпространение, начин
на изработка и функционална роля. Това са предмети с кръгла форма и малки размери,
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изработени са от олово, имат ухо за окачване, а украсата им се състои от релефно или
ажурно изображение на кръст, съчетано със соларен символ или растителен орнамент.
Приведените примери и сравнителния анализ показват, че през ранния период
(края на VIII – началото на IX в.) по – широко разпространени и популярни са ажурните
медалиони. Тяхното композиционно решение на двустранно изображение на релефно
очертан кръст, вписан в кръг с коси насечки предполага неговата самостоятелна
употреба, т.е този вид медалиони не са били поставяни в наниз с други подобни, а са
носени поединично. Можем дори да считаме, че са изпълнявали идентична функция с
тази на амулетите, което не е случайно като се има предвид тяхната по – ранна
датировка - в началните години на разпространението и утвърждаването на
християнската вяра.
Вероятно към средата или края на IX в. се появяват плътно оформените
едностранни медалиони, а успоредно с тях или малко по – късно (края на IX – началото
на X в.) масово започват да се носят и двустранните. Потвърждение за това намираме
при вторично използвания медалион, който от ажурен е преобразуван в плътна форма.
Очевидно това трябва да бъде свързано не само с някаква семантична натовареност, но
и с някаква мода, която е била разпространена по това време. При интерпретацията на
плътните медалиони се изясни, че в по – голямата си част те не са носени
самостоятелно (особено едностранните), а са били част от наниз, съставен от
редуващи се оловни предмети със стъклени мъниста или други елементи за украса,
което се оказа обичайна практика за този вид предмети.
Широката популярност на този вид украси и масовото им производство в
раннобългарските центрове се доказва от намерените калъпи в Плиска, Велики Преслав,
Дръстър, Пъкуюл луй Соаре, както и от големият брой предмети, открити до сега.
Представеният материал, както и немалкото подобни предмети открити досега на
територията на нашата страна и извън нея предполагат наличието на местни
производствени центрове, специализирани за изработването на тези материали.
Тяхната липса при проучените до момента средновековни ателиета за изготвяне на
дребна металопластична украса подкрепят предположението за наличието на
изолирано и обособено производство. Едни бъдещи теренни проучвания в по – широк
ареал ще ни дадат възможност да потвърдим това становище. Най – общо
производството и разпространението на оловните медалиони се определя в широките
хронологически граници на ранното средновековие - от първата половина на IX в. до края
на X - началото на XI в.
48. Кръгла иконка с релефно изображение на “Св.Никола” от Североизточна
България. – В: Сборник “IV есенни четения Сборяново 2004”, Т. 3, 2005, 80-89.
Резюме:
Той представлява кръгъл медалион, с едностранно релефно изображение на
светец. Изработен е от две медни пластини, съединени чрез прищипване в края, което
образува зрънчест кръг. Ухото за окачване (в момента отчупено) е допълнително
припоено в горната част на предмета. Релефното изображение от своя страна е
получено след щамповане върху матрица от по-твърд материал, по-всяка вероятност
бронз. Двете повърхности на медалиона са допълнително посребрени.
Образът върху лицевата повърхност представлява допоясно изображение на
светец в анфас, който е облечен в архиерейски одежди, дясната му ръка е свита пред
гърдите и благославя, а лявата държи Евангелие. Около издълженото лице с къса брада
и коса и щръкнали уши има нимб. Подробностите от изображението на лицето са
трудно доловими, поради не дотам доброто състояние на предмета, но могат да се
забележат кичурите на косата и издължения нос. Около изображението личат следи от
букви, които са съставяли името на светеца, но поради слабия релеф и следите от
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продължително носене е трудно да бъде разчетено. Единствената ясна доловима буква
е Θ с точка в средата, което е съкратено представяне на ό αγίος – “свети”. Въпреки
липсата на по-пълна информация за името на светеца можем съвсем сигурно да
предположим, че на лицевата повърхност на иконката е изобразен Св. Никола.
Основание за това ни дават както иконографските особености на персонажа, така и
аналогиите с подобни изображения върху други предмети.
Намирането на нагръдни иконки с неговия образ не е случаен факт, а
закономерно следствие от широко разпространеното почитание към него през Късното
средновековие по българските земи, което вероятно е повлияно, както от съседна
Византия, така и от популярността му в руските земи.
49. Ранносредновековен оловен кръст с релефно изображение на светец. – В :
Трудове на Катедрите по История и Богословие към ШУ „Еп. Константин Преславски”, Т.
8, 2005, 103-106.
Резюме:
Обект на настоящото проучване е един нагръдне оловен кръст с релефно
изображение на светец в орантна поза. Той е с форма на латински кръст, с издължено
долно рамо, разширяващи се в краищата рамена и ухо за окачване. Централната част е
заета от фигурата на светец с ръце в орантна поза, като дясната държи кръст, а над
лявата ръка е изобразен Х-кръст. Обратната страна е заета от релефен кръст със
засечени рамена и средокръстие, подчертано с кръг. Липсата на надписи затруднява на
пръв поглед точната идентификация на оловния кръст. Някои иконографски черти, като
Х-кръстът над лявата ръка, както и двете долни част на същия символ под разпятието
дават основание да се предполага, че изобразеният светец е Св. Ап. Андрей. Известно е,
че в иконографията образа на Св. Ап. Андрей се свързва с Х-образния кръст, наречен
Андреевски по аналогия с вида на кръстната смърт, която намира светеца. Ап. Андрей
се изобразява благославящ, с кръст в ръка, с издължено рамо, носен в повечето случаи в
дясната ръка, за да се подчертае, че за Новия Рим Ап.Андрей е апостол-основател.
Светецът върху лицевата част на настоящия кръст също държи в дясната си ръка
подобен кръст, което заедно с описаните характерни черти на образа – възрастен, с
буйни коси и брада, ме кара да смятам, че това действително е Ап. Андрей. Повечето от
изображенията на светеца са от втората половина на IX-X в. Релефното очертание на
кръст със засечки върху обратната страна, съчетано със соларния символ, характерен
за плътните оловни медалиони от този период, определят времето на неговата направа
и употреба през X в.
50. Бронзови токи с изображения на лъвски фигури от Североизточна България. – В:
Паметници, реставрация, музеи, 5-6, 2005, 52-56.
Резюме:
Предмет на настоящото проучване са няколко бронзови токи с трапецовидна
форма и зооморфни изображения на стилизирани лъвски фигури. Всички те произхождат
от района около Шумен и са част от колекцията на Регионалния исторически музей в
града. До момента са ни известни около десет подобни токи, като в това число не
включваме токите с крилати животни, които безспорно са едновременни с
разглежданите и са близки по начин на производство. Повечето от тях са от сигурно
датирани археологически обекти и това ни дава основание да предложим една поконкретна хронологическа рамка на представените паметници, постъпили в музейния
фонд като откупки. Може дори да се каже, че всяка една от известните до момента
токи има свой собствен почерк, определен от уменията и способностите на самия
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майстор – занаятчия. Предпочитанието на образа на лъва за изобразителен мотив върху
коланните токи не е плод на случайност, а съзнателно избран мотив. Известни са много
примери от средновековната българска култура, където лъвската фигура присъства под
формата на скулптура или релефно изображение. Единоборството с лъва е сюжет от
триумфалния императорски цикъл във византийското светско изкуство, където
императорите са сравнявани с лъвоборците – Херакъл, Самсон и Давид и е изтъквано
справедливото им гражданско управление и войнска доблест.
Подобни токи с изображения на лъвски фигури се срещат през X в. и сред
византийската пластика в Унгария, но тук образуват съвсем малка група. Тяхното
намиране не само в земите на Долния Дунав, но и в Мала Азия, в Коринт, в Украйна и в
некропола при Гнездово, Смоленск показва, че разпространението им не е само по
българските земи, а в широкия ареал на цялата византийска култура. Представените
токи с трапецовидна плочка и изображение на лъв могат да бъдат отнесени към края на
IX в. и най – вече в X в., което се подкрепя както от по - сигурно датираните паралели от
територията на нашата страна, така и от аналогичните паметници, разпространени
извън нея. От значение е и самата изработка и оформането на лъвската фигура върху
тях.
51. Ампули-евлогии от раннохристиянския период (IV–VI в.). (Колекция от фонда
на РИМ-Шумен). – В: Известия на исторически музей Шумен, Т. 13, 2006, 61-68.
Резюме:
Обект на настоящото проучване са три неголеми съдчета-ампули,
предназначени за осветена вода или миро от раннохристиянския период. Те са
изработвани в центровете, свързани с Новозаветни събития или в близост до
мартириите на известни светци. Представянето на трите ампули, чиито брой от това
време, не е много голям, допринася за изясняването на културните връзки и
взаимоотношения на териториите на днешните български земи с ранносредновековните
центрове в границите на Византийската империя. Иконографските особености на
ампулите ги свързват с малоазийските евлогии и по-конкретно с Ефес. Тук се намира
базиликата на Св. Йоан, върху чиито гроб всяка година на 8 май, деня на Йоан Богослов,
се появявал прах (κόνις), събиран от поклонниците във филактерии, предназначени за
тази цел и произвеждани в близост до мястото. Едновременно подобни евлогии се
изработвали и в другите малоазийски центрове – Смирна, Пергам, Синоп, Лампсак.
Намирането на подобни ампули-евлогии на територията на нашата страна
потвърждава връзките, които са имали тези земи с поклонническия Изток и
популярността на този вид паметници.
52. Новооткрита Солунска ампула–кутрувия от XII–XIII век. – В: Минало, 1, 2006,
10-15.
Резюме:
Обект на настоящото изложение е една ампула-евлогия от XII-XIII в. с
изображения на Св. Димитър и Св. Георги. Тя е от типа оловни ампули, произведени в
ателиетата на Солун. Традицията да се изработват подобни евлогии идва от
раннохристиянските центрове – Сирия, Палестина, Египет и Мала Азия, които са
свързани с новозаветните събития. Датировката се прецизира от надписите и
иконографията на изображенията. Основание за подкрепата на тази дата е
показването на Св. Димитър като воин, в пълно бойно снаряжение, което е характерно
от началото на XII в. Върху второто поле е представен Св. Георги, чието почитание е
популярно наравно с това на Св. Димитър. Неговата иконография се създава във
Византия през X-XI в. (мозайките от манастира Хосиос Лукас във Фокида,
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моливдовулите на Йоан Арон и Радомир Арон от XI в.). Своята класическа зрялост този
тип достига в паметниците от XII в. Наблюденията до тук дават основание да се
приеме XIII в. за хронологично определение на представената оловна ампула, произведена
в някое солунско ателие. Тя по всяка вероятност е пренесена в страната по пътя на
поклонничеството. Намирането й по нашите земи дава възможност да се преосмислят
връзките и взаимоотношенията в православния югоизток през този период и по-ясно да
се възприеме мирогледа средновековния човек и израза на религиозното му чувство.
53. Традиционни вярвания и официален култ (ранносредновековни амулети от
Североизточна България). – В: Минало, 3, 2006, 25-56.
Резюме:
В настоящото изследване спирам вниманието си на няколко амулета от
раннохристиянския период, намерени по нашите земи. Те за изработени от олово и
оловно-калаена сплав и това не е случаен избор. Известно е, че оловото е земното
съответствие на планетата Сатурн и като такова алхимията го смята за близък
родственик на златото. То се възприема като символ на пречистването на материалноземния човек в някаква “по-слънчева” духовност. Според Парацелз оловото е водата на
всички метали и символизира най-скромната възможна основа, откъдето би могло да
започне едно възходящо развитие. В библейския текст оловото е еднозначен символ на
греха, който се отъждествява с тежестта на този материал и за разлика от златото и
среброто (символи на духовния живот в Бога) оловото не може да устои на
пречистващата сила на Божествения огън и се разтопява в него. Както оловото изгаря в
пещта и от него остава само шлака, така и греха не може да издържи изпитанието на
Божия съд, за разлика от истинската вяра и праведност, дарени от Христос на онези,
които се уповават на Него (Изх. 15 : 10; Йер. 6 : 29; Йез. 22 : 18, 20; 27 : 12; Зах. 5 : 7, 8).
Представената неголяма група от ранносредновековни амулети е достатъчна, за да
очертае многообразието от вярвания и семантика, които съчетани с християнската
образна система добиват нови значения, удовлетворяващи нарасналите духовни
потребности. Предназначението на такива символи като амулетите е да концентрират
силата на вярата, която защитава от опасностите, дава самоувереност, уталожва
страховете и привлича добрия късмет. Вярата е централното обещание, което стои в
основата както на магическата практика, така и на религията и ясно очертава
различието между двете.
54. Оловен медалион с изображение на Св. Константин и Св. Елена от
Североизточна България. – В: Проф.д.и.н. Т. Тотев и столицата Велики Преслав. София,
2006, 134-141.
Резюме:
В публикацията е разгледан оловен медалион с изображение на Св. Константин
и Св. Елена. Според притежателя медалионът е намерен в околностите на Кубрат,
Разградско до непроучена късносредновековна крепост. Върху едната му страна е
изобразен релефен равнораменен кръст с кръгли завършеци на рамената, включен в рамка
от два перлени низа. На обратната страна схематично са представени Св. Константин
отдясно и
Св. Елена отляво с шестраменен кръст помежду им. Относно
предназначението на медалиона като нагръден насочва оцелялото ухо за нанизване и
провесване пред гърдите при носене. Лицева страна на медалиона е била тази с
равнораменния гръцки кръст. Другата с изображението на влдетелските персони е имала
второстепенно значение. Стремежът при оформянето и отливането на медалиона е бил
за по-добро и качествено представяне на основния християнски символ - кръста.
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Допоясните изображения на двамата светци се появяват още приживе, когато
образа на Константин се наблюдава върху неговите монети подобно на този на майка му
Елена, представена като принадлежаща на императорското семейство. Изтъкнатите
особености, сравнени с изброените аналогии ни дават основание да поставим оловния
медалион в XI – XII в., когато култът към Св. Константин и Св. Елена добива особено
широко разпространение и популярност в целия християнски Югоизток. Това съвпада и с
времето на производство и употреба на този вид оловни предмети с изображения на
кръст и различни християнски символи, както и други иконографски сюжети от
Новозаветната история. Характерна особеност на представения медалион е и двойния
зрънчест кръг, който минава по очертанието на лицевата страна и огражда
равнораменния кръст. По този начин са рамкирани група оловни кръстовидни медалиони с
изображения на светци-войни, както и кръгли медалиони с кръст и изображение на Св.
Богородица, които хронологически се отнасят към същия период – края на XI-XII в.
55. A Silver Gilded Belt from 13th–14th Century. – In: Archaeologia Bgulgarica, X, 2006,
1, 65-76.
Резюме:
Предмет на настоящото проучване е един интересен коланен набор от фонда
на Шуменския музей. Той произхожда, от района на Шуменското плато (между с.
Осмар и с. Троица, Шуменско) и е достигнал до нас в много добро състояние. Състои се
от тока и 25 апликации. Цялата повърхност е композиционно обединена от три
медалиона, оформени от зрънчест кръг, в които са поместени последователно от колана
към токата различни образи. В първият медалион е представен лъв в ход наляво, с
обърната назад глава и опашка, чиито край завършва с трилистна палмета. Във
вторият медалион е изобразена птица в ход също наляво, с прибрани криле и човешка
глава, обърната назад; дясната част на изобразителното поле е заета от релефна
палмова клонка. В третият медалион е представен орел, отново в ход наляво, с
обърната назад към опашката глава. При основата над токата полето е запълнено с
голяма петлистна палмета, а това между медалионите – с геометрични орнаменти,
състоящи се от елипсовидни очертания, разделени кръстовидно на четири части, в
които са вместени ромбовидни орнаменти. Апликациите, които са били разположени по
цялата дължина на колана имат кръгла форма, изработени са от тънки сребърни
пластинки - щитовидно изпъкнали и са подгънати в края.
Пo начин на изработка и форма представената находка не е изключение и
доказателство за това ни дават няколкото подобни коланни гарнитури открити на
територията на нашата страна, някои от тях публикувани в научната литература.
Извън територията на България се срещат близки по стил, орнаментика и начин на
изработка коланни украси. На територията на днешна Румъния са намерени няколко
гарнитури, датирани в XIII–XIV в. – Gogoşu, Olteni, Войнещи (Молдова). Подобни
гарнитури са открити в кумански гробове от XIII в. в Унгария и Сърбия - Csólyos и
Kigyóspuszta, Tomašecac. Примерите до тук идват да ни покажат, че традициите да се
носят колани са били широко разпространени в Югоизточна и Централна Европа през
целия късносредновековен период и са неотменна част и трайно присъстват в
средновековният мъжки костюм. Това, че откритите до момента коланни гарнитури са
принадлежали на знатни аристократи и висши военни не буди съмнение и доказателство
за това са постъпилите от археологически проучвания предмети, които без изключение
са намерени в погребения на мъже. Очевидно е, че съществуват няколко линии на
развитие в техниката на производство и разпространение на коланните гарнитури и
това ясно се забелязва. Сравнителното представяне до тук ни дава основание да
определим настоящия уникален до момента колан като принадлежащ към т.нар.
византийска линия на развитие.
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56. Нови накити – тип “Мартиновка” от Североизточна България. – В: Проблеми на
прабългарската история и култура. Т. 4-2, София, 2007, 153-170.
Резюме:
Представените в настоящата работа предмети на металопластиката
принадлежат към разнообразната група на ранните коланни гарнитури, условно
определена като “мартиновски тип” и могат хронологически да бъдат отнесени към VI и
началото на VII в. Тази датировка се подкрепя както от многобраойните аналогични
примери на сигурно датирани в границите на този период паметници (част от които бяха
разгледани тук), така и от информацията, която имаме относно местата на намиране
на по-голямата част от разгледаните коланни украси, а именно в ранносредновековните
крепости на територията на Североизточна България и техните околности.
Голямото военно строителство по времето на император Юстиниан I (527–565),
обхванало целия Балкански полуостров и особено Долна Мизия и Скития. Това е една
област, която през този период има главно стратегическо значение. Тук всичко е насочено
към укрепяване на долнодунавския лимес, към поддържане на военните част по брега на
реката и на пристанищата по черноморския бряг, към военно строителство във
вътрешността. Укрепените и добре защитени селища по лимеса се развиват като опорни
пунктове от отбранителната система на дунавската граница и се превръщат в найзначимите градски центрове (над 15 епископски центъра). Тяхното съществуване и
развитие продължава до края на VI в., което се потвърждава от археологическите
проучвания на тези центрове и на монетните находки, най-късните от които достигат
до времето на император Фока (602–610) и император Ираклий (610–641).
Средата на VI – началото на VII в. е времето, когато хронологически трябва да
се определи появата и разпространението на коланните украси от т. нар. “мартиновски
тип” предимно като местно производство, популярно сред военните части и
военизираното население, което примесено със значителен брой варвари (заселени като
федерати), също било ангажирано с отбраната на укрепленията. Ето защо, когато става
въпрос за произход и разпространение на ранните представители на металопластичното
изкуство по нашите земи е може би по-удачно да се говори за оригинално преработени
образци на няколко културни компонента – византийското изкуство, елементи от
източногерманските традиции, специфични особености от културата в Източна Европа,
детайли от модата на евразийските номади. Тяхното присъствие тук е факт и
същевременно неоспоримо доказателство за наличието на приемственост и непрекъснато
влияние между културните общности на границата на Късната античност и Ранното
средновековие.
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57. Към ранновизантийската металопластика по българските земи. (Сребърен кръст
с литургични формули от Разградско). – В: Сборник с изследвания в памет на акад.
Анание Явашов. София, 2007, 63-66.
Резюме:
Публикацията е посветена на сребърен кръст от ранновизантийската епоха,
предизвикващ интерес освен с украсата и начина си на изработка, най-вече с литургичния
надпис, изписан на гърба му. Лицевата повърхност е декорирана с релефно вписан в
средата на кръстните рамена кръст с разширяващи се краища, който е обхванат от
срещащи се под ъгъл коси линии. На мястото на пресичането на кръстните рамена се
намира гнездо, високо 0,6 см за инкрустация (камък или паста), която не е запазена.
Цялата композиция е обиколена от тясна рамка. Обратната страна на кръста е

33

изпълнена с надпис, като на всяко рамо и на кръстовището е гравирана по една буква,
оформящи литургичните формули – фωс-zωн, т.е живот, светлина, като ω е в средата и
е обща за двете думи. Между буквите и ъглите на раменете са вдълбани точки, които
образуват различни фигури – в горната и долната част на вертикалното рамо –
триъгълници, в края на хоризонталното рамо – извити по контура на краищата линии от
по три точки, а между буквите – ромбове, оформящи кръст и линии от по две точки.
Формулата се появява и самостоятелно гравирана върху лицевата страна на
кръстове от X–XI в. Прави впечатление, че надписът фωс-zωн е гравиран преди всичко
на обратната страна на двойните кръстове, както в по – ранно време, така и през
късното средновековие и това не случаен факт, а е свързан със значението на самата
литургичната формула. Оказва се, че тя е широко разпространена върху различни по вид
и предназначение паметници още от III в. Среща се и върху малки каменни кръстове, като
този от Калатис (Мангалия), датиран в VI в. Върху всички паметници двете гръцки думи
са представени във вид на кръст, а техният смисъл се свързва с евангелието на Йоан и
определя Христос като свидетелство на светлината и източник на живот, като истина
и благодат – “Той дойде за свидетелство, да свидетелства за светлината...” Йоан (1:79); “Тогава Исус пак им говори, казвайки: Аз съм светлината на света; който Ме следва
няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота” Йоан (8:12); “Когато съм
в света, светлина съм на света” Йоан (9:5). Свързването на Исус – словото с живота и
светлината е основна догматическа формула и представянето й върху паметници на
християнското изкуство през цялото средновековие е съзнателно търсено и реализирано
с различни средства и похвати върху многообразни предмети.
Прецизната изработка, украсата и посочените сходни култови паметници от
този период ни дават достатъчно основание да поддържаме становището за неговата
направа в едно от многобройните ювелирни ателиета на процъфтяващия в културно
отношение през този период Константинопол. Попадането му на територията на
нашата страна е следствие на внос, търговия или директно закупуване от столицата.
При всички случаи обаче намирането му тук говори за интензивните връзки на центъра с
периферните земи и потвърждава високите естетически изисквания на своето време.
58. Ранносредновековни амулети-медалиони с ажурни и релефни кръстове. – В:
Изследвания по българска средновековна археология. Сборник в чест на проф. Рашо
Рашев. В. Търново, 2007, 276-297.
Резюме:
Представени са 14 оловни медалиона от фонда на РИМ-Шумен, разделени на
две групи – ажурни и плътно оформени, които биват едностранни и двустранни. Това са
предмети на дребната пластика, изработени от олово, с малки размери, ухо за окачване,
с релефно изображение на кръст от едната страна и соларен символ от другата. Трите
ажурни медалиона се определят в периода IX-X в., което се подкрепя от керамиката и
металните украси, намерени при единия от тях, както и по аналогии с паметници,
произхождащи от други места. Всички изображения върху плътните медалиони – от
двойния кръст, съставен от равнораменен кръст и гръцката буква „Х” до древното
езическо слънчево колело, възптиемано от християните, като Христов монограм, са
потвърждение за синкретизма в религиозните вярвания на българите през ранното
средновековие. Постепенно при развитието на композицията се появява втори
концентричен кръг, при което външният изразява знака на завършеността, а
вътрешният – знака на Вечността.
През ранния период (края на VIII – началото на IX в.) по-широко разпространени
и популярни са ажурните медалиони и техните аналози. Вероятно към средата или края
на IX в. се появяват плътно оформените едностранни медалиони, а успоредно с тях или
малко по-късно (края на IX – началото на X в.) масово започват да се носят и
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двустранните. Практиката да се носят медалиони с изображения на Христос,
Богородица и различни форми на кръстния знак съществува през целия средновековен
период, както във византийската столица, така и в нейните провинции. Широката
популярност на този вид украси и масовото им производство в раннобългарските
центрове се доказва от намерените калъпи от Плиска, Преслав, Дръстър, Пъкуюл луй
Соаре.
59. Токи с митологични изображения от българското средновековие. – В: Тракия и
Хемимонт IV–XIV в. Т.1, Варна, 2007, 213-223.
Резюме:
Предмет на настоящото проучване са няколко бронзови токи с трапецовидна
форма и зооморфни изображения на стилизирани лъвски фигури. Всички те произхождат
от района около Шумен и са част от колекцията на Регионалния исторически музей в
града. До момента са ни известни около десет подобни токи, като в това число не
включваме токите с крилати животни, които безспорно са едновременни с
разглежданите и са близки по начин на производство. Представените токи с
трапецовидна плочка и изображение на лъв могат да бъдат отнесени към края на IX в. и
най-вече в X в., което се подкрепя както от по - сигурно датираните паралели от
територията на нашата страна, така и от аналогичните паметници, разпространени
извън нея. От значение е и самата изработка и оформането на лъвската фигура върху
тях. В декоративният принцип на изображенията могат да се открият много общи
черти с характера на украсата на познатите и споменати вече паметници в каменната
пластика.
Открит остава въпросът за мястото на тяхното производство. С изключение
на първата тока, която по всяка вероятност е византийски внос, останалите са
изготвени на територията на страната. Те обаче не са създадени в един център, което
проличава от различния рисунък на образите, следващ моден и утвърден образец.
Изработвани са чрез леене в едностранен калъп и след това допълнително с резец са били
гравирани подробностите на лъвската фигура (очи, мустаци, грива, козина). Полето
около изображението е заглаждано впоследствие, като едновременно с това е оформяна
линията и на правоъгълната рамка. Прави впечатление, че до момента не е известно
подобни паметници да са намирани в производствените центрове за металопластика на
Първото българско царство, което определя по – специалното им значение в културната
традиция през този период. От тук бихме могли да предположим, че изготвянето им е
ставало в столицата и в по – големите центрове. Употребата им трябва да се свърже с
определен кръг от хора, чието положение и ранг в обществото е по – различно от това
на останалите и този тип токи са служели за техен отличителен белег. Всичко това
съчетано с вярванията за апотропеичната сила на колана и подсилено от неговият
акцент – токата с лъв предизвиква оправдания интерес към подобен род предмети и
едновременно с това поставя много нови въпроси, свързани с общественото устройство в
страната и разпространените вярвания сред поданиците й.
60. Оловни кръстове от Шуменско – декорация, производство, употреба. – В:
Паметници, реставрация, музеи, 3-4, 2007, 42-55.
Резюме:
Предмет на работата са група оловни кръстове, които се окзават широко
разпространени в ранното българско средновековие. Пред вид на наложилата се
напоследък тема за производството на предмети на дребната пластика, при която тези
отлети от олово бележат етап от самия технологичен процес смятам, че предложената
колекция от оловни кръстове има определен принос към изясняването на част от тези
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въпроси. Голяма част от предшестващите ги оловни кръстове са били в реална употреба,
което поставя от своя страна въпроса за критериите, определящи самостоятелната
употреба на едни и участието им в ролята на модели на други.
Един от важните въпроси, които поставят тези предмети е за мястото на
тяхното производство. Очевидно е, че те са правени в страната и то предимно в нейните
североизточни предели. Сигурно доказателство за това са проучванията на центъра за
металопластика при Новосел, Шуменско, където сред разнообразието от предмети на
дребната пластика има цели и фрагментирани оловни кръстове. Това ни насочва към
извода, че в региона на Североизточна България има не само специализирани центрове за
производство, но и отделни ателиета към всяка една по-голяма и важна крепост. Трябва
да се отбележи, че изготвянето на оловни кръстове не е толкова масово, както например
това на апликации, но е било достатъчно популярно, за да се намират значителен брой
подобни предмети в един широк ареал. От представените паметници и техните
особености е очевидно, че една част от тях са произвеждани с цел да бъдат направо
носени. Потвърждение за това са видимите следи от износване не само по лицевите
повърхности, но и по отворите и ушите за окачване. Друга част от оловните кръстове
обаче са служели за модели при производството на подобни предмети. Непробитите уши
за окачване и лееците от разлято олово по някои от тях са потвърждение за последното.
Така те се явяват етап от цялостния технологичен процес при изготвянето на
бронзовите кръстове, които са в количествено отношение значително повече, отколкото
са оловните.
61. Бронзова матрица от Златар, Преславско (IX–X в.). – В: Археология, 1-4, 2007,
178-184.
Резюме:
Представеният в настоящото изложение предмет е от споменатата група на
рядко срещаните средства за производство, каквито са матриците и е открит в
околностите на с. Златар, Шуменско. Мястото на намиране изобилства с фрагменти
от ранносредновековна керамика с характерната за периода на IX–X в. линейна врязана
украса. Има сведения, че на това място са намерени бронзови монети на Лъв VI Мъдри
(886–912), Роман I Лакапин (920–944), както и солид на Роман II с Константин VII (945–
959). През изминалият сезон на 2007 г. бяха проведени археологически проучвания,
резултатите от които потвърдиха предварителните ни очаквания за наличието на
втори производствен център за металопластика след този в Новосел, Шуменско. Оказва
се, че двата са съществували по едно и също време, като единият се намира от запад, а
другият, новият – от изток на столицата Преслав. Всичко това точно определя
времето на направа и използване на матрицата, а именно първата половина на X в.
Освен много доброто състояние на предмета и прецизната му изработка,
които си личат още от пръв поглед, вниманието естествено се привлича от
иконографията на самата фигура. Тя представлява митологично същество с тяло на
птица и глава на жена, като тялото е в профил в ход наляво, а главата е в анфас.
Впечатление за движение на образа създават разперените крила от двете страни на
главата, както и краката, единият от които е присвит и повдигнат нагоре. Цялото
тяло е покрито с пера, предадени с равномерни релефни насечки, като опашката е
завита и със заоблен край. Чертите на лицето са ясни и изразителни – очите са кръгли,
носът е прав, а малката уста подчертава издължената овална форма на главата.
Скулптурното предаване на обема на фигурата и лекотата, с която е
изобразено нейното движение е отглас от античните традиции. Те намират израз и в
класическите пропорции, в характера и рисунъка на самото тяло. Подчертаната
индивидуализация, високият релеф и ритмичността в предаването на образа отнася
разглежданата матрица в X в., което се подкрепя и от археологическата среда на
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намиране на предмета (керамика, монети). Това е времето, когато силуетът на
животинското изображение се превръща в знак-символ, отвлечен образ на
задълбочената мисъл. Повишената условност на образа е ясната граница между
природата и нейното изображение. Всички тези особености сигурно определят
столичния произход на матрицата. В разглеждания период твърде много нараства
ролята на Константинопол като център, в който възникват произведения, служещи
като образец за копиране в провинцията и други страни. Представената матрица
потвърждава в най-пълна степен това. Изготвена в някое столично ателие и донесена
тук, тя е служела за непосредствено копиране и производство на ювелирни изделия от
благороден метал. Не е изключена възможността подобни образци с определен
иконографски сюжет да са били специално поръчвани от местните майстори в
Константинопол.
62. An Early Mediaeval Amulet-Seal from North-Eastern Bulgaria. – In: Archaeologia
Bulgarica, XI, 2007, 2, 61-69, (съавт. с Н. Николов).
Резюме:
Обект на настоящото проучване е открит в района на Кубратско и
представлява напълно запазен двоен печат от бронз в много добро състояние, който е
свързан посредством верижка с правоъгълна оловна плочка. Печатът е съставен от две
елипсовидни, стеснени в горния край повърхности, шарнирно свързани помежду си, като
при едната от тях е оформено и ухото, през което минава крайното звено на
верижката. Върху вътрешните им плоски страни са врязани изображения. На долната
плочка изобразителното пространство е заето от едноглав орел с тяло в анфас,
прибрани криле и глава в профил, обърната надясно. По-голямата част от
пространството около фигурата на птицата е запълнено с точковидни орнаменти.
Върху горната плочка е врязано изображението на гълъб, кацнал върху маслиново клонче.
Птицата тук е с представена в профил с обърната назад глава и по-размери е по-малка
от орела върху другата половина. Втората съставна част на предмета се състои от
плочка с ухо за окачвване, върху гладките повърхности на която съответно са врязани
ипсилон с две хасти с прави засечки в края на раменете и схематично изображение на
лодка с весло. Двете части на амулета, както според нас е най-правилно да бъде наречен
този предмет, са свързани с верижка, съставена от четири S-овидно завити звена, като
това при оловната плочка е най-голямо.
До настоящия момент подобен двусъставен предмет не е известен в
литературата, което от своя страна придава по-особено значение на предмета и
поставя наред с това не малко въпроси. Съчетанието на двата символа върху оловния
амулет – ипсилона и лодката е потвърждение за доказания синкретизъм на религиозните
вярвания в първите десетилетия след официалното приемане на християнството.
Изобразяването на ипсилона с неговите утвърдени апотропейни функции в
раннобългарските представи и подчертано християнския символ на лодката (кораба) с
весло наподобяват овалните амулети с ипсилон и патриаршески кръст, известни от
нашите земи. Свързването на амулета с личния печат върху който са изобразени отново
утвърдени в религиозната образна система символи очевидно не е случайно. Образът на
гълъба с маслиновата клонка върху печата е пряко обвързан и допълва семантично
изображението на лодката с весло като детайли от по-цялостната библейска картина с
историята на Ной, която се превръща в синоним на надеждата и спасението. От своя
страна образът на орела като символ на царственост, мощ и сила от втората половина
на печата намира някакво съответствие с врязания върху оловната плочка ипсилон с
хасти. Дали тук става въпрос за отглас на някакво определено съдържание на знака,
свързано в даден момент с владетелската институция или просто за вярата в неговото
апотропейно значение и предпазваща сила е въпрос, на който тук не бихме могли да дадем
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точен отговор. Сигурно е обаче, че свързването на двата предмета – личния печат и
амулета не е случайност и трябва да се възприема като изява на определени и конкретни
причини. Немалкото бронзови печати открити напоследък, както и намирането на
доказателства за тяхното производство (оловни модели, бракувана продукция)
определено сочат, че става въпрос за местната изработка на една голяма част от тях.
По всяка вероятност има и такива, които са внос отвън и това е съвсем естествено за
подобни предмети, за които е известно, че са продукт на една византийска и източна
традиция. Широкото разпространение на личните печати по българските земи най-вече
през първите десетилетия на X в. се потвърждава от намирането им в сигурно датирани
производствени центрове от това време (Надарево, Новосел).
Освен чисто утилитарните функции тези предмети са се възприемали като
носители и на апотропейни значения, което се потвърждава от разнообразния
изобразителен репертоар по техните подпечатващи повърхности. Така скрепеното с тях
не е носело само информацията за собствена принадлежност, но и вярата в
предпазващата сила на символичните изображения. Тази двойственост се потвърждава
от свързването на печата представен тук с оловния амулет, което от своя страна дава
пълни основания тези предмети да се възприемат като печати-амулети, предпазващи
както своя притежател, така и съдържанието на подпечатания предмет.
63. Калъпи за метални предмети и украси от Шуменската крепост (XII–XIV в.). –
Известия на историческия музей Шумен, 14, 2008, 57-64.
Резюме:
Представени са шест калъпа, намерени при редовните археологически разкопки
на Шуменската крепост, които допринасят за изясняването на някои моменти,
свързани както с техниката на леене, така и с етапите на производствения процес.
Известните и публикувани до момента калъпи са каменни, глинени или бронзови, а по
начин на изработка едностранни или двустранни. Повечето от тях са от
археологически разкопки, което заедно с не малкия брой открити модели и матрици
показват наличието на развито металургично производство в средновековните центрове
по българските земи. В ателиетата за художествен метал са изготвяни както
калъпите, в които е отливан стопеният метал, така и самите модели, най-често
оловни. Добрият калъп е гаранция за добро качество и именно затова направата му е
изисквала определени умения. Първоначално бил избиран подходящ камък, най- често
дребнозърнест варовик или мергел. Тези породи камъни по своите качества се поддават
лесно на обработка и отговарят на изискванията за прецизно изготвяне на желаната
форма до най-малките детайли.
Особено внимание майсторът е отделял на моделирането на работната
повърхност, която се изравнявала и заглаждала, независимо дали калъпът бил
едностранен или двустранен. При направата на многосъставни калъпи, всяка една част
прецизно се изглаждала и напасвала, за да може плътно да прилепне към съседната.
Скрепването ставало с помощта на щифчета, които лягали в предварително оформени в
страничните повърхности срещуположни кръгли гнезда. Намерените на Шуменска
крепост калъпи ни представят две техники за отливане на метални предмети. При
едностранните калъпи металът бил отливан направо в предварително оформените в
негатив изображения, като получените предмети имали една лицева повърхност. При
двустранните калъпи са отливани предмети с две лицеви повърхности, като металът
достигал до гнездата по леечни канали, които в някои случаи образували сложна
система, свързваща отделните негативни образи.
През XII–XIII в. леенето в каменни калъпи се превръща в основен технологичен
способ в Русия, като продължава използването на техниката на леене по восъчни модели
– особено за сложни форми. От немалкото примери, които имаме до момента става
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ясно, че използването на каменни калъпи в металургичното производство у нас е било
обичайна практика още в ранносредновековния период. Доказателство за това са както
каменните калъпи, така и многобройното количество оловни и бронзови модели открити
до сега, главно за коланни украси. Самите оловни модели са отливани в каменни калъпи
или по восъчни модели, от които пък са се изготвяли бронзовите или от благороден
метал предмети.
64. Матрица за релефни икони от крепостта Овеч, Провадийско. – В: Сборник
Историкии 3. Юбилеен сборник на доц. д-р Стоян Витлянов по случай неговата 60годишнина. Шумен, 2008, 65-73.
Резюме:
Предметите за производство на ювелирни изделия са едни от най-редките
находки, но сред тях групата на матриците се смятани за уникални произведения за
всички времена и епохи. Известните до момента византийски матрици и модели,
открити на територията на страната ни са едва няколко и то повечето с неизяснен
произход. Ето защо проучването и популяризирането на повече подобни предмети е от
особено значение, както за изследването на отделните етапи на производство, така и
за изясняването на установените традиции в средновековната торевтика.
Представеният предмет е намерен в подножието на крепостта Овеч, Провадийско и е
част от матрица за ентарзийни изображения, които са получавани чрез изчукване на
тънък метален лист върху твърдата повърхност на предмета. Запазена е половината
от матрицата, излята е от бронз с изображения и надписи, представени в негатив. Повнимателното вглеждане обаче показва отсъствието на леечни канали за отвеждане на
метала и наличието на рамка около изображението – по-плитка и на места прекъсната.
От друга страна ръбът по очертанието при обратната страна е скосен навътре, което
не е случайно, а е служило за поставянето на матрицата в оформено гнездо за
закрепването й към неподвижна плоскост.
В правоъгълното поле над изображението и в пространството между него и
релефната рамка има надпис, който се състои от две думи. Най-отгоре се разчитат
двете гръцки букви О и С (сигма), което без съмнение е част от думата αγίος (свети).
Другата група от буквени означения е абревиатурно представяне на втората част или
име, като най-високо се намира Т (тита) с лигатура над вертикалната й хаста, а под
нея са разположени А (алфа) и С (сигма). Началото на името или първото име не е
запазено, защото попада в липсващата част на матрицата. Това е и причината, която
затруднява на пръв поглед определянето на изобразения персонаж и ни кара да обърнем
внимание на иконографията. Образът е на военен светец с буйна коса, издължена брада,
мустаци и гъсти вежди, който е облечен в пластинчата ризница и държи в лявата си
ръка малък овален щит. Всички тези особености са характерни за изображенията на Св.
Теодор Стратилат, инспирирани от малоазийската (кападокийската) иконография на
светеца, който заедно със Св. Георги и Св. Димитър е сред най-популярните и често
изобразявани военни светци-покровители през цялото средновековие. Опитът за
разшифроване на лигатурата също подкрепя едно такова становище. Според нас
втората група от букви не е завършек на името на светеца, а неговото определение –
“Στρατιλάτι(η)ς” (Пълководец). На първо място в подкрепа на това е ясната лигатура над
τ (тита), която е индикация за съкращение, а не за завършване на името; и на второ –
последователно изписаните букви “ТАС”, които най-често се срещат в името. В покъсния период (XIV в.) например става обичайна практиката при някои иконни
изображения да се съкращават първите пет букви от името “Στρατι” в една лигатура и
предпоследните две “το”, като изцяло се изписват “λα” и “ς”. В липсващата половина е
било нанесено първото име на светеца – “Θεόδωρος”, по всяка вероятност също с
лигатура.
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65. Сребърни пандантиви с християнска иконография от райноа на Плиска. – В:
Преславска книжовна школа, Т. 10, 2008, 394-403.
Резюме:
Обикновено, когато става въпрос за Първата българска столица Плиска и
християнското изкуство се има предвид периода след официалното приемане на новата
вяра през IX в., когато се възприема средновизантийския теологичен модел с неговите
образи и форми. Преди образуването на българската държава обаче в околностите на
бъдещата столица, както и в останалите византийски провинции е съществувало
християнско поселение, което оставя своите следи в материалната култура.
Свидетелство за това са и двата сребърни пандантива представени в настоящото
изложение, които са намерени в околностите на Плиска и се отнасят към тази епоха.
Формата, материала и най-вече техниката на изпълнение на първия ни дават
основание да отнесем неговата направа в късноантичния период, когато подобни
предмети са популярни и широко разпространени. Открит остава въпроса къде е
произведено това изделие и как е попаднало в околностите на първата столица. Макар и
несмело бихме могли да допуснем, че предметът е използван вторично в периода след
официалното приемане на християнството в българската държава.
Вторият пандантив се състои от два отделни елемента – кръгла плочка и
допълнително прибавен сребърен обков с ухо за окачване в горния край (сега отчупено).
Едно по-внимателно вглеждане показва, че плочката всъщност е сребърна римска монета,
чиито повърхности са загладени, но на места се виждат части от профила на образа.
Върху тях има нанесени вторично изображения с остър предмет. На лицевата страна е
врязан допоясният образ на Богородица Оранта, който е предаден в схематичен вид, а
върху обратната – равнораменен гръцки кръст. Всички белези показват, че образът е
нанесен в по-късно време. Украсата на рамката, начина на изработка и окачване отнасят
появата му към ранновизантийската епоха (VI–VII в.). В подкрепа на това са намерените в
Константинопол и близките територии подобни пандантиви с касетъчна форма, в които
обикновено са поставени геми, камеи или монети. Преизползването на по-ранни предмети
не е изолирано явление, а често срещана практика във всички времена и в този смисъл
представеният паметник не е изолиран случай, още повече основание за едно такова
становище ни дават и самите изображения – техният схематизъм и наивна простота.
Двата паметника намерени в околностите на столицата Плиска са
свидетелство за съществуването на християнско поселение преди официалното приемане
на новата религия в България и дори преди образуването на самата държава. Това не е
изолирано явление за провинциите на византийската империя, населявани от християни в
продължение на векове и оставените от тях движими и недвижими паметници на
материалната култура само могат да докажат богатата и многообразна дейност
развивана тук. Очевидно е, че една голяма част от тях са достигнали до по-късно време и
са били отново е употреба, макар и отчасти в променен вид. Представените пандантиви
само потвърждават тази традиция.
66. Оловен пандантив с фигура на светец от Дриново, Поповско. – В: Сборник
Попово в миналото. Т. 5. 50 години музей в Попово. Разград, 2008, 213-220.
Резюме:
В настоящата работа е предствен оловен пандантив, върху лицевата страна на
който има релефно допоясно изображение на светец, обхванато от зрънчест кръг.
Липсата на надписи около фронталната фигура на пръв поглед не ни дава представа кой
е изобразеният персонаж. Иконографските особености на образа обаче ясно показват
кой е той. Облечен в архиерейски одежди, с дясна благославяща ръка пред гърдите и лява
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държаща Евангелие пред гърдите, с издължено лице, къса брада и коса и щръкнали уши
се представя Св. Никола. Наблюдават се и някои особености, като например наличието
на два равнораменни кръста, разположени от двете страни на образа на мястото на
очаквания надпис и в същото време липсата на нимб около главата на светеца –
обстоятелство, което при първоначалния оглед на предмета наведе на мисълта, че
изобразеното лице би могло да е и светска фигура. Категоричната иконография на
персонажа, както и наличието на кръстове от двете му страни са в полза на
допуснатото предположение, че става дума за конкретния образ на Св. Никола. Оказва
се, че и липсата на нимб не е нещо необичайно, а сравнително често срещана практика
при подобни предмети, където ограниченото изобразително поле не позволява неговото
представяне. Нимбът в случая се заменя от самата кръгла форма на медалиона,
очертаваща като с мандорла образа. В християнското изкуство в мандорла се
изобразяват Христос и Богородица, но не са малко и случаите, когато по този начин са
представяни някои по-известни светци.
За разлика от повечето случаи, когато при представянето на дадена находка не
могат да бъдат намерени точни паралели, то подобни на настоящия пандантив има два
известни предмета. Същественото тук е, че и двата имат конкретно местонамиране –
столицата Преслав, като единият дори е открит при археологически проучвания в
южната част на Дворцовия център. Археологическата среда датира находката в X в.
Иконографските особености и приведените паралели дават конкретен ориентир и за
датировката на настоящият паметник в X в., когато образът е широко застъпен при
моливдовулите и предметите на дребната пластика.
67. Бронзова матрица с изображение на светец-воин от Ранното средновековие. – В:
Християнската култура в Средновековна България. 1100 години от смъртта на Св. Княз
Борис Михаил (ок. 835-907 г.). В. Търново, 2008, 386-395, (съавт. Н. Николов).
Резюме:
Предметите за производство на ювелирни изделия са сред редките находки, а
матриците са уникални произведения на изкуството през всички епохи. Известните до
момента модели, открити на територията на страната ни са едва няколко и са част от
малка група паметници, повечето с неизяснен произход. Липсата на първоначална
информация относно мястото на тяхното производство и употреба не омаловажава
значението им за ранносредновековното ювелирно изкуство по българските земи. Всичко
това се компенсира и изяснява от богатата информация, която самите предмети ни
дават – както със своята иконография, така и с видимите следи от процеса на
направата си. Потвърждение на това е и обектът на настоящото проучване – бронзова
матрица с релефна фигура на военен светец в допоясно изображение, представен във фас.
От двете страни на изображението лигатурно е представен надпис с името на светеца.
Той започва с Θ – съкратено представяне на “свети” (ο αγίος)” и след него следва
∆ΗΜΗΤΡΙΟS с лигатура на буквите ∆Η, ΜΗ и ΤΡ. Цялото изобразително поле е
обхванато от релефна рамка, украсена с коси насечки. В горния край, извън нея има следи
от разлива на метала при отливането на матрицата, а в долния – липса на част от нея.
Интерпретацията на образа върху матрицата има и някои свои особености, на
които трябва да бъде обърнато по-специално внимание. При него не се наблюдава
строгата фронталност и плоскостното предаване на формите характерно за XI–XII в.
Напротив, представянето на подробностите от военното облекло, от чертите на
лицето и косата насочват към комниновото изкуство. Характерът на релефа и
графичните начертания на буквите отнасят матрицата към началото на XI в.
Палеографията на надписa има сходства с паметници от XI и от дори от по-ранния X в.
– показател за това са хоризонталните черти в края на буквите, тяхната закръглена
форма и наличието на лигатури. В подкрепа на византийският произход на разглеждания
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паметник е и самото изображение. Известно е, че допоясното представяне на светците
в медалиони е един от най-характерните елементи на вносните предмети от този
период. В тази връзка и разглежданата матрица е използвана за направата на релефни
изображения апликирани към икони, процесийни кръстове и реликварии. Размерите и
иконографията на матрицата предполагат изготвянето на икони за всеки един от
посочените видове предмети. Липсата на повече данни относно мястото на намиране на
паметника не ни дават основание категорично да определим предназначението на
получаваните предмети. При всички положения обаче, разглежданата матрица е
послужила за отпечатването на не малък брой аплици с образа на Св. Димитър. Това се
потвърждава от видимите следи от продължителна употреба, довела до заличаването
на отделни детайли от чертите на лицето (очи, нос, уста), а в по-късен етап и до
нарушаването на самата цялост на матрицата. Всичко казано до тук потвърждава
единствено едно – наличието на развита производствена дейност на територията на
ранносредновековна България, като ювелирното дело е едно от водещите направления.
68. Новооткрити печати със зооморфни изображения – за тяхното производство и
начин на употреба. – В: Юбилеен сборник Сто години от рождението на д-р Васил
Хараланов (1907-2007). Шумен, 2008, 401-411.
Резюме:
Основните проблеми, на които е обърнато внимание са отделните етапи на
направа на единичните и двойни печати и начина на тяхната употреба. Обикновено,
когато се проучва даден паметник на металопластиката, а и не само на нея, се
дискутират всякакви проблеми свързани с него, но много рядко се правят наблюдения
върху неговата практическа направа. Една от причините за това е, че този въпрос в
повечето случаи е считан за маловажен, не даващ представа според автора за
същността на самия предмет, а втората е в липсата на необходимите познания за
отделните технологични процеси на производство. Докато последното може да бъде
преодоляно при наличие на желание, то значимостта на отделните производствени
етапи при изготвянето на всеки паметник може да бъде доказана единствено чрез
тяхното изследване. Тук запазваме възприетото и наложено условно разделяне на
единични и двойни печати и добавяме някои нови подгрупи.
Единични печати от бронз. Те са многообразна група, която включва конусовидни,
пирамидални, многостенни и с форма на разцъфнала пъпка екземпляри. По-внимателното
вглеждане обаче показва, че те се различават не само по външните си страни, но и по
размери и вид на подпечатващите повърхности. Тук ги разделяме на 6 групи.
Двойни печати от бронз. Групата на двойните печати е не по-малобройна от тази
на единичните. Макар, че на пръв поглед изглеждат еднакви, те все пак се различават по
начина на шарнирното свързване на отделните части и оттам на окачването си, според
което ги разделяме в две групи:
Технология на изработка. Всички печати са изработени чрез отливане в
двусъставни калъпи. Доказателство за това е “шева” по надлъжното сечение на
предметите и особено на недообработените заготовки и бракуваната продукция,
намерени в центровете за металопластика, проучвани през последните години при
Новосел и Надарево, Шуменско.
Друг един съществен въпрос, на който държим да обърнем внимание е този за
начина на употреба на този вид предмети. Очевидно е, че практиката да се носят
подобни печати е била продиктувана от чисто утилитарни функции – подпечатването
на лична кореспонденция или собственост, или осигуряването на неприкосновеността на
притежаваното. Kakто пръстените-печати, така и единичните и двойните печати са
ползвани в частния и публичния сектор на ежедневния живот. Определянето на статута
на техните притежатели обаче е твърде условно. По-конкретно за това свидетелства
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материалът, от който са изработени предметите. Известно е, че съществуват не само
бронзови печати, но и такива направени от сребро, които са с по-прецизно изпълнение.
Свидетелство за конкретното положение на техните притежатели са надписите по
печатите, макар че броят им не е толкова голям. Като цяло тези печати са само част
от многообразната група предмети, използвани за нанасяне на отпечатъци сред които са
пръстените-печати, ключовете-печати, катинарите, медалионите и много други подобни
превърнали се в неотменна част от ежедневието и бита на средновековния живот.
Освен чисто утилитарното значение тези предмети са били възприемани и като
носители на апотропейни функции, което се потвърждава от разнообразния
изобразителен репертоар по техните подпечатващи повърхности. Така скрепеното с тях
не е носело само информацията за собствена принадлежност, но и вярата в
предпазващата сила на символичните изображения. Всичко това се потвърждава от
широкия спектър на предпочитаните мотиви, врязани по работните им повърхности и
от значителното количество печати намерени до сега. Популярността им се дължи и на
тяхната двойствена роля: практическата – за подпечатване и декоративната – за
украса към облеклото. Проучването на тяхното производство и употреба може само да
допълни представата за този интересен вид паметници и да наложи нови критерии при
тяхната оценка и класификация. Опит за поставянето на начало в тази насока е и
настоящото изследване.
69. Оловна икона с изображение на Архангел Михаил. – В: Сборник Есенни четения
Сборяново. Погребални практики и ритуали. Т. 5. В. Търново, 2008, 158-164.
Резюме:
Интересът към оловните предмети с култово предназначение от страна на
изследователите рязко се повиши в последните няколко години и това се дължи както на
разнообразието сред тях, така и на значителния им брой. Ако прибавим и античните
амулети от по-ранния период количеството им нараства още повече. Сред тях има
обаче такива, които са често срещани, като оловните медалиони със соларни
изображения например и такива, които са рядкост, като иконите с персонажи от
християнския пантеон. От групата на вторите е и предмета на настоящото
съобщение. Той представлява едностранна правоъгълна оловна икона с ухо за окачване в
горния край (понастоящем отчупено) и релефно изображение върху лицевата страна.
Образът е на архангел в цял ръст, представен фронтално с глава и тяло във висок релеф
и нимб, крила и крайници очертани с тънка линия около тях. Източната църква, за
разлика от Западната отделя особено внимание на темата за ангелите. Тя проявява
значителен интерес и в течение на времето разработва огромно количество
разнообразни иконографски типове на ангели, сюжети, сцени и мотиви с тяхното
участие. Първото изображение на крилат ангел е това на Апостол и Евангелист Матей,
представен като ангел в църквата Св. Пуденциана, а на Изток – това са ангелите на
саркофага, намерен в местността Саригюзел в Мала Азия от края на IV в.
Макар и да няма пищността на посочените паметници представената оловна
икона е скромен принос към групата произведения на малката пластика. Практиката да
се произвеждат подобни предмети е достатъчно доказана от немалкият техен брой.
Намирането на оловни икони с изображения на християнски персонажи, в това число и
на архангел Михаил е по-рядко срещано. Това не означава обаче, че иконата не е местно
произведение; напротив – схематизмът при предаването на подробностите от образа,
материалът от който е направена и намирането й в периметъра на
ранносредновековното селище в близост до с. Вехтово, Шуменско са потвърждение
както за нейния произход, така и за времето на нейната направа през X в.
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70. Матрица за релефни икони с изображение на Богородица Епискепсис (Знамение)
от Шуменска крепост (XII–XIV в.). – В: Проблеми на изкуството, 2, 2008, 23-25.
Резюме:
Матриците за производство на ювелирни изделия не са сред често срещаните
предмети, което предопределя особената значимост на всеки един нов паметник.
Приносът към тази малобройна група се увеличава особено много, когато подобен
предмет е открит в сигурна археологическа среда. За един такъв паметник става дума и
в настоящата работа. Матрицата е намерена в един от сондаците в подградието на
Шуменската крепост на дълбочина 1,45 м. Изработена е от бронз, с кръгла форма,
върху лицевата повърхност с изображение на Богородица Епискепсис (Знамение), който
не е от често срещаните иконографски типове. Лигатурите от двете страни на образа
и стиловите особености отнасят матрицата след средата на XI началото на XII в., във
времето когато източните влияния започват да играят значителна роля в изкуството
на византийската столица и постепенно античното наследство се слива с традициите
на Изтока. Оттам новосъздадените иконографски схеми или по-точнотехните реплики
преминават свободно в монументалното изкуство. Така се наблюдава един двустранен
процес – от големите обеми към малките форми и от редуцираните изобразителни
полета към големите пространства.
Настоящият паметник е продукт на местно производство и това личи от
неговия груб схематизъм на формално равнище, който го отличава от правилно
пропорционираните и представени в строга линейност образи на столичното изкуство.
Това поставя на свой ред въпросите, свързани с влиянията и пътищата, по които става
възприемането на определени образци и модели от водещите центрове. Очевидно е, че
то не е пряко, а се пречупва през местните традиции и практики в производството на
подобни изделия.
71. За производството на един вид кръстове-енколпиони. – В: Археология, 1-4, 2008,
134-139.
Резюме:
Обект на проучване е един интересен предмет, носещ видимите следи на своето
производство. Той е трябвало да представлява кръст-енколпион, изработен от бронз,
съставен от две половини, свързани шарнирно помежду си, върху които релефно са
нанесени Христовото разпятие и Богородица Оранта. Какво всъщност се е получило?
При отливането на двете части на кръста в двустранния калъп настъпва разлив на
метала, който деформира правилното очертание на предмета. При това около
шарнирното окачване в долния край пространството се запълва с бронз, като дори личи
и мястото на щтифтовете, които са оформяли отворите на шарнира. В горния край на
двете половини са запазени лееци от бронз, чиято форма пресъздава леечните канали, по
които металът е достигнал до формата на кръста. Освен разливът около очертанието
на предмета се наблюдава и недостиг на метал за оформянето на двете напречни
рамена, което личи и от дебелината на едната част на енколпиона. Обратните страни
на кръста оформят касета, която е трябвало да съхранява частици от светото
кръстно дърво или някаква друга реликва.
Не по-малък интерес предизвикват релефните изображения върху видимите
страни на енколпиона. На пръв поглед изглежда, че това е традиционното съчетание на
Христовото разпятие върху едната част и на Богородица Оранта върху другата.
Внимателното вглеждане обаче показва, че това не е така. Оказва се, че
изображенията върху двете страни на кръста са еднакви. И ако това макар и по-рядко
срещано все пак съществува в практиката, то някои особености характерни за добре
познатия иконографския тип се наблюдават за първи път. Така върху горната част на
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изобразителното поле и на двете половини е представено силно стилизираното
изображение на Богородица Оранта.
Други подобни енколпиони не са ни известни. Съществуването на подобни
местни интерпретации на утвърдени типове още повече се потвърждава от настоящия
паметник, при който има не само два еднакви образа, но е объркана и тяхната
иконография. Като прибавим към това и видимите следи от производствена дейност
върху самия предмет можем с още по-голяма увереност да твърдим, че настоящият
кръст е дело на местно ателие. Неговата най-обща ориентация е в севроизточните
предели на страната, но за съжаление липсва по-конкретна информация за неговото
местонамиране, която да ни ориентира по-точно. Въпреки това обаче, настоящият
паметник е сигурно свидетелство за съществуването на местно производство на
подобен вид култови предмети в широки хронологически граници.
72. Early Mediaeval Icons from Bulgarian Land. – In: Culture and Civilisation at Lower
Danube. XXIV. Călăraşi, 2008, 315-328, (съавт. Н. Николов).
Резюме:
В изледването са представени няколко оловни икони от територията на
средновековна България и по-точно от нейната североизточна част. Те принадлежат
към групата паметници на дребната пластика, които не са толкова често срещани през
този период. Различават се по форма, като по-голямата част от тях са с кръгла форма,
но има и такива с правоъгълно очертание. Всички те са обединени от характера на
изобразителните мотиви, които представят отделни персонажи или цели сцени от
християнското изкуство. Едни от тях са по-ранни и се определят в V–VI в., а други са
по-късни и принадлежат на изкуството на Първото българско царство от X–XI в.
Вниманието ни е насочено не само към характера на изобразените сцени, но и към
стиловите особености на тяхното интерпретиране и начина на техническото им
изпълнение. В тази връзка се спираме и на производството и употребата на този вид
предмети, като по този начин се надяваме да поставим началото на едно повсеобхватно представяне на този вид паметници. Въпросите, свързани с
производството също са от значение, защото те подпомагат ориентирането ни за
употребата на тези предмети и допринасят за по-детайлното изследване на отделните
иконографски типове.
Освен иконографията, която стои в основата на настоящото проучване, е редно
да обърнем внимание и на хронологията на отделните паметници и атмосферата, която
носят. От всички представени икони, първите две определено носят духа на античната
традиция. Нарасналото влияние на тази епоха се проявява не толкова в монументалната
живопис, колкото в иконата, миниатюрата и приложното изкуство. То намира израз в
класическите пропорции на фигурите, в почти скулптурното предаване на обема, в
лекотата, с която е изобразено тяхното движение, в характера на рисунъка на
одеждите им. Отглас на тази присъща индивидуалност и подчертана обемна трактовка
носят образите на Спасителя в сцената “Влизане в Ерусалим”, на пророк Давид с
лъвовете и конника Соломон, побеждаващ злите сили. Това, което поразява в
художествената политика на Юстиниан е нейният универсален характер, доколкото тя
обхваща не само крупните съоръжения – светските и култовите здания, мозайките, но и
произведенията на малките форми, изпълнени от различни материали – слонова кост,
мрамор, варовик, метал. Наред със статичността и строгостта на образите интересът
е насочен към ритмиката и вътрешното движение, които стават характерни за
византийското изкуство. Изборът на сюжети при художествената обработка на
метала е насочен към митологични и библейски теми, а практическото им изпълнение от
майсторите-ювелири се изразява в отделянето на образите от свободното
пространство на фона и подчертаване на техния силует. Създаденият експресивен и
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орнаментализиран стил на изобразяване започва с най-големи подробности да разработва
иконографията на повествователните цикли и на първо място – евангелските.
Култовите предмети – кръстове, ампули, икони – изготвени от олово, бронз и различни
драгоценни материали, с чието производство се славила Сирия разнасяли тези
иконографски принципи на изображение из целия християнски свят. Свидетелство за
това са и настоящите оловни икони с евангелските сюжети “Влизане в Ерусалим”,
“Данийл с лъвовете” и “Соломон побеждаващ демон”.
73. Двустранна бронзова иконка с изображения на Христос Пантократор и
Богородица Кириотиса от района на Преслав. – В: Приноси към българската археология,
Т. 5, 2009, 170-177.
Резюме:
Предмет на проучване е бронзова двустранна иконка с релефни допоясни
изображения на Христос Пантократор и Богородица Кириотиса, която произхожда от
района на Преслав. Иконографските особености на изображенията отнасят направата
й към XI–XII в. На пръв поглед това е ясно изразената линейна стилизация, характерна
за византийското изкуство през XI в., която се проявява преди всичко с многочислените
паралелни линии на облеклото, създаващи впечатление за известен схематизъм. В
същото време обаче се наблюдава и подчертана мекост и задушевност на образите,
което е отправна точка за установяването на новия хуманизъм на XII в., характерен с
неговата дълбочина и проникновеност. Развитието на двата иконографски типа – на
Христос Пантократор и Богородица Кириотиса (Никопея), както и паралелите от тази
епоха потвърждават това.
Не по-маловажен освен иконографията е въпроса за мястото и начина на
направа на този предмет. Няма основания обаче да се смята, че всички произведения са
внос отвън; по-скоро може да се предполага, че в много от случаите такъв род
предмети се създавали на място и по образец. За това свидетелстват находките на
калъпи и матрици, чиито брой не е толкова голям, но достатъчен за да потвърди
съществуването на местно производство. Самата техника на леенето дава
възможности за многократното изготвяне на произведения от този род, което
свидетелства за пътищата на разпространение на византийската художествена
култура в свързаните с нея страни. В тези случаи не е имало нужда от чужди майстори,
защото това е непосредствено копиране на вносен оригинал от местни повече или помалко квалифицирани майстори. Образците на определените иконографски типове се
изготвяли във византийската столица и поради тази причина копирането и
разпространението им можело и да не е от благороден метал. Заедно с това
многочислените други паметници, които придобиват масов характер, като бронзовите
кръстове и накитите се явяват не винаги прецизни копия, които или са близки до своите
прототипи или силно ги изменят. Това зависи както от самите византийски паметници,
така и от традициите на страните и културите, влизащи в орбитата на законодателя
на художествените вкусове на средновековието – Византийската империя.
74. Средновековни медалиони с митологични изображения от Търговищко. – В:
Известия на исторически музей Търговище, Т. 2, 2009, 54-69.
Резюме:
Предмет на проучване са два оловни медалиона, съответно с релефно
изображение на кон и ездач върху единия и орел с кръст на тялото при другия. Върху
обратната страна на двата има нанесени кръстове, вписани в пояс от коси насечки.
Показателно е, че соларни символи, като слънчевия диск, съчетан с ездач върху грифон
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или кон са срещани сред тюрските и тюркоезичните народи, влизащи в състава на
хазарския хаганат. През VIII – първата половина на IX в. слънчевите амулети, отлети
от бронз с ездачи се разпространяват на територията на салтово-маяцката култура.
Не са малко и примерите от българското изкуство – рисунки-графити, предмети на
дребната металопластика (печати, токи, коланни накрайници), метални амулети във
форма на конници. Така соларни символи и зооморфни изображения се срещат почти
винаги заедно, потвърждение на което е и представения медалион. Наличието на
кръстен знак привнася християнска символика, тъй като в библейския образен свят
конят и конниците са символ на силата на ангелите и небесните създания, както и на
Божиите пратеници. Със соларния култ, съчетан с християнската образност се
свързват и изображенията на орел върху втория медалион. Орелът се отъждествява с
Христос и изразява едновременно неговото възнесение и царственост или с евангелист
Йоан. Представените амулети не са изолирано явление в ранносредновековното
изкуство, а сочат пътя по който трябва да се възприема богатата и наситена с много
семантика местна култура от края на IX-X в., несъмнено отразяваща дълбоката
душевност на нейните създатели. Наличието на подобни медалиони показват особеното
отношение към соларната символика, която и да не е била развита в култ, е оказала
влияние при интерпретацията на новата християнска образност.
75. Бронзовы реликварий с изображением свв. апостолов Петра и Павла. –
Византийский Временник, 68 (93), 2009, 219-224.
Резюме:
В околностите на Шуменско при с. Пет могили е намерен бронзов реликвиар с
релефни изображения, който е изцяло запазен и е в много добро състояние. В близост до
населеното място се намира ранносредновековна крепост и голямо селище извън нея. При
сондажните проучвания тук са намерени оловна пластина с надпис, коланни апликации и
накити, които хронологически се определят в X в. По всяка вероятност и представеният
тук реликвиар произхожда от посоченото място, за което говорят неговите специфични
особености. Предметът има кръгла форма и се състои от две части, свързани шарнирно
в долния и горния край, като втория е подвижен и чрез него се е осъществявало
окачването му за носене. Най-голямо внимание обаче заслужават двете релефни
изображения по външните му стени – това на Светите Апостоли Петър и Павел. Според
християнската иконография образите на апостолите Петър и Павел почти винаги се
изобразявали заедно и поздравявайки се един друг с целувката на мира. Доста често те са
представяни в цял ръст, държащи модел на храм, която символизирала Апостолското
установяване на основите на християнската Църква.
Тенденцията за поставянето на изображенията в медалиони се наблюдава
особено отчетливо по византийските сребърни изделия от X–XII в. Подчертаната
индивидуализация на образите, високият релеф и ритмичността в драпировката на
облеклото, следваща очертанието на тялото отнася реликвиара в края на X и началото
на XI в. Палеографията на надписите също е архаична и има сходства с паметниците от
края на X и началото на XI в. Това е най-вече наличието на характерните издължени
хоризонтални черти при “Π”, “Т”, “Λ” и “А” и закръглянето на самите букви, което е
допълнително основание за тази датировка. Приведените примери и подчертаните
особености на изображенията при бронзовия реликвиар определят мястото на
изготвянето му в някое ателие на византийската столица. За столичното майсторство
свидетелстват пропорциите на фигурите, в които ясно се долавят отгласи на
античните модели и ликовете на светците, в които може да се забележи известен
стремеж към индивидуализация на чертите. Очевидно реликвиарът е създаден в края на X
– началото на XI в. и е попаднал на територията на страната ни вследствие на внос.
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76. Центърът за производство на художествен метал при Новосел, Шуменско – общ
вид, влияния и комуникации. – В: Сб. Пътуванията в Средновековна България. В.
Търново, 2009, 382-389, (съавт. Ст. Бонев).
Резюме:
Производственият център за художествен метал, който се проучва от няколко
години при с. Новосел, Шуменско отстои на 7-8 км от столичния център Преслав.
Съществуването на взаимна връзка между производство и търговия с готовата
продукция, без съмнение, е една от основите при взаимоотношенията в комплекса.
Съвместяването на двете дейности се изразява с думата ergasterion, ergasteria, която
още от VII-VIII в. се употребява за определяне както на самата работилница, така и на
мястото за продажба. Смисълът на това понятие се корени в традицията, при която
майсторите се стремели да съвместяват различни по вид дейности , в това число и
заниманието с търговия. Заетите с ръчен труд технити (technites) често се явявали
едновременно продавачи на своите изделия и собственици на работилниците, в които те
се изготвяли. Съвместяването на майстора-ювелир и търговеца в едно лице се явява
закономерна особеност на тези различни по своя характер дейности. Подобна
зависимост е същесвувал не само във Византия, но без съмнение в съседните, повлияни
от нея страни. В тази връзка бихме могли да предполагаме, че и в ранносредновековния
български център за металопластика е съществувала подобна организация. Близостта
на столицата Преслав още повече налага едно такова мнение.
77. Двустранна оловна икона (евлогия) от Преслав. – В: LAUREA. In honorem
Margaritae Vaklinova. Кн. II, София, 2009, 219-228.
Резюме:
Обект на настоящата работа е един интересен предмет, притежание на
частна колекция, който е намерен в околностите на Преслав и представлява кръгла
оловна пластина, върху двете страни на която са нанесени релефните изображения на
Христос Пантократор и на Богородица. Характерът и предназначението на паметника
се определя от самия него. Настоящият оловен предмет според мен, по-скоро е вид
евлогия с предназначение, сходно с това на останалите подобни паметници, каквито са
ампулите например и по всяка вероятност произхожда от някой поклоннически център
или култово място (храм или манастир). Известно е, че производството на евлогии в
широкия смисъл на думата – не е свързано само с изготвянето на ампули, но и на различни
образи, медалиони и реликвиари. Изображенията на Христос и Богородица, без конкретни
допълнителни обозначения предполагат връзката на паметника с църковната
институция, при което не е било необходимо уточняването на поръчителя. Този вид
евлогии са били донасяни не само от поклонниците в светите земи, но и са били раздавани
на миряните в деня на храмовия празник или друго евангелско събитие, свързано с живота
на църквата. Това само по себе си не отнема ролята паметника като двустранна икона,
а напротив съчетава две от основните функции на подобен род предмети – символичната
(апотропейна) и утилитарната (прагматична).
Всичко до тук ни дава основания да заключим, че настоящият паметник има
характера на двустранна икона (евлогия), която представя най-общо църковната
институция. Къде и по какъв повод е била изработена и на кого е била дадена, на този
етап от проучването не може да се даде еднозначен отговор. Възможно е единствено да
се предполага, че е донесена в столицата от поклонник, посетил свято място, храм или
манастир. Обстоятелството, че подобни предмети не са намирани на територията и в
околностите на Преслав до настоящия момент потвърждава гореказаното и заедно с
това определя неговия произход. Показателни за последното са иконографските
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особености на паметника, които свидетелстват както за времето, така и за мястото
на направата му – XI в. в някое столично или провинциално византийско ателие.
78. Бронзов амулет с антропоморфна фигура. – В: Сб. Есенни четения Сборяново.
Предизвикателството на теренната работа. Т. 6, 2009, 95-101.
Резюме:
Към колекцията от култови паметници на Средновековния отдел на
Шуменския музей принадлежи ажурен амулет с човешка фигура в листовидна рамка с
остър връх и ухо за окачване. Фигурата е силно стилизирана и са предадени само найобщите очертания. Амулетът е изготвен чрез отливане в двустранен калъп, като при
самият процес е настъпило нарушаване на формата в горната част.
Мястото на амулета трябва да потърсим сред паметниците от по-ранно
време. Мъжки схематизирани фигури, включени в рамка, най-често кръгла, се оказват
обичайни за периода VI–VII в. Именно по това време се появяват подобни изображения
на антропоморфни божества. Най-много мъжки фигури изработени преди всичко от
сребро или бронз са намерени в степните райони по поречието на Среден Днепър и
Днестър. Обширната колекция от такива амулети дават информация за религиозните
представи на техните притежатели. През VII–VIII в. небесният характер на
Божеството започва да се подчертава чрез включването на фигурата в кръг. Подобна се
подсилва и от листовидната рамка. Във връзка с мъжкото животворно начало листата
обозначават растежа и проявите на енергията, което е първото стъпало на живота и
символ на постоянното раждане.
79. Щрихи от ежедневието през Средновековиетo. (“ΚΕ ΒΟΗΘΗ ΤΟΝ ΕΧΟΝΤΑ
МΕ”). – В: Сборник Всекидневието – места, памет, езици. В. Търново, 2009, 69-76.
Резюме:
Между двете големи групи метални предмети за нанасяне на отпечатъци
каквито са пръстените-печати и единичните и двойни печати стоят кръглите плочки с
гравирана птица и кръгов молитвен надпис в позитив на гръцки език: “ΚΕ ΒΟΗΘΗ ΤΟΝ
ΕΧΟΝΤΑ ΜΕ” – “Господи помагай на този, който ме носи”. Птицата (гълъб) в средата
е включена в кръгла рамка, около която върви кръговия надпис, изписан с букви с
приблизително еднаква височина, съобразена с ширината на полето. Върху обратната
страна личат следите от припой в средата. До момента са известни четири подобни
плочки. Обикновено те се определят във втората половина на IX в., но тази датировка
трябва да бъде коригирана след намирането на плочката в производствения център при
Надарево, отнасящ се към втората четвърт и средата на X в. Това не означава, че не е
имало разпространение на такива предмети и преди това, но тя е израз най-вече на
византийската традиция и практика. Производството на подобни изделия в
Средновековна България се утвърждава едва след второто десетилетие на X в.
Потвърждение на това са трите центъра за производство на художествен метал в
околностите на столичния център Преслав – при Новосел, Надарево и Златар.
Това доказва, че няма основания всички художествени произведения, намирани
на територията на страната ни да се възприемат като внос отвън. По-голямата част
от тях трябва да се свързват с местната практика на производство, като в много от
случаите такъв род предмети се създавали по определен образец. Самата техника на
леене дава възможности за многократното изготвяне на подобни произведения, което
свидетелства за пътищата на разпространение на византийската художествена
култура. В тези случаи не е имало нужда от чужди майстори, защото това е
непосредствено копиране на вносен оригинал от местни повече или по-малко
квалифицирани майстори. Образците на определените иконографски типове се
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изготвяли във византийската столица или други водещи центрове. Така многочислените
паметници, които придобиват масов характер се явяват не винаги прецизни копия –
обикновено само близки до своите прототипи. Това от своя страна води до
постепенното изменение на оригинала и създаването на нови произведения, които са
само отглас на образеца и отразяват единствено бита, културата и вярванията на
своите създатели.
80. Кръстове от Шуменския регион. (нови постъпления във фонда на РИМ-Шумен).
– В: EURIKA. In honorem Ludmilae Donchevae-Petkovae. София, 2009, 417-428.
Резюме:
През последните няколко години във фонда на Средновековния отдел на РИМШумен постъпиха известен брой култови предмети, сред които и немалко кръстове.
Една част от тях, изготвени предимно от олово станаха обект на специално изследване,
насочено към тяхното производство и употреба. Предмет на настоящата работа са
другата част от предмети – бронзовите кръстове. Тук е включен и eдин оловен кръст,
които постъпи след обнародването на първата публикация. При своето представяне
кръстовете – общо 14, са разделени на единични и двойни-реликвиарни.
Към групата на единичните кръстове спадат 10 екземпляра, които са различни
както по своето оформление, така и по хронологията си. В групата на двойните
кръстове-енколпиони са включени 5 предмета. Върху три от тях е изобразено
Христовото Разпятие, като тялото на Спасителя е представено с наведена глава, голо
до кръста, с раздвоена перизома над коленете, чийто гънки са предадени с надлъжни
насечки. Под ръцете личи очертанието на кръстното дърво, а над него има титул,
представен като кръст с двата символа на скърбящата Вселена – Слънцето и Луната.
Направеният обзор при представянето на кръстовете от Шуменския музей
показва без съмнение, че са дело на местни ателиета за ювелирни изделия. Създадената
и утвърдена традиция в производството на художествен метал, в това число и на
предмети на култа през X в. в пределите на средновековната българска държава
продължава да съществува и да се развива и през следващите столетия. Има немалко
сведения и археологически свидетелства за подобна дейност от времето на Второто
българско царство, които потвърждават устойчивостта на наложената практика. В
процеса на претворяване на възприетите образци започват да се създават съвършено
нови изделия, които носят единствено далечния отглас на своя първообраз. В това се
изразява и новаторския подход на средновековния майстор, за уменията и творческото
въображение на които – свидетелстват самите изделия.
81. Новонамерени бронзови токи с лъвове и грифони. За техния произход. – В: Акы
бъчела любодельна. Юбилеен сборник в чест на Ц. Янакиева, П. Георгиев и В. Кулев.
Шумен, 2010, 241-249.
Резюме:
В последно време броят на бронзовите токи с митологични изображения на
лъвове, грифони и крилати коне нарасна значително, което естествено поставя въпроса
за техния произход и място на производство. Тук са представени четири нови бронзови
токи с релефни изображения, съответно на лъв и грифон. Трите изображения на лъвове
например, съвършено се отличават едно от друго и ако става дума за някаква
класификация, то те трябва да се отнесат към три различни групи. Ако към това се
добави и разминаването във формата на токите (двете са правоъгълни, а не
трапецовидни), както и цвета на метала – може категорично да се твърди, че
принадлежат на отделни ателиета и са изготвени от различни майстори.
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Общите стилови белези на повечето от тях дават основание да се допусне
тяхното производство на територията на страната, което още повече се
потвърждава от оловният модел на тока с крилат кон. В подкрепа на тази теза е и
недовършената тока с лъв, където тялото на животното е детайлно оформено (крака,
нокти, козина), а подробностите на главата не са нанесени. Поради по-ниския релеф и
видимите следи от затриване допускам, че моделирането на главата, а така и цялата
тока съзнателно не са довършени. След наложената поправка (заглаждане) в тази част
на тялото, постепенно се загубва цялата височината на релефа и така се стига до
изменение на цялата фигура.
Някои от токите са отливани и като плоски пластини с едва забележими
контури на образа. Основна роля при тях са играели резците, с помощта на които е
нанасяно цялото изображение и подробностите от него. Намирането на токи от двете
техники на изпълнение в едни и същи хронологически рамки показва, че производството е
зависело по-скоро от предпочитанието на самия майстор или поръчител, отколкото от
времето на производство. А що се отнася за мястото на направа, то със сигурност
може да се приеме например, че трите токи с крилати коне са изготвени на едно и също
място. В производствените центрове обаче, където се изготвят най-популярните и
разнообразни изделия през първата половина на X в. такива токи не са намирани. Това
показва, че датировката на токите, отляти в България трябва да се търси към и след
средата на X в. Намирането на подобни токи не само в земите на Долния Дунав, но и в
Мала Азия, Коринт, Украйна, некропола при Гнездово и др. потвърждава тяхното
разпространение в широкия ареал на цялата византийската култура, откъдето
произлизат и самите изделия.
82. Матрица за апликации от Шуменската крепост (XII–XIV в.). – В: Минало, 2,
2010, 14-21.
Резюме:
При разкопки на Шуменската крепост през 1969 г. под ръководството на В.
Антонова в насипа на помещението южно от базиликата е намерена интересна група
накити – златни обеци, гривни, копчета. Сред тях попада и бронзова матрица за
апликации с изображение на грифон, която има правоъгълна “хералдична” форма, с
очертание от симетрично разположени листовидни орнаменти. Наличието на леечен
шев по очертанието на матрицата показва например две неща: първо – матрицата е
отлята в двустранен калъп и второ – тя е бракувана продукция и поради това не е била в
употреба по предназначение. Последното се изразява в изготвянето на релефни
апликации след поставяне и изчукване (или пресоване) на тънък метален лист върху
лицевата повърхност. Наличието на шупли по двете страни на матрицата
потвърждава липсата на качество на самата отливка. Те се дължат не само на
силното горене на предмета, но и на прегарянето на медната сплав (стопения бронз)
преди отливането на матрицата.
Остава обаче неразрешен въпросът за произхода на модела. Той може да е
изготвен в отдалечен център и донесен в някоя от работилниците на Шуменската
крепост или да е изготвен на място с цел да се разпространяват подобни апликации.
Намирането на матрицата в определена археологическа среда уточнява сравнително
точно нейната датировка в периода на късното средновековие (XII–XIV в.).
Хронологията се подкрепя от няколко сходни по иконографията си изображения на
грифони, произхождащи от нашата страна и райони извън нея. В много от примерите
митичното същество е в композиция с друго животно, обикновено в единоборство или в
сцена на терзание. Тази сцена е особено популярна във Византия по това време и
отразява дуалистичното противоречие между църквата и царството на дявола.

51

Наред с иконографските интерпретации, внимание заслужават и въпросите за
мястото и ролята на матрицата като предмет за производство в един утвърден и
развит късносредновековен градски център, какъвто е Шуменската крепост. Сам по
себе си един такъв паметник свидетелства за наличието на развито ювелирно
производство. То е безспорно доказано от дългогодишните археологически проучвания.
Намерените съдчета-поти (цели и фрагментирани), както и богатият набор от
инструменти потвърждава съществуването на специализирани работилници за
изготвянето на изделия на малката пластика, предимно от мед, бронз и благородни
метали. Много често тези работилници са част от жилището на майстора, обикновено
разположени в приземната част или пристроени до основния корпус. Липсата на
достатъчно пространство и гъсто застроените квартали налагат и утвърждават една
такава практика. Тези находки са безспорно потвърждение на факта, че в
късносредновековните български градове е съществувало добре развито производство на
ювелирни изделия, които по нищо не са отстъпвали на внесените от Византия и другите
по-големи центрове. В случая е важно, че цялата практика на торевтиката е била
възприета и творчески овладяна от местните майстори, с което се откриват
възможности не само за възприемане, но и за предаване на определени стилови влияния.

83. Бронзов реликвиар с изображения на Светите Апостоли Петър и Павел. – В:
Проблеми на изкуството, 2, 2010, 12-14.
Резюме:
Предмет на изложението е бронзов реликвиар с кръгла форма, състоящ се от
две части, свързани шарнирно в долния и горния край, като втория е подвижен и чрез
него се е осъществявало окачването му за носене. Вътрешността на реликвиара е
намерена празна, но вероятно в нея са се съхранявали частици от мощи, от Светия
Честен кръст или някакви други реликви. Неговата вместимост и плътно затваряне са
давали възможност за това. Най-голямо внимание обаче заслужават двете релефни
изображения по външните му стени – това на Светите Апостоли Петър и Павел. При
първото изображение – на Апостол Петър, светецът е представен фронтално, допоясно
и с ясно изразени индивидуални черти. В лявата си ръка той държи свитък, а с дясната
благославя. От лявата страна е нанесена абревиатурата “άγιος” (свети) и началните
букви на името Петър – “Πε”, а от дясната страна останалата част – “τρος”.
Върху другата страна на реликвиара е разположен образът на Свети Апостол
Павел. Той също е представен фронтално и допоясно, като в дясната ръка държи
евангелие, а лявата е пред тялото. От двете страни на фигурата върви разположен
вертикално надпис – вляво формулата “άγιος” (свети) и буквите “Πα”, а вдясно “νλος”.
Изображенията и по двете страни са обхванати от кръгла релефна рамка, минаваща по
очертанието на предмета и имат вид на медалиони.
Приведените примери и подчертаните особености на изображенията при
бронзовия реликвиар определят мястото на изготвянето му в някое ателие на
византийската столица. За столичното майсторство свидетелстват пропорциите на
фигурите, в които ясно се долавят отгласи на античните модели и ликовете на
светците, в които може да се забележи известен стремеж към индивидуализация на
чертите. Очевидно реликвиарът е създаден в края на X – началото на XI в. и е попаднал
на територията на страната ни вследствие на внос. В разглеждания период нараства
твърде много ролята на Константинопол като център, в който възникват произведения,
служещи като образец за копиране в провинцията и други страни. Така например
изобразяването на двамата светци става особено популярно за кръстовете-енколпиони
създадени в Киев, Новгород и по-големите центрове, където фигурите са поместени в
медалиони, разположени от двете страни на Богородица. Тези произведения обаче се
отличават от столичните, както по плоскостната си трактовка, липсата на
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подчертана индивидуализация на образите и скъсените пропорции, така и по начина на
своята изработка. Отливката е по-схематична и обобщена, липсва характерната
обемност, а в повечето случаи и допълнителната гравировка по изображенията.
Реминисценция на класицизма на изкуството по време на Македонската
династия са и някои от керамичните икони, открити в столичния център Преслав, като
апостолските изображения са едни от най-предпочитаните. Фронталното представяне
и подсиленото графично начало са отчетливо изявени най-вече при кръглите медалиони с
бюстови образи на светци участвали в оформянето на храмовия интериор. Всичко до
тук ни дава основание да определим представения реликвиар като един от малкото
оригинални предмети открити на територията на страната ни изготвен във
византийската столица, който е послужил навярно за образец на не едно произведение
на пластиката, създадено от тукашните майстори.
84. The Chasing Jewelry Produce in Mediaeval Bulgaria. – In: Arheologia Milleniului I P.
Chr. Cercetặri actuale privind istoria şi arheologia migraţiilor. Bucureşti, 2010, 236-254.
Резюме:
Предметите за производство на ювелирни изделия са едни от най-редките
находки, но сред тях групата на калъпите и матриците винаги са смятани за уникални
произведения на изкуството във всички времена. Известните до момента подобни
предмети, открити на територията на България са част от малка група паметници,
които дават представа за някои от етапите на това производство. Ето защо
проучването и популяризирането на повече такива изделия е от особено значение за
изясняването на установените традиции в средновековната торевтика, възприети и
доразвити по българските земи. През последните години известна яснота относно
съществуването на добре организирана дейност за изготвянето на предмети на
малката пластика ни дават резултатите от проучването на центъра за
металопластика при Новосел, Шуменско и този при Златар, Преславско, които се
намират в близост до столицата на Първата българска държава Преслав. И двата
производствени центъра се отнасят хронологически към 30–50-те години на X в.
В настоящото изследване интересът е насочен към проучването на отделните
етапи при изготвянето на ковани изделия от тънки метални листи върху готови
матрици от твърд материал, главно бронз. Включени са и два калъпа за отливането на
първоначални модели, по които впоследствие се изготвяли ювелирни изделия. Целта е да
се разгледат в сравнителен план двете техники на производство, които се използвали
паралелно и по едно и също време. Така се дава представа за високото ниво, достигнато
от средновековните майстори-ювелири и техните практически умения, довели до
производството на голям брой изделия на ювелирното изкуство.
Повечето произведения се създавали на място и по определени модели, за което
свидетелстват намерените матрици, щампи и калъпи. Самата техника на изготвяне на
изделията (леене, щамповане) дава достатъчно възможности в това отношение.
Разпространението на матриците и моделите в торевтиката има практически задачи,
което допринася за разпространението на утвърдени и популярни стилови черти и
влияния. Те се възприемат и развиват на местна почва и зависят не само от уменията на
майсторите, но и от съществуващите традиции.
85. An Early Medieval Lead Mould for the Production of Wax Models from Region of
Preslav, NE Bulgaria. – In: Archaeologia Bulgarica, 1, 2010, 81-92.
Резюме:
Неотдавна ни бе предоставен интересен предмет, пряко свързан с
производството на апликации в ранното българско средновековие (IX–X в.).
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Представлява оловен калъп с негативно изображение на един от известните и
разпространени типове апликации, намирани в средновековни селища и крепости и
основно в производствените центрове около Преслав. Самият той е произхожда от
региона на столичния център и понастоящем се съхранява в частна колекция. Калъпът
има овална форма, включваща дебела оловна плочка, обхваната и заздравена от железен
обков по очертанието. Върху средата на лицевата страна е нанесено негативно
изображение на листовидна апликация с една пъпка при основата и врязана растителна
украса – петлистна палмета с отделено и заострено средно листо и завити към
основата долни листа. До момента подобен калъп за апликации не е намиран на
територията на нашата страна, което подчертава важността на находката. Тя се
изразява най-вече в доизясняването и прецизирането на някои съществени моменти в
технологията на производството на апликации и изобщо предмети на дребната
пластика през този период. Става дума за изготвянето на техните модели, повечето от
които са отляти от олово, но има и немалко бронзови такива. В някои случаи за модели
са ползвани и самите готови изделия, след премахване на шиповете им.
Къде е мястото на нашия оловен калъп в този процес? Без съмнение – в
неговото начало. Оказва се, че не е било необходимо всеки път да се прави нов
първообраз на предмета от охладен восък, който впоследствие е подлежал на
художествена обработка, защото той е отливан именно в подобен калъп. Направен от
олово, калъпът не може да служи за отливането на оловни модели, още повече на
бронзови. Известно е, че леенето на оловото се осъществява при температура 400500°С, а на калаения бронз, в зависимост от състава, варира между 1120 до 1280 °С.
Това изключва възможността калъпът да се използва за отливането на предмети от
някакъв друг материал, освен от восък. Восъчният модел е основата за получаването на
оловни модели, използвани основно за отпечатването на негативни изображения в
двойни леярски каси с формовъчна пръст. Това се потвърждава и от резултатите от
проучванията на един от известните производствени центрове – този при Новосел,
Шуменско.
Можем ли да прецизираме произхода на този калъп? Отговор на този въпрос
ни дават самите изделия. Оказва се, че техният брой не е толкова голям в сравнение с
други подобни предмети. От значение е, че някои от тях са намерени в границите на два
от известните производствени центъра – този при Надарево, Търговищко и Златар,
Преславско. От Надаревският център произхождат 2 бронзови апликации и 1 оловен
модел, които са напълно идентични с образа върху калъпа. Най-много такива апликации
са намерени обаче, при археологическото проучване на производствения център в Златар
– 8 бронзови апликации и 1 оловен модел, като последният съвпада съвсем точно с
очертанието на леглото в оловния калъп. Този факт ни кара да предположим, че
калъпът е бил част от богатия инструментариум на някоя от работилниците в Златар.
86. Ранносредновековен център за металопластика в околностите на Новосел,
Шуменско. – В: Юбилеен сборник в чест на 80 годишнината на проф. Д. Овчаров, 2011,
(съавт. Ст. Бонев), (под печат).
Резюме:
Новосел е разположен в западните склонове на Шуменското плато и заема
тясна хълмиста котловина, отворена само на запад към р. Врана. Отстои на 15 км от
гр. Шумен и на 7-8 км по права линия от столичния център в Преслав. Селището е
заобиколено от множество средновисоки ридове, затварящи равни тесни полета в
посока изток – запад, повечето от които са обработваеми в днешно време.
Резултатите потвърдиха предварителното становище, че тук се е намирал немалък
производствен център за металопластика, който без съмнение е обслужвал близкият
столичен център. През този първи сезон се установи наличието на старобългарски
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културен пласт, достигащ до дълбочина от 0,70 м. От него постъпи голямо количество
ранносредновековна битова керамика, която го датира най-общо в IX–Xв. Тази
хронология обаче е твърде широка и за нейното прецизиране от решаващо значение са
намерените монети на Роман I Лакапин от емисия сечена между 934 и 941 г. Към един
зрял Xв. насочват и многобройните образци на металопластиката.
Логическото допускане, че този район на производство е снабдявал столицата
Преслав, отстояща само на 6–7 км по права линия оттук е без съмнение. Това е едно от
най-важните, но не единствено обстоятелство, което ни задължава да продължим
проучванията на това място. Други такива са изясняването на немалкото и
достатъчно сложни въпроси, свързани със самото производство – етапи,
последователност, периодичност и много други, чието решаване би било възможно с
помощта на едни бъдещи изследвания, както на самия терен, така и на постъпилия до
момента материал.
87. Бронзов амулет-печат със знаци от Североизточна България. – В: Юбилеен
сборник в чест на 80-годишнината на проф. Иван Карайотов, В. Търново, 2011, (съавт. Н.
Николов), (под печат).
Резюме:
Представеният в настоящото изследване амулет се отличава от всички
останали, както по начина на изработка, така и по изображението на лицевата му
повърхност. Той има кръгла форма, изработен е чрез отливане от бронз и за разлика от
известните медалиони има шарнирно окачване. Най-голям интерес обаче, предизвиква
изображението по лицевата повърхност. То е нанесено с резец и представлява сложно
съчетание от прабългарски знаци, около което в горната част минава врязана рамка,
следваща очертанието на предмета, без да се затваря в долния край. Композицията
включва повече от един знак, като централно място, според нас, заема ипсилона, който в
случая не е изобразен вертикално, а хоризонтално. Неговото разположение ни дава
основания първо да разглеждаме цялата взаимосвързана система от знаци спрямо
посоката му, т.е. не в ос с шарнирното окачване, а пeрпендикулярно на него. Друга една
възможна интерпретация е разглеждането на композицията в противоположна на
шарнирното окачване позиция, при което то се оказва под нея.
Логично е да се предполага, че направените наблюдения не изчерпват
възможните интерпретации на композицията от знаци върху лицевата страна на
амулета. Това е само един опит за установяване на тяхната връзка и последователност,
който няма претенциите за окончателно решение. Бъдещите проучвания и изследвания
върху произхода, разпространението и семантиката на цялата тази знакова система
вероятно ще допринесат за едно по-конкретно и убедително тълкуване на
предназначението и символиката на амулета.
88. Метални украси от производственият център при с. Надарево, Търговищко. – В:
Паметници, реставрация, музеи, 2011, (под печат).
Резюме:
След откриването и проучването на производственият център при Новосел,
Шуменско и новооткритият такъв при Златар, Преславско въпросите, свързани с
металопластиката в ранното българско средновековие добиват нова светлина. До този
момент са правени не малко и то не безуспешни опити да се обобщи и класифицира
огромният материал от предмети на дребната пластика, постъпили в музейните
фондове главно като дарения и откупки. Оказва се, че освен двата производствени
центъра за художествен метал при споменатите селища трябва да се има предвид
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наличието на трети такъв – при с. Надарево, Търговищко. Oказва се, че огромният и
разнообразен материал от този обект е разпръснат из фондовете на различните музеи,
което очевидно възпрепятства неговото систематизиране и цялостно представяне.
Единственият начин този проблем да бъде преодолян е чрез своевременното обнародване
на отделните колекции.
Следвайки ползотворната идея да се съберат и анализират наличните
материали от комплекса в Надарево аз се заех със задачата да издиря предметите,
постъпили в Средновековният фонд на музея в Шумен било чрез откупки, било чрез
дарения и да ги представя в настоящата работа. Сред публикуваните тук материали
има и такива, принадлежащи на частни колекции или неоткупени от музея по ред
причини. Въпреки това обаче, те ми бяха предоставени за публикация, за което любезно
благодаря на техните собственици. Общият брой на всички представени тук предмети
достига цифрата 115, като в нея не са включени фрагментите от тигeли и
множеството бронзови и оловни стопилки. Сред материалите преобладават
апликациите, но не са малко и останалите коланни украси (токи, коланни краища), както
и накитите (обеци, пръстени) и останалите предмети на дребната пластика (кръстове,
медалиони, висящи печати, копчета, закопчалки, прешлени и др.).
Принципът на изготвянето на изделията не се различава от този в
останалите производствени комплекси при Новосел и Златар. Сходната по форма и
орнаментика продукция, както и идентичната технология на нейното изготвяне
доказват близостта и взаимната обвързаност на трите центъра за художествен метал
в околностите на Преслав. Съществували по едно и също време – в първата половина на X
в. те са снабдявали столичният център и прилежащата му околност, както и немалкото
значителни по своята големина селища в близост до самите тях с популярните за онова
време коланни и ремъчни украси, култови предмети (кръстове, медалиони) и с целия
разнообразен репертоар от различни аксесоари (пръстени, обеци, висящи печатчета),
отразяващи бита и вярванията на техните притежатели. Бъдещото проучване на
производственият център при Надарево ще даде възможност за уточняване не само на
структурата и териториалния обхват, но и за определяне на неговата роля и място в
производството на художествен метал в ранното българско средновековие.
89. Нов център за производство на художествен метал в околностите на Преслав.
(Предварително съобщение). – В: Плиска-Преслав, Т. 11, 2011, (под печат).
Резюме:
Археологическите проучвания при с. Златар, Преславско, започнати през 2007 г.
продължават вече три години. В резултат на тях със сигурност се установи наличието
на нов производствен център за художествен метал в околностите на Преслав след
двата известни до сега при с. Надарево, Търговищко и с. Новосел, Шуменско.
Производственият комплекс е разположен на силно наклонена естествена тераса в
местността, наричана от местното население “Мерата”, отстояща на 1,5 км северно
от съвременното село Златар и на 9-10 км източно по права линия от Преслав. До
настоящият момент са разкрити и проучени четири работилници с всички
задължителни елементи към тях - пещ, предпещно пространство, огнище, яма за
отпадъчна продукция. Всички съоръжения са ориентирани спрямо посоките север-юг.
Тяхното разположение и локализирането на други подобни по терена, които предстоят
да бъдат проучени, показват приблизителните граници на комплекса, възлизащи на над
850 кв. м. Една немалка част от елементите на съоръженията и най-вече пещите са
разрушени от дългогодишната обработка на терена и голямата денивелация. Позапазени се оказват предпещните пространства и огнищата, оградени от малки и
средно големи камъни, както и вкопаните в подовото ниво ями за отпадъчна продукция.
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От повечето пещи е останала само основата от наредени в кръг дребни камъни и
силното, отухлено до червено от високата температура пространство между тях.
Друг значим резултат освен проучването на отделните ателиета е богатата
колекция от метални предмети, които до настоящият момент наброяват 844 броя,
като само през тази година са намерени 332 предмета. В тази цифра не се включват
многобройните бронзови стопилки и изрезки, капките разтопен метал и шлаките.
Всички те свидетелстват за една продължителна и интензивна дейност на това място,
продължила няколко десетилетия. Сред намерените материали се открояват коланните
украси – апликации, ремъчни краища, токи, като разбира се най-голям е делът на
апликациите. Самостоятелна група образуват оловните и бронзовите модели, които
представят една изящна и богата растителна орнаментика. Немалък дял се пада и на
останалите бронзови изделия, като кръстовете, обеците, пръстените, които
представят характерната за периода иконография, форма и украса. От съществено
значение са намерените 8 бронзови монети – фолиси на Лъв VI (886-912), Константин
VII и Зоя (913-919), Роман I (920-944) и Константин VII и Роман II (945-959). Има
сведения, че на това място преди време са намирани и солиди на Константин VII и
Роман II, както и оловни отпечатъци за такива. Монетите и богатото разнообразие от
керамичен материал прецизират датировката на целия комплекс в първата половина на
X век.
90. Производство и разпространение на две групи пръстени-печати през първата
половина на X в. – В: Пътуване към България. Оттука започва България, 2011, (под печат).
Резюме:
Вниманието в настоящата работа е насочено към две групи предмети,
определяни като плочки за единични печати. Обогатяването на тяхната колекция с нови
изделия допринесе за изясняването както на предназначението, така и на тяхното
производство и разпространение. За решаването на тези въпроси основен принос имат
резултатите от проучванията на трите центъра за художествен метал в околностите
на Преслав – при Новосел, Златар и Надарево. Оказа се, че едната група изделия е
продукт на производствената дейност на центъра при Новосел, а втората – на този в
Надарево.
По време на продължилите години наред системни археологически разкопки в
Новосел се събра една значителна група бронзови плочки с кръгла форма, релефен ръб с
насечки по очертанието и релефно изображение на птица (паун) в ход наляво. Сред
групата предмети се нарежда един качествен оловен модел и няколко бронзови отливки,
повечето от които бракувани изделия – с нарушена лицева повърхност и пропорции.
Тяхната големина и форма много наподобяват на плочки за единични печати, което
беше и първоначално предположение за тяхната употреба до момента, когато във
фонда на музея не постъпи един изцяло запазен подобен предмет, отлят от сребърна
сплав. Върху него е представено същото изображение, което по безспорен начин доказва
конкретното предназначение на кръглите плочки, а именно за пръстени-печати. Опитът
ми да намеря други подобни пръстени в известните и достъпни за мен публикации се
оказа без резултат. По-интересното е, че те не се срещат и сред находките от
производствения център в Златар и този в Надарево. Наличните данни засега показват,
че са изготвяни предимно в Новосел, откъдето произхождат всички разгледани
предмети, включително и оловния модел.
Между двете големи групи метални предмети за нанасяне на отпечатъци
каквито са пръстените-печати и единичните и двойни печати стоят кръглите плочки с
гравирана птица и кръгов молитвен надпис в позитив на гръцки език: “+ΚΕ ΒΟΗΘΗ ΤΟΝ
ΕΧΟΝΤΑ ΜΕ” – “Господи помагай на този, който ме носи”. До сега са известни три
подобни предмета, два от които произхождат от Преслав и един най-общо от Северна
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България, понастощем във Варненския музей. Към тази група добавям още една подобна
бронзова плочка, намерена при производственият център в Надарево. Оказва се, че тя е
единственият предмет със сигурна среда на намиране до сега. Обикновено плочките се
определят във втората половина на IX в., но след намирането на тази при Надарево,
датировката трябва да се разшири и изтегли към средата на X в., когато е времето на
функциониране на производствения център там.
91. Кръст с релефно изображение на светец-воин от Преслав. – В: Преславска
книжовна школа, Т. 12, 2011, (под печат).
Резюме:
Обект на настоящото представяне е оловен кръст, който наскоро бе откупен в
Средновековния отдел на музея в Шумен заедно с други предмети. Той има издължено
вертикално рамо с прави успоредни страни, с леко отчупване в долния край (Обр. 1).
Изображението е на светец-воин в цял ръст, облечен в къса туника и хламида, закопчана
отпред на гърдите. В лявата си ръка придържа ножница на меч, а с дясната самото
острие, положено на рамото му. Образът е представен в сравнително висок релеф, като
подробностите от лицето (очи, нос, уста) са нанесени допълнително с резец. Друга
особеност на иконографската интерпретация е поставянето на целия образ под
стреховидна арка, предадена с по две успоредни линии, в средата на които има
равнораменен кръст с разширяващи се рамене в края. Над стряхата има също и врязана
правоъгълна титулна дъска, пресечена в средата от горното рамо на споменатия кръст.
Опитите ми да намеря аналог на представения кръст се оказаха безрезултатни.
Приведените примери на подобни изображения потвърждават датировката на
оловния кръст в XI в., когато е времето на създаването и налагането на този
иконографски сюжет, предимно при военните светци Св. Георги и Св. Димитър. Въпреки
едновременното представяне на Св. Георги и Св. Димитър по този начин, когато се
проследяват аналогичните образци се остава с впечатлението, че все пак преобладаващ
е този на Св. Димитър. Неясните подробности от изображението върху оловния кръст,
намерен в района на Преслав не дава сигурен ориентир за това дали образът е на св.
Георги или на св. Димитър, но посочените примери от това време, и най-вече
стеатитовите релефи от Черномастница и Лувъра ме карат да предположа, че става
дума за Св. Димитър. Намирането на други подобни предмети ще потвърдят или
отхвърлят тази хипотеза, но в случая по-важното е, че една такава популярна форма на
кръста е съчетана с рядко срещащо се иконографско решение, каквото е това с
изображението на светец-воин в цял ръст с меч на дясното рамо.
Очевидно свободното интерпретиране на сюжети и форми след X в. в близките
на Византия страни е в основата на създаването и разпространението на такива
нетрадиционни и по-малко популярни иконографски решения. Без съмнение настоящият
кръст е създаден в някое местно ателие, което се издава от неговото недотам прецизно
и точно изпълнение, както и от леснодостъпния и евтин материал на направа. Този
оловен кръст обаче, не е служил за модел, а е бил предназначен направо за употреба.
Основанията за това са не само, че тематично и хронологично той излиза от времето
на функциониране на споменатите производствени центрове, а за това, че една част от
култовите предмети, като оловните кръстове и медалиони са били популярни и в
употреба точно през XI–XII в. Дали има и други подобни кръстове от същото време,
бъдещите проучвания ще покажат, сигурно е обаче, че този който го е поръчал и този,
който го е изработил добре са съзнавали в пълна степен неговата значимост.
92. Сребърен пръстен-печат с митично същество от късното средновековие. – В:
Юбилеен сборник в чест на 80-годишнината на проф. Д. Овчаров, 2011, (под печат).
58

Резюме:
Обект на настоящото съобщение е сребърен пръстен-печат, намерен на
късносредновековното селище до с. Градище, Шуменско, (Шуменското плато) заедно с
монети на цар Иван Александър (1331-1371). По форма и технология на изпълнение
пръстенът наподобява споменатите паметници, но няма аналог (поне сред
публикуваните и известни екземпляри досега) на изображението върху него.
Конкретният случай може да се смята за изключение от традиционно установените
норми и практики, защото в централната част на плочката на пръстена е врязано
изображението на митичното същество Химера. То е известно от митологията и от
немалкото антични паметници и е, изобразявано с глава на лъв, задница на дракон (змия)
и тяло с козя глава.
Въпреки, че изображението на Химера през средните векове е рядкост, то
може да се открие по мозайки, каменна пластика и текстил и навсякъде е тясно
свързано със символиката, която носи. За древните гърци Химера е въплъщение на
буреносните облаци, а победата на митическия герой Белерофонт над нея се възприема
като сигурна победа на доброто над злото. През Средните векове в Западна Европа,
Химера е асоциирана със злото, похотта и сатанинските сили В готическата традиция
тя става атрибут на алегорическото изображение на греховете, като символизира
порока и неговата сила. Появата на Химера върху разнообразни произведения на
изкуството, в това число печати и амулети, има една цел – да отблъсне дяволските сили
и да предпази приносителя от лоши влияния. Подобно е значението и на митичното
същество върху настоящия пръстен-печат. Тази символика допълнително се подсилва от
тринадесетте осемлъчни звезди около заключеното в кръгла рамка изображение.
Небесният характер на звездите ги превръща в символ на духа и сблъсъка между
духовните сили (силите на светлината) и материалните сили (силите на мрака). В този
смисъл би могла да се разглежда и иконографията върху представения пръстен-печат,
който без съмнение има апотропейни (предпазващи) функции.
По въпроса за мястото, където е изработен този пръстен не може да се даде
категоричен отговор. Липсата на надписи или каквито и да е буквени обозначения
допълнително затруднява неговата идентификация. Въпреки това, проучванията през
последните години доказаха съществуването на добре организирано и развито
производство на художествен метал в българското средновековие. Така сребърният
пръстен, представен тук, може да е изделие, както на някое византийско или
западноевропейско ателие, така и на местен ювелир. Многобройните примери на
достигнали до нас предмети с разнороден характер (каменна пластика, метал,
керамика, кост), върху които има изображения на животни и митични същества правят
напълно възможно тукашното му производство. Бъдещите проучвания и намирането на
изделия с видими следи от производствена дейност биха дали по-задоволителен отговор
на този въпрос. По-важното в случая е, че до този момент не е известен подобен
пръстен-печат с изображение на химера от късното средновековие, което е
достатъчно основание, определящо значимостта на находката както за материалната,
така и за духовна култура през този период.
93. Ранносредновековни оловни медалиони с изображения на кръстове от
ранносредновековна България (IX–XI). – В: Stratum-plus. Nr 6. Sankt-peterburg-Cisinev,
2011, (съавт. Г. Атанасов), (под печат).
Резюме:
Настоящото проучване и класифициране на оловните медалиони се основава
на няколко показатела, като водещи са видът, формата и украсата. Това разделение не е
условно, а е свързано с хронологията и с местата на разпространение на този вид
паметници. В случая приемаме условното наименование
“медалион”, което е
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семантически по-неутрално от “амулет” и в същото време носи знаковия характер на
предмет свързан с култа, а едновременно и на такъв, използван за украса. Една част от
паметниците, включени в настоящото проучване са намерени при археологически
разкопки в страната и на територията на Северна Добруджа (Румъния), а друга
произхожда от ранносредновековни селища и крепости в Южна Добруджа и
Североизточна България.
Действително, както през късната античност, така и през средновековието в
Югоизточна Европа, респективно в българските земи оловните амулети се леят с
различни форми и разнообразни изображения. Тук вниманието ни ще бъде съсредоточено
върху кръглите оловни медалиони с изображение на кръстния знак в различните му
начертания, смятан от християните за най-силен апотропей. При съпоставка на
находките /близо 500 екземпляра/ разграничихме два основни типа кръгли оловни
медалиони – Ажурни /тип А/ и Плътни /тип В/ с най-разнообразни подтипове и
варианти. Изследването на вида и разпространението на оловните медалиони показва
тяхната значимост и определено място, което те са заемали в бита и вярванията на
населението в ранносредновековна България. Макар и с ясното съзнание, че е направен
само опит да се обхване техният широк кръг може определено да се смята, че тук
оригинално се съчетава наследената във времето изобразителност със специфичнaта за
епохата религиозна символика.
Обикновено в датирани хоризонти на обекти от края на Х-ХI в. медалиони с
релефни изображения не се откриват. По това време с включването на североизточна
България в границите на Византия притокът на бронзови кръстове-енколпиони се
засилва рядко и те почти напълно изместват оловните медалиони. Традицията да се
носят, макар и заглъхваща на места продължава след края на Х в.
94. Moulding Practice in Bulgaria at the Middle Ages. – In: Archeologia mileniului I p.
Chr. Bucureşti, (съавт. Н. Николов), (под печат).
Резюме:
В настоящото изложение спираме вниманието си на едни от най-важните
пособия, служещи за изготвянето на някои повече или по-малко известни предмети на
ювелирното изкуство през този период. Този инструментариум включва няколко калъпа
за отливане на прешлени, халки, копчета, кръстове и пандантиви. Всички представени
форми на практика са били двусъставни, като до нас в случая е достигнала само едната
от двете части. Представената колекция от калъпи, намерени при проучванията на
средновековни селища и крепости представят двете основни техники за отливане – в
едностранни и двустранни форми. Определящо за това се явява наличието или
отсъствието на литник, т.е. малък канал, през който е изливан разтопения метал във
формата. Ако няма литник при калъпа, то той е едностранен и металът се налива
направо в хоризонтално поставената форма, на която обратната страна е неравна и
необработена. При този начин на отливане не можели да се получат предмети с малка
дебелина. При двустранните калъпи има такъв леечен канал, който е разположен
вертикално спрямо негативните изображения, нанесени върху добре загладената лицева
повърхност на каменния калъп. Към всички тях са издълбани леечни канали, които
довеждат разтопения метал до отделните неагативни образи. В някои случаи те
образуват сложна система, свързваща всички оформени в калъпа гнезда. Отливаните
предмети имат две лицеви повърхности, което се потвърждава и от приведените
примери. От съществена важност е плътното съединяване на двете половини на калъпа,
което се подпомага от оловните щифтове, закрепени в едната половина и точно
фиксиращи втората половина чрез отворите в нея. Ако двете части не са закрепени
плътно една към друга, то металът се процежда в свободното пространство и образува
т.нар. леечни шевове, които задължително трябва впоследствие да се отстранят с
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остър инструмент от готовото изделие. Наличието на щифтове обезпечава плътното
и неподвижно фиксиране на двете части. За отливането на сложни обемни предмети се
използват многосъставни калъпи, подобни на последния представен в настоящото
изложение. С помощта на тези части се отливат сложни форми, които без трудност
се извличат от калъпа. Задължително се нанасят и специални отвори за отвеждането
на газовете и въздуха, за да се получи качествена и плътна форма.
Използването на каменните форми в ювелирната практика се възражда през XI
в., когато нуждата от увеличаването на масовостта на продукцията става особено
належаща. През XII–XIII в. леенето в каменни калъпи се превръща в основен
технологичен способ не само в България, но и в Русия, като продължава използването на
техниката на леене по восъчни модели, характерна за по-ранния период – особено за
сложни обемни предмети. Възникват и имитационните леярски форми от плътни
породи камък с извънредно добра обработка, с помощта на които майсторите
имитират сложни и скъпи изделия с филигрн и гранулация. От немалкото примери,
които са известни до момента е очевидно, че използването на каменни калъпи в
ювелирното производство е обичайна практика в Средновековна България.
Доказателство за това са многобройните примери на цели и фрагментирани леярски
форми от глина и камък, намерени на различни места из страната. Допълнение към
тяхната група са и представените в настоящото изложение калъпи.
В. Други
95. Бронзов накрайник от кания на меч. - В: Оръжие и снаряжение през Късната
Античност и Средновековието (IV–XV в.). – Варна, 2002, с. 141-144.
Резюме:
В настоящото съобщение е представен бронзов накрайник за ножница на меч,
чиято горна отворена част се развива във висок, обемно оформен връх с украса във вид
на стилизиран трилистник. Около бордюра минава ивица от ритмични повтарящи се
волути. Долният край завършва с пъпка, а върху страните са представени релефни
птици. Формата на накрайника го включва в група накрайници с украса „източна
палмета”, датиращи се във втората половина на X в. Растителната украса е основен
декоративен елемент при произведенията на т.нар. „източен стил”, който прониква на
о. Готланд през X в., а от XI в. и в Прибалтика, Приладожието, Поволжието и др.
Накрайниците с птици се датират в X-XI в., като тези с реалистичното представяне на
образа са отнесени към втората половина на X в., а силно схематизираните – към
началото на XI в. Това е доказателство за синкретизма в изкуството през този период,
когато елементи от „източния” стил навлизат в северния декоративен стил,
характерен за X-XI в. Оръжието е попаднало в България или по търговски път или при
движението на варяги и нормани към Балканите.
96. Бронзово огниво от района на Шуменската крепост. – В: Сборник Есенни
четения Сборяново. На полза роду. Т. 1, Варна, 2003, 36-39.
Резюме:
По време на редовни археологически разкопки през 1979 г. в района на
Шуменската крепост при погребение на дълбочина от 1,50 м е открито бронзово огниво.
В центъра на огнивото има стилизирана човешка фигура, стъпила върху ударната част,
чиито ръце ажурно се свързват с двата края на основата. От зоната на
старобългарската култура от VIII-IX в. засега са известни само две бронзови огнива.
Връзката на коланните украси с прорезен орнамент с бронзовото огниво от
Шуменската крепост предполага неговото апотропейно значение. Приведените примери
61

и аналогии предполагат случайния характер на бронзовото огниво, като появата му тук
може да се свърже с организираните военни походи и присъствието на чужди войски в
района. Намирането на огнивото в археологическа среда с керамичен материал от X в.
ми дава основание да допусна, че то се е появило тук при нашествието на киевския княз
Светослав, който след превземането и разрушаването на Преслав, успява да овладее
цялата страна на север от Балкана и по пътя си да достигне и до Шуменската крепост.
97. Три саби от Ранното българско средновековие. Нови постъпления в РИМШумен. – В: Известия на историческия музей Шумен, Т. 12, 2004, 73-77, (съавт. с Г.
Атанасов, Ст. Стойчев).
Резюме:
Трите саби, представени в настоящото изследване, принадлежат на различни
епохи и дават ценна информация относно появата и разпространението на този вид
въоръжение. Първата сабя хронологично се определя в края на VII в. и началото на VIII
в., когато се извършва прехода от меча към сабята (сабята от Нова бяла река) през IX в.
– времето на оформените вече специфични черти на оръжието (сабята от м. Фисека,
Търговищко), до XI в., когато се появяват и повечето разновидности (сабята от с.
Цанио Гинчево). Всичко това дава основание да се говори за хронологическа
непрекъснатост, свързана с използването на сабята като основно нападателно оръжие
в Първата българска държава.
98. За още един шлем от Шуменско. – МИФ, 9, 2005, 295-302.
Резюме:
Шлемът е с частично нарушена цялост при калотата и фронтона и
произхожда от района на с. Захари Стояново, Поповско. Специфичните му особености
го определят принадлежността към т.нар. халкидски тип. Изработен е от цял метален
лист чрез изтегляне върху поансон с тази форма, което определя и голямата му лекота.
По шлема несе откриват следи от поправки, за разлика от повечето шлемове открити в
Северна България (общо 15 на брой). Това е ориентир за неговата продължителна
употреба, която по всяка вероятност не е била много голяма. Представеният шлем
принадлежи към по-късния вариант на халкидския тип, което се потвърждава от
подвижните набузници, от наличието на леко извит натилен предпазител (а не прав и
отвесен, както е при класическите представители на типа), от сравнително късата
калота, както и отсъствието на силно вдаден остър ъгъл при върха на фронтона.
Шлемът е изработен или в някоя от черноморските гръцки колонии, или в някой
промишлен център в Гърция към края на IV в. пр. Хр., а по всяка вероятност и в първата
половина на III в. пр. Хр., когато са датирани почти всички находки в Тракия с подвижни
набузници.
99.

Личната

собственост

в

ежедневния

живот

през

Средновековието

(ранновизантийски печат от Мадара). – В: Сборник Есенни четения Сборяново. Селищен
модел в Североизточна България. Т. 4, 2006, 191-197.
Резюме:
Бронзовият печат, представен в настоящото съобщение е единственият
подобен предме, намерен при археологически проучвания. Открит е през 1980 г. при
разкопки в Мадара в сигурна среда хронологически отнасяща се към VI– началото на VII
в., която отговаря на съществуването и разпространението на подобен вид паметници
и от други места. Интерес предизвиква монограмното съчетание от няколко гръцки
букви, изрязани от тънки пластинки и припоени към работната повърхност на печата.
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За да обезопаси своето имущество, собственикът е поставял восък върху ключалката на
вратата или сандъчето и след това е нанасял своя знак с помощта на подобен печат.
Въпросът тук обаче е дали тези букви, съставящи монограм представят
името на притежателя или са някаква определена формула, която е имала символична и
предпазваща функция. В средата на горната широка част се намира ω (омега). От нея
тръгва вертикалната хаста на τ (тау), която завършва с хоризонталната си хаста в
долния заострен край на печата. От двете страни на това съчетание се намират
съответно σ (сигма) и κ (капа). Този ред на буквите е когато печатът е ориентиран с
широката си част нагоре. При положение, че се промени позицията, то τ (тау) става
най-високо разположената буква, а ω (омега) – най-ниско; съответно и σ (сигма) и κ
(капа) променят местата си. Очевидно е обаче, че и в двата случая не става дума за
лигатурното представяне на някакво конкретно име, а за изписване на определена
формула, състояща се от две думи, която означава “запазване (съхранение) на
владяното (притежаваното)”. Това се потвърждава и от останалите буквени
означения, които влизат в състава на думите – ω (омега), τ (тау), ί (йота). Те са
представени свързани помежду си, като четенето за думата σωτηρία (σωτήρίος) започва
от σ (сигма), намираща се в по-горна позиция и продължава отляво надясно. От друга
страна думата κυρίος (κΰρίότης) се разгръща в противоположна посока, като ί (йота) е
обща и за двете думи.
Предназначението на предмета е ясно – да се нанася отпечатък върху мека
повърхност, която може да бъде както глина, така и восък. Двата отвора в плочката са
служели за определяне на дълбочината на отпечатъка и за поемане на излишния
материал. Печатът е бил свързан към метална верижка, следи от която се наблюдават
по халката от обратната страна.
100. Жилищното строителство в ранносредновековна България. – В: Трудове на
Катедрите по История и Богословие при ШУ „Еп. Константин Преславски”, Т. 9, Шумен,
2006, 5-20.
Резюме:
Целта на настоящата работа е да се опита да "реабилитира"
средновековното жилищно строителств и да покаже неговата функционална значимост
в градоустройството през това време. В подкрепа на това намерение са представени
графични планови схеми и пространствени възстановки доколкото позволяват данните
за това. Проучванията на средновековните жилища са съсредоточени главно в Северна и
Североизточна България, където се намират първите столични центрове. От
изложението става ясно, че ранносредновековното жилище се развива спрямо
определени закономерности. Така например се появява полуземлянката с пещ от камъни
и съвсем опростена композиция, като най-разпространени през VIII в. са жилищата с
пещ вкопана в здравата почва и юртите. През IX в. се появявят и полуземлянките с пещи
от дребни камъни глина. Постепенно се подобрява и жилищния интериор. Стените
започват да се облицоват с дърво, появяват се окопаните в земята зърнохранилища и
т.нар. боклучни ями. Към края на IX в. и началото на Х в. се появяват и жилищата с
облицовка от камъни и площадки за ръчна мелница, а малко по-късно и жилищата с
огнища. Подобно, развитие на жилищното устройство се наблюдава и на север от
Дунава. Полуземлянки с пещи от камъни са открити и в околностите на Букурещ - в
районите на Кацелу Ноу и Стръулещи - Лунка, Мунтения, а през X-XI в. пещите каменки стават характерни за района при Дриду, Диногеция, Капидава.
Оказва се, че развитието на едноделното четириъгълно жилище, както в
Североизточна България, така и в районите северно от Дунав се характеризира с
еднакви особености. Появата и разпространението на многоделните жилища и
постройките със сложен план са отбелязани само на територията на българската
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държава, което говори за наличието на една самостоятелна линия на развитие на посложните по план и прецизни по градеж постройки и принадлежащи на по-заможния
кръг от населението.Наблюденията показват, че изразените селищни локализации се
развиват около главен град-център, а жилищните постройки са разположени
концентрично по отношение на централното ядро и главните подстъпи към него.
Разрастването на жилищните квартали е тясно свързано с общата
композиция на населението. Тяхната планова схема се разглежда като "отворена", т.е.
към нея винаги може да се включи нова жилищна група. Така територията около
административните центрове може да се разглежда, като непрекъснато обогатяваща
се пространствена структура. Нивото на строителната организация през ранното
средновековие у нас се определя от градското ядро и концентрично разположените
жилищни квартали в Плиска, Преслав и на територията на цяла Североизточна
България. Именно укрепените и неукрепени жилищни комплекси, разположени в
равнинните части придават характер на градски организъм на едно селище и са свързани
с общата градоустройствена планировка на първите столични центрове.
101. The Sgraffito Ceramics with Zoomorphic Images from the Second Bulgarian
Kingdom (XII–XIV c.). – In: Vasaria Medievalia. Ed. G. Răduescu, C. Gaiu. Bistriţa, 2008, 5779.
Резюме:
Предприетите през последните десетилетия по-мащабни археологически
проучвания на късносредновековни обекти, като двореца на Царевец, Червен, Ловеч,
Шумен, Несебър, Цепина и много други разкриха огромен керамичен материал, който
представлява неоценим принос за проучването на грънчарството по време на Втората
българска държава (XII–XIVв.). Сред богатото разнообразие от съдове, най-малък е
делът на тези, украсени с животински и човешки изображения. Обичайната украса на
останалите се състои от растителни и геометрични орнаменти в различни съчетания и
композиции. Предмет на настоящото проучване са именно тези по-рядко срещащи се
съдове със зооморфна украса. Тяхното разнообразие може да се сведе до три групи – с
изображения на птици, на животни и на митични същества.
Oт прегледа и анализа на разпространението на сграфито керамиката със
зооморфни изображения могат да се направят някои обобщения, които се отнасят до
цялостното развитие на този вид художествени произведения. Сграфито керамиката от
Второто българско царство както по отношение на придържането към класическите
орнаменти, така и по отношение на монохромността на украсата е повлияна от двата
големи центъра – Константинопол и Търново. По-близки до столицата на империята са
българските черноморски градове Варна, Несебър, Каварна, които се намират под
известно културно влияние на Византия. Градовете във вътрешността на страната
като Шумен, Ловеч, Никопол, Свищов, Цепина, Червен следват традициите на
столицата Търново. Втората линия на развитие намира паралели в редица центрове в
Южна Румъния, с които България е в тесни културни връзки. От друга страна
разкритите не една работилници за изготвянето на художествена керамика доказват
съществуването на развито местно производство най-вече при тези от вътрешността
на страната. Освен добре проучената работилница край Варна, за която стана дума, не
са малко останките от такива съоръжения и на Шуменската крепост. Разкрити са пещи
и части от скари, трикраки глинени поставки и бракувана продукция не само в самия
град, но и в подградието му. Подобна е ситуацията и в останалите центрове.
Производствените съоръжения намират своите паралели Херсонес, където са разкрити
над десет подобни комплекса и са добра база за сравнение. Това обаче не означава, че
художествената керамика в късносредновековните центрове на страната е изолирано
явление. По-скоро в нея се отразява богатата култура на Византия и сраните от Близкия
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Изток – Закавказието и Персия, както и свързаните с тях области: Сирия, Месопотамия
и Мала Азия. Повсеместното разпространение на сграфито керамиката в страните на
източносредиземноморския басейн и на Близкия Изток е обстоятелство, което
потвърждава близостта на културата на Балканите с тази от Близкия Изток и
Северното Черноморие. В този аспект трябва да се разглежда сграфито керамиката от
времето на Втората българска държава, защото както отбелязва В. Лазарев по
отношение на влиянията “те никога не са първичен фактор, а винаги вторичен, като
само могат да ускорят или да забавят едно движение, което вече се е образувало във
вътрешността на дадена култура и е резултат на нейния вътрешен растеж”.
102. Колективна находка от сребърни грошове (XIV в.) в Преслав. – В: LAUREA. In
honorem Margaritae Vaklinova. Кн. II, София, 2009, 247-254, (съавт. А. Конаклиев).
Резюме:
При редовните археологически проучвания на обект Патриаршия в Дворцовият
център в Преслав през 2008 г. се попадна на монетна находка, състояща се от 56
сребърни грошове. Тя се локализира на дълбочина 1,40 м в квадрат 310 от общата планквадратна мрежа на Преслав. Липсата на фрагменти от керамичен съд на мястото на
намиране предполага, че тя е била поставена в кожена или платнена кесия, изтляла във
времето. С любезното и професионално съдействие на ст.н.с. К. Дочев от НАИМ при
БАН-Търново всички монети бяха точно и прецизно определени. С оглед на разнообразния
им състав – най-общо могат да се разделят в 6 групи, представени за по-голяма яснота в
каталожен вид. Към първата група (I) се отнасят 2 екземпляра от оригинални
венециански грошове съответно на: Лоренцо Тиеполо (1268-1275) и Пиетро Градениго
(1289-1311).
Втората група (II) е най-многобройна и включва 35 монети – всичките
имитации на венецианските грошове на Джовани Дандоло (1280-1289). Третата група
(III) се състои от 5 екземпляра – имитации на сръбски грошове на Стефан Драгутин
(1281-1316) от типа “STEFANV / REX / S. STEFANVS”, а четвъртата група (IV) - от 5
броя оригинални сръбски грошове на Стефан Урош II (1282-1321) от типа “UROSIUS /
REX / S. STEFANVS”. Следващата пета група (V) включва 8 имитации на сръбски
грошове от типа “UROSIUS / REX / S. STEFANVS”. В последната шеста група (VI) има
само от един екземпляр, нозатова пък представлява най-голям интерес. Това е сребърен
грош (имитация ?) от типа “MIhOHL ASENV”.
Съдържанието на находката от сребърни грошове, намерена при редовните
археологически проучвания на Дворцовия център в Преслав заслужава внимание и
предполага някои заключения. На първо място наличието на венециански грошове в
колективната находка потвърждава доказаната роля на последните в монетното
обръщение на Балканите в края на XIII – първата половина на XIV в., когато те не само
участват в търговския обмен, но и налагат съществени промени в монетните системи
при местата на тяхното разпространение. Факт е, че най-много находки с венециански
грошове и техните имитации са намерени по днешните български земи, като
навлизането на венецианските грошове тук не е регулярно. Това се потвърждава и от
настоящата находка.
Трябва обаче да споменем и един интересен за нас факт. Прави впечатление, че
при всички споменати публикации монетният тип с фамилното име Асен се обозначава
“MIhOHL ASENV”, а този с Ирина – “ЕРINA_ Ч_ Ч_MIXAIЛ”, въпреки че името Михаил
стои все на едно и също място. Ако съобразно вторите типове грошове – тези с Ирина –
началото на четенето при типа с фамилното име Асен започне от същото място и
върви в същата посока, т.е. от ляво надясно, то тогава “АSENV(S)” трябва да заеме
първа позиция и целият надпис да гласи “ASENV MIhOHL”. Тази любопитна подробност
може да потвърди или отхвърли някои от изказаните досега мнения или да породи нови
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такива. Дали по този начин се подчертава фамилията на династията на Асеневци или
“ASENV” е собствено име, имайки предвид позицията му върху реверса – това ще кажат
специалистите. Целта на настоящото съобщение беше да представи и вкара в научен
оборот най-новата монетна находка от този вид и се подчертае значимостта й по
отношение на мястото и условията на нейното намиране – при редовни археологически
разкопки в Дворцовият център на Преслав.
103. Ранновизантийски бронзов печат със знаци. – В: Сборник IX Есенни четения
Сборяново. От находката до витрината. Т. 7, 2010, (под печат).
Резюме:
Настоящото изложение е продължение на тема, засегната от мен преди
няколко години. Става въпрос за личната собственост, осигуряването на нейната
неприкосновеност и подчертаването на принадлежността й. Всичко това се
осъществява с помощта на специални средства, каквито се явяват бронзовите печати с
монограм, които не са многобройна група, но са достатъчно, за да потвърдят техните
символични и утилитарни функции. Сред тях се нареждат публикуваните печати от
Рогачево, Варненско и Мадара, както и подобни на тях, намерени извън пределите на
нашата страна. Върху работната им повърхност обикновено се представя в лигатура
някакво име или пък определена пожелателна формула. В конкретния случай обаче има
само един знак. В зависимост от интерпретацията той може да бъде определен като
ипсилон с две хасти, подчертан с допълнителна дъга в долния край или пък като
изображение на стрела. Тъй като произходът на печата се отнася към ранната
византийска епоха, той не може да бъде свързан с българската култура. В случая може
да се приеме, че е нанесена само гръцката буква Ψ (ипсилон), а страничните пластини
(хастите), които не са и еднакви, имат практическа цел да регулират равномерността
на самия отпечатък.
Бронзовите печати са използвани за нанасяне на отпечатъци върху различни
повърхности – от хоросан, теракота и мазилка до медицински таблички, осветен хляб и
конска кожа. Много от тях са отпечатвани върху плътен и мек материал, като восък и
глина. В ежедневната практика се налага определена йерархия при използваните
запечатващи средства, като восък, олово, сребро, злато, според това кой и какво
запечатва. Буквените и символните изображения обикновено точно идентифицират
собственика, свързани са с неговите лични предпочитания и най-вече със сигурността на
подпечатваното. Определянето на статута на техните притежатели обаче е твърде
условно. Свидетелство за по-определеното им положение са монограмите и надписите,
макар че броят на тези печати не е много голям. Като цяло този вид изделия са само
част от многообразната група предмети, използвани за нанасяне на отпечатъци сред
които са единичните печати, пръстените-печати, ключовете-печати, катинарите,
медалионите и много други подобни, превърнали се в неотменна част от ежедневието и
бита през ранното средновековие. Подпечатвани се врати, съдове за вино, чували със
зърно, тоалетни сандъчета и най-обикновени изделия. Личният печат е от особено
значение при кореспонденцията, като служи за сигурен и лесно разпознаваем подпис,
удостоверяващ адресата. Градската управа в лицето на префекта (легатариус)
контролира и подпечатва дори добива на цветни метали и всички вносни и редки стоки.
Още в ранновизантийския период печатите и всички подпечатващи устройства,
независимо от материала на изработка и изображението, което представят, се
превръщат в неотменна част от официалния и частния живот на обществото.
Потвърждение на последното е и настоящият бронзов печат от същото време.
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104. Археологически проучвания на средновековни обекти в Шуменско през
последните десетилетия (кратък обзор). – В: Известия на историческия музей Шумен, Т.
XV, 2011, (съавт. Т. Тихов), (под печат).
Резюме:
Краткият обзор, посветен на археологическите проучвания в околностите на
Шумен през последните години е подчинен на условна композиционна схема, възприета да
улесни представянето на паметниците в контекста на собствената им среда. Тя има за
цел да обедини отделните обекти спрямо някои установени техни специфични черти,
които ги отличават от останалите. Най-общо това са техният характер,
конкретното им предназначение и установеното време на съществуване. Тук не се
спираме на въпросите, свързани с техните паралели, връзки и влияния, които излизат
извън рамките на настоящата работа. Предвид на това археологическите обекти са
обособени в 4 групи: I. Селища и укрепления; II. Култови съоръжения и некрополи; III.
Манастири и граждански комплекси; IV. Производствени центрове.
105. New sword “Hungarian” type from the Outer city of Pliska. – In: Avars, Bulgars and
Magyars on the Middle and Lower Danube. Budapest, 2011, (съавт. Б. Тотев), (под печат).
Резюме:
Сабята, представена в настоящото съобщение е намерена в западната част
на Външния град на Плиска. От нея са запазени повечето основни части – накрайникът
на ръкохватката, предпазителят и острието. Острието е тънко и леко извито и има
дължина 80 см. Ръкохватката с дължина 20 см е наклонена към режещата част и
завършва с крушовидно навършие и халка за прикрепване към портупея. Предпазителят е
железен, разширен в средата, с дължина 9 см. Раменете му завършват с ромбовидни
симетрично разположени хоризонтално орнаменти. Долната част на острието е със
запазена метална пластина, обхващаща двете му страни. Дължината на елмана е 23 см,
а ширината на острието – 2,2 см. Към комплекта на сабята принадлежи и ремъчен
разпределител, състоящ се от желязна халка и три шарнирно свързани към нея с нитове
пластини, но не е ясно дали това е елемент от портупея или от някаква друга част от
войнското снаряжение. Към елементите принадлежи и една елипсовидно извита тясна
пластина, чиито краища са свързани с нит с халка за прикрепване към ремъка. По
принцип тези пластини би трябвало да са две, но тук е запазена само едната. Те служат
за прикрепване на канията към снаряжението. Според намервачите са намерени и още
две полукръгли пластини, служещи за прикрепване на ремъците. Но е твърде спорно,
дали са част от същия комплект оръжие.
Подобна на представената сабя е известна от района на Яребица, Дуловско.
Още няколко екземпляра произхождат от ранносредновековното селище, разположено
върху късноантичната крепост до Дебрене, Добричко, от крепостта до Попина,
Силистренско, а пет такива имат неизвестно местонамиране в Североизточна
България. Всички посочени елементи определят типа на сабята, известен в
литературата като “унгарски”, който хронологически се отнася в края на IX и първата
половина на X в и е засвидетелстван от многобройните примери от Унгария, Южна
Русия, Украйна. Този тип саби се определя от някои изследователи в X–XI в.
106. Two new swords “Bulgarian” type of Shumen. - В: Военни експедиции,
въоръжение и снаряжение (Античност и Средновековие). Варна, 2011, (съавт. Б. Тотев),
(под печат).
Резюме:
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Двете саби, обект на настоящата работа произхождат от Шуменския
регион, като втората е от м. Фисека. Последните изследвания датират този тип саби
във втората половина на VIII – началото на IX в. и се смятат за един от най-ранните
типове саби, характерни за българите. Според нас датировката следва да се отнесе в
малко по-късен период – от средата на IX в. до средата на X в. Основания за това ни
дават някои особености на елементите. Гардът на споменатата сабя от Червен бряг е
сходен например с гард, открит при разкопки на крепостта до Изворово, Добричко,
определяща се хронологически в края на IX – началото на X в. Сабята от Абритус,
Разград произхожда от средновековно селище, чиято датировка е от втората половина
на IX в. до началото на XI в. Към споменатите примери трябва да прибавим и сабята от
Олмоутс, Бърно, намерена в унгарски некропол от началото на X в. В заключение трябва
да отбележим, че според нас това е най-характерния за периода на разцвета на
българската държава тип сабя. Вероятно по същото време – около средата или
втората половина на IX в. под влияние на унгарските саби започва огъване на
ръкохватката, като целта е да се подобри ефикасността на оръжието. Към този тип
принадлежи и втората сабя, включена в настоящата работа.
Втората сабя е с право острие, с много леко извит връх с дължина 29,5 см и
максимална ширина – 3 см. Върху ръкохватката е запазен нит за прикрепване на
чирените. Датировката на сабята се определя във втората половина на XI в. и е
характерна за племената на печенеги и узи. До настоящият момент няма публикувани
подобни саби от територията на нашата страна. Заедно с нея е намерена и една
желязна шпора със сребърни набивки. Тя е с арковидна форма на корпуса, завършваща с
двойноконусовиден шип с украса от релефни пъпки при основата. Раменете на корпуса са
с ромбовидно сечение и също имат подобни изпъкнали пъпки по външната страна. В
горната си част раменете са отчупени. Закрепването не е запазено и не е ясно дали са
завършвали с правоъгълни уши, подобно на повечето такива шпори или са били занитени
в края. Според типологията на В. Йотов се отнасят към тип 4, вариант В, а според
тази на D. Bialekova към тип II, вариант А и тип V, като се датират в X–XI в. Две
подобни шпори произхождат от крепостта Стана, Новопазарско. На практика
шпорите не са били използвани от номадските народи. Те са характерни за тежката
византийска кавалерия. Намирането на сабя от този тип и шпора на едно място би
трябвало да се свърже с наличието на две различни групи конници, което вероятно
маркира полесражение между византийски и печенежки войски във втората половина на
XI в.
Г. Отчети
107. Старобългарски производствен център за металопластика при село Новосел,
Шуменска област. – В: Археологически открития и разкопки през 2004 г. София, 2005,
285-286.
Резюме:
Село Новосел е разположено в западните склонове на Шуменското плато и
заема тясна хълмиста котловина, отворена само на запад към долината на р. Врана.
Отстои на 15 км от гр. Шумен. През последните години постъпиха немалко сведения и
веществени доказателства за наличието на остнаки от миналото, което и насочи
вниманието ни ктм м. Баблец, отстояща на около 4 км южно от съвтеменното село.
Намерените произведения на дредната металопластика и оловните модели за тях
породи необходимостта да се предприемат археологически проучвания с цел да се
локализира центърът на тяхното производство. В повечето изкопи се работи до
дълбочина 1-1,10 м, като главният резултат беше стратиграфската картина на
терена. Най-важното е наличието на старобългарски пласт, заемащ в проучвания
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участък дълбочина до 0,70 м. Широката датировка от керамиката в IX-X в. беше
прецизирана от шесте монети на Роман I Лакапин – емисия сечена между 934 и 941 г.
От дълбочина 0,70 м до 0,80 м се наблюдава ивица без културни примеси, а след 0,80 м до
1,0 м ярко изразен тракийски пласт, определящ се от керамиката към VI-V в. Така по
отношение на стратиграфската картина обектът е двупластов, подобно на някои
райони в Преслав.
Всичко това, заедно с богатата колекция от предмети на дребната
металопластика ни дава основание да твърдим, че в м. Баблец при с. Новосел през X в. е
функционирал специализиран производствен център, без съмнение свързан със столицата
и с организацията на старобългарското производство.
108. Разкопки в североизточната част на Преславската патриаршия. – В:
Археологически открития и разкопки през 2005 г. София, 2006, 353-354, (съавт. Д.
Овчаров, А. Конаклиев).
Резюме:
През 2005 г. бяха проучени 10 квадрата от квадрант 620 по съществуващата
план-квадратна мрежа. Разкопаната площ изчерпа културните останки до 2 м
дълбочина (нивото на субструкцията на оградния зид). Така се установи, че той
продължава още 25 м и общата достигната дължина е 105 м. Верижната сграда се
проселди на ч6 м, като от нея изцяло се разкри помещение 8, новите помещения 9 и 10 и
отчасти 11. Както и при оградната стена, така и при верижната сграда са използвани
същите строителни материали и техника. Установяването, че и двата строежа
(оградната стена и застъпилата я верижна сграда) не завършват, налага становището,
че тяхното проучване трябва да продължи.
Очертават се няколко възможни варианта: Оградната стена да свие по ъгъл
на запад; да достигне до новооткритата владетелска базилика; да бъде застъпен от
тази базилика и следователно по-ранен от нея. За голямата верижна сграда да чупи
също на запад, да продължи на север и да бъде застъпена от владетелската черква или
да завърши до тази базилика и да се окаже свързана с нейната дейност (най-вероятно).
Бъдещите проучвания ще определят вероятността на тази хронология. Засега може да
се изкаже хипотезата, че разрушаването на оградната стена и построяването на
верижната сграда е станало във втората половина на X в. и малко преди падането на
Преслав във византийски ръце. Това би доказало идеята ра разширяването на Големия
преславски дворец в източна посока.
109. Старобългарски производствен център за металопластика при Новосел,
Шуменско. – В: Археологически открития и разкопки през 2005 г. София, 2006, 300-303,
(съавт. Ст. Бонев).
Резюме:
Резултатите от първия археологически сезон потвърдиха предварителното
становище, че тук се е намирал немалък производствен център за металопластика,
който без съмнение е обслужвал близкия столичен център. Продължаването на
работата през 2005 г. доизясни и даде нови и значими резултати, свързани не само със
самия обект, но и с етапите при организирането на една цялостна производствена
дейност през разглеждания период. В повечето от заложените изкопи се работи до
дълбочина от 0,60 м, следккоето работата се прекратяваше, поради липсата на
културен пласт или поради неговото изчерпване без определени следи от наличието на
стационарно съоръжение. Не без значение е и фактът, че самият старобългарски пласт
е силно нарушен, което по всяка вероятност се дължи на липсата на постоянен живот
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на това място след X в. и на дълбоката оран, провеждана и сега на това място. Само
така може да се обясни намирането на много находки преди и по време на разкопките
направо отгоре на терена, докато на дълбочина 0,60-0,70 м при изчерпване на пласта се
намираха и съвременни материали.
От особена важност са два от изкопите, където попаднахме на търсените
съоръжения, които се оказаха ориентирани по световните посоки. На дълбочина от 1,30
м при изкоп 19 се ракри куполообразна пещ с диаметър 0,60 м. Пред нея се попадна на
производствена яма, в която се намери един цял тигел, железен нож, бронзови
апликации, много стопилки и две костени шила. Постепенното отнемане на пластовете
показа три етапа в историческото същесвуване на работилницата.
През този сезон се намериха 118 броя предмети на металопластиката, изработени от
бронз и олово, както и множество инструменти и екзагии. За хронологическата
определеност на комплекса свидетелства изобилието от характерната за IX-X в.
керамика с линейна врязана украса и монетите (11 броя) на Роман I Лакапин, един фолис
и една милиаренсия на Роман II и Константин VII. Всичко дотук определя максимално
точно времето на фунциониране на производствения център в Новосел, а именно в 30-40те години на X в.
110. Археологически проучвания на производствения център за металопластика при
Новосел, Шуменско. – В: Археологически открития и разкопки през 2006 г. София, 2007,
433-436, (съавт. Ст. Бонев).
Резюме:
Проучването на производствения център през настоящата 2006 г. поднесе
нови изненади – открити бяха още три работилници, едната от които с две пещи
разположени една до друга; с намерените готови изделия (апликации, накрайници,
кръстове, печатчета, обеци, пръстени и др.) общият им брой достигна до 494, а този
на леярските съдове – 509. След като приключи проучването на двете работилници – 1 и
2 при изкоп No 19 се направи разширение в северна посока от 2,0м, тъй като имаше явни
следи от продължаването на пласта. Още на дълбочина от 0,40м в неговата западна
посока се попадна на петно от горяла пръст и въглени. Намерени бяха и две силно горели
апликации. Попаднали бяхме на третото работно помещение – 3 в изкоп No 19.
Едновременно с това в профила на изкопа от север ясно можеше да се
констатира стратиграфията на терена: 0,30-0,40м – пръст, последвана от 0,20м пласт
от горяла пръст, въглени, натрошена керамика и стопилки и отново пласт от 0,40-0,50м
без примеси, след който следва пак пласт от 0,30-0,40м въглени, стопилки, горели
бронзови предмети.
Вследствие на проведените през настоящата година проучвания могат да се
направят някои по-важни изводи:
1. През настоящата година успя да се допроучи работилница 1 в югозападната част на
изкоп No 19. В нейното съществуване могат да се отбележат три периода с три
горивни съоръжения, разположени едно над друго.
2. На североизток от тази работилница се разкри нова такава, която се оказа с два
периода – работилница 2. Долното ниво се регистрира с петното от дребни камъни –
основа на пещ или открито огнище. До него в западна посока се попадна на разрушена
пещ.
3. На север от това второ работно помещение след разделяне от редица камъни с
посока изток-запад се очерта трета работилница – 3, в северната част на която се
разкриха двете запазени пещи. Те отстоят на 1,10м една от друга и пред тях има
обща предпещна яма.
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4. Зад тези пещи се очерта ново отделение, което е или самостоятелно или
представлява едно цяло с предходното. Именно тук се откри горната част на нова
пещ и в близост до нея предпещна яма на съоръжение, намиращо се в брега на изкопа,
под пътя. Сравнително близкото разстояние между двете редици пещи – 2,50м в
западния край и 3,50м в източния предполага разположението им в едно работно
помещение. Бъдещите проучвания на терена в северна и западна посока ще ни даде
по-пълна представа за границите на тези съоръжения.
111. Археологически обект „Патриаршия” в Преслав. – В: Археологически открития
и разкопки през 2007 г. София, 2008, 622-626, (съавт. А. Конаклиев).
Резюме:
Проучванията се съсредоточиха в кв. 87-90 от общата за Преслав планквадратна мрежа. Основната ни цел е достигането на ранното ниво на X в. и опита да
се очертаят стрителните нива. При проучването на продължението на външната
стена на сградата северно от портата доведе до разкриването на основата от речни
камъни на най-ранната стена. Макар немалкото разрушение вследствие на
консервацията, много добре личи как вътрешния зид на верижната постройка застъпва
основата на по-ранната основа. Разчистването на насипа между двете пътеки разкри и
втроия разпределителен зид на верижната сграда северно от портата, като поголямата част попада под хоросановата подложка. Върху която лежи късната
настилка.
Прецизното разчистване на речните волутъци от основата на ранната стена в
южния край на проучвания терен, както и продължението на зида на верижната сграда
очерта наличието на чупка в източна посока на последната, след която тя ляга върху
по-ранната стена и двете тръгват на север. Едновременно с това се разкриха и
основите и част от суперструкцията на по-ранна сграда със сложен план, която е
изградена от големи и обработени каменни блокове, свързани с хоросанов разтвор. В
нейната източна част се очертаха пиластри с добре одформени лица, за които се оказа,
че фиксират подход с посока север-юг. Разчисти се една занчителна част от
настилката в и около тази постройка.
Най-голям интерес предизвика откриването на трасетата на двата канала –
каменния и тухления. Тухленият се оказа и най-високо запазената структура (до 0,700,80 м височина) със страници от тухли и легло от квадртани плочи. Вторият канал е
изграден от каменни плочи на ребро, над който ляга най-късната настилак от плочи.
При отнемането на пръстта в неговата вътрешност се намериха две половини от
оловни печати, както и монети от XI в. Най-късната структура в хронологични
отношение е разкрит нов зид, който ляга върху най-горната настилка от каменни
масивни плочи и е на 0,50-0,60 м от съвременното ниво. Градежът е от необработени
дребни камъни на калова спойка и неговото трасе се проследява на запад, след което
променя посоката си и тръгва на изток.
112. Старобългарски производствен център за металопластика при с. Новосел,
Шуменско. – В: Археологически открития и разкопки през 2007 г. София, 2008, 636-639,
(съавт. Ст. Бонев).
Резюме:
През изминалият сезон проучването на производствения център за
художествен метал продължи и се съсредоточи главно на две места – на Изток и на
Запад. Неизследван терен за нас е сектор Изток, който отстои от настоящия сектор
приблизително на 500 м. Оказа се, че и тук има следи от производствена дейност –
метални предмети и оловни модели, както и немалко фрагменти от старобългарска
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керамика с характерната врязана украса. Ориентацията за първоначално заложените
изкопи се основаваше именно на тези показатели, които са били водещи до сега.
Проучването на сектор Изток включи залагането още на няколко сондажа,
чиято цел беше да се попадне на стационарно съоръжение. В процеса на работа се
събраха над 40 материала от бронз, които включват цялата разнообразна гама от
известната готова продукция, както и немалко изящни оловни модели за същата. Прави
впечатление обаче, че за разлика от сектор Запад, тук количеството на керамиката е
по-малко, но е с по-детайлна украса. Събран беше и значителен брой фрагменти от
леярски съдове, което явно подсказваше, че тук някъде има работилница.
В сектор Запад се откри ново съоръжение. В източна посока се очерта
огнището, оформенно от наредени камъни, а в северната част бяха хванати границите
на ямата, проследени по петното от въглени, фрагментите леярски съдове и бронзовите
стопилки. Оказа се, че двете пещи отстоят на разстояние от 0,30-0,40м една от друга в
посока изток-запад, източно от тях се намира огнището, а североизточно – ямата. Тъй
като последната се оказа, че навлиза в брега на изкопа се наложи да направим малко
разширение в северна посока от 1,0м. След изчерпването на насипа до дълбочина от
0,70м се очерта и границата й в тази част, ограничена от наредени камъни. Последва
изчерпване на нейното съдържание, което включваше дебел пласт от горели фрагменти
керамика, тигели, както и няколко бронзови модела за апликации и три железни
инструмента.
Освен задоволителните резултати от теренното проучване на мястото на
производствения център, длъжни сме да споменем и голямата колекция от материали,
намерени в хода на работата – предимно апликации от бронз, оловни модели, стопилки и
бракувана продукция. Сред групата предмети са и няколко бронзови кръста, обеци и
конусовидни печатчета – общо 83 броя.
113. Център за производство на художествен метал при с. Златар, Преславско. – В:
Археологически открития и разкопки през 2007 г. София, 2008, 639-643.
Резюме:
Преди известно време в Шуменския исторически музей постъпи колекция от
предмети на дребната пластика, които произхождаха от землището на с. Златар,
Преславско. Тяхното разнообразие и качествена изработка, както и значителното
количество керамика, което се намери на повърхността на същото място ни мотивира
да предприемем кампания по проучването на този район. Оказа се, че обектът отстои
на 1,5 км северно от съвременното село и се намира в местността “Мерата” – в
недалечното минало – пасбище, а понастоящем – обработваема земя.
Значителната площ, която обхваща обекта ни накара в началото да пристъпим
към сондажни проучвания, чиято цел беше да се очертаят границите на
предполагаемото селище и да се направят някои наблюдения относно неговия характер и
стратиграфия. На дълбочина от 0,40 м в южния край на изкоп No 1 се разчисти
очертанието на яма и отухлено петно с овална форма северно от нея. При
изчертпването на ямата се намериха множество фрагменти от керамика, въглени и
тигели. Всичко това, заедно с откритите метални предмети, предимно апликации и
модели на такива без съмнение показва, че става дума не за обикновена землянка, а за
работилница – подобна на проучените в производствения център при Новосел,
Шуменско. Задачата ни се съсредоточи към разчистването на стационарното
съоръжение и очертаването на неговите граници. Още в самото начало, почти без
изключение, се попадна на керамика, разрушени леярски съдове и бронзови предмети.
Методичната работа доведе до локализирането на цялото съоръжение, което се
състоеше от отухленото петно на пещта и ямата от южната й страна.
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Проучването се съсредоточи основно при горивното съоръжение и
прилежащата му площ. Пристъпи се към изчерпването на насипа в предпещното
пространство, което ясно открои силното отухляване на пещта. Оказа се, че горната й
част е разрушена, което се потвърди и от разнесените фрагменти в близост до
централното ядро. При изчерпването на насипа в ямата се достигна до 0,80-0,90 м
дълбочина в най-ниската част. В профила към север се очерта основата на пещта,
състояща се от дребни камъни, наредени в кръг, което повтаряше картината известна
ни от центъра за металопластика в Новосел. Насипът продължаваше в дълбочина и след
изчерпването му се появиха нови отухлявания, маркиращи нови съоръжения. Тяхните
основи също бяха изградени от дребни камъни, силно горели и оцветени до червено, под
които вече се очертаваше грунда. Оказа се, че и трите пещи са разрушени, като
първите са запазени до 0,40 м, а най-горната – едва на 0,20 м. Причината за това
състояние е плиткото вкопаване и продължителната обработка на терена, които
буквално са разпиляли съоръженията надолу по ската.
114. Археологически разкопки на обект „Патриаршия”. – В: Археологически
открития и разкопки през 2008 г. София, 2009, 585-587, (съавт. А. Конаклиев).
Резюме:
Проучванията през настоящият сезон бяха съсредоточени в северозападната
част на Патриаршията и могат да се обобщят в няколко по-важни наблюдения и
изводи:
1. В процеса на работа се достигна до късносредновековното ниво, което се
регистрира от няколкото пасажа от плочи и дребни камъни под тях на дълбочина от
0,80 до 1,20 м. Същото се проследи и в източната част на проучвания терен, където се
разчисти значителен по дебелина хоросанов масив, разбит от по-късни ями. Ясно се
очертаха и границите на две варници, от които произхождат немалко фрагменти от
архитектурни детайли и елементи от мраморна мозайка.
2. Оказа се, че късната настилка от плочи не се развива в западна посока и спира
точно до границата на сектора от изток, проучван през настоящият сезон.
3. Съществен момент е проследяването на трасето на два от водопроводите –
единият с посока на югозапад, а другият с посока на изток. Очакванията ни за връзка
между двата регистрирани до сега водопровода не се потвърди. От втория се разкри
една значителна част, която показва, че трасето му следва денивелацията на терена и
продължава на изток.
4. На няколко места в южния сектор, обикновено под късните структури, се
регистрираха средноголеми редени камъни с тъмнозелен цвят, които явно принадлежат
на търсеното по-ранно ниво.
5. За сметка на липсата на време обаче имаме голям брой находки. Сред тях найголям интерес представлява съкровището от 58 сребърни монети, което се откри на
1,20 м дълбочина в кв. 308. То се състои от оигинални венециански матапана, сръбски
гроша, имитации на последните и 1 български грош на Михаил Асен. Находката е
уникална към настоящия момент, тъй като подобна не е намирана в североизточните
части на България. Известни са едва няколко екземпляра от района на Шумен и Преслав,
които обаче са случайни находки и нямат точно местонамиране. Значимостта на
находката ще се определя за в бъдеще от специалистите-нумизмати, като се надяваме
да допринесе за очертаването на ареала на разпространение на този вид номинали.
Освен сребърните монети, в близост до тях се откри и един хиперперон на Андроник II с
Михаил IX, който също е в добро качество и принадлежи към същата находка. В процеса
на проучване се намериха и немалко анонимни фолиси, някои в много добро състояние,
както и традиционно откриваните в района орязани късносредновековни монети. Трябва
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да споменем и сребърния грош на император Сигизмунд III, попаднал тук в по-късно
време.
От особенo значение е и намереният качествен оловен печат на Петър с Мария,
принадлежaщ към един по-рядко срещащ се тип. Откриха се и три половинки от
моливдовули, както и две свързани помежду си заготовки за отпечатването на такива.
Освен нумизматичния и сфрагистичен материал бяха намерени също железен кръст,
бронзов енколпион с украса от точки в рамената, тока с лееци, зооморфна релефна
апликация във форма на птица и фрагменти от архитектурни детайли (за стенна
украса и подови настилки).
115. Старобългарски център за производство на металопластика при с. Новосел,
Шуменско. – В: Археологически открития и разкопки през 2008 г. София, 2009, 685-688,
(съавт. Ст. Бонев).
Резюме:
Разкопките през 20008 г. се проведоха от 1 септември до 4 октомври и се
финансираха от бюджета на Регионален Исторически музей Шумен. Те бяха
съсредоточени последователно в два пункта, по един за всеки от производствените
комплекси. Първият обхвана най-северната част на комплекс I (т.нар. изкоп 19), където
след разкриването на крайната му работилница № 4 през 2007 г. останаха неизяснени
няколко струпвания или по-скоро неправилни редици от дребни камъни, добре видими в
брега на изкопа. След разширяването му в тази посока се стигна до окончателното
фиксиране на северната граница на комплекса, където той и завършва. Сега тя се
установява по прокарана по цялата му ширина от изток към запад траншея, широка
0,40 м и дълбока 0,25 м, мерено от подовото ниво на работилницата. В тази траншея са
били забити отвесно дървени талпи или греди и по този начин е издигната затваряща,
тилна стена. На равнището на пода на ателието гредите са укрепени двустранно от
плътно долепени към тях камъни с различна големина. Тези от юг са подредени във вид на
няколкоредова суха зидария и тъй като остават вътре, близо до горивните съоръжения
и най-вече до огнището, по тях днес се виждат следи от обгаряне. Затворен по такъв
начин производственият комплекс достигна дължина по север-юг 20,80 м.
Разкри се и ново ателие с пещ, която е по-различна от известните ни пещи, с които са
снабдени по-рано проучените работилници. За разлика от другите пещи камъните не
съставляват само едноредова рамка на глинестата приземна замазка на пещта, а с тях са
изградени твърде масивни стени, които в завареното им състояние се издигат до 0,20 м над
пода. В общ план, по отношение на това горивно съоръжение, може да се твърди, че в тази
работилница са налице останки от изградена изцяло от камъни пещ. Тази новооткрита
работилница остана недопроучена, поради което за други елементи от структурата й
може да се каже малко. Наблюденията върху профила на изкопа обаче, особено по
източния бряг показват, че на североизток от пещта е поместена отпадъчна яма. С нея
кръгът се затваря и обликът на ателието добива завършен вид. Ясно е обаче, че то е
третото по ред във верига развита по юг-север и с него завършва в тази посока целия
производствен комплекс, който обозначихме като № II. Задача на бъдещите разкопки ще
бъде пълното разкриване на това работно помещение и сигурното локализиране на трети
производствен комплекс, за съществуването на който има сигурни данни.
116. Център за производство на художествен метал при с. Златар, Преславско. – В:
Археологически открития и разкопки през 2008 г. София, 2009, 688-690.
Резюме:

74

През първите две седмици на настоящия сезон последователно се заложиха над
10 изкопа с размери 5,0/5,0 м северно от разкритите преди това съоръжения, където се
откриваха фрагменти от керамика, леярски съдове и метални предмети. Във всеки от
изкопите се работи до достигането на 0,30-0,40 м дълбочина – нивото от което започва
средновековният културен пласт. При регистрирането на липса на такъв се
пристъпваше към проучването на нов сектор. Така постепенно се очерта и обхвата на
целия производствен комплекс, който засега достига до 800 кв.м.
При поредния изкоп в северната част на комплекса се регистрира изобилие от
керамика. На ниво от 0,20 м вече се намериха няколко бронзови стопилки, апликации,
монета и три оловни модела. Концентрацията на материалите беше в източната част
на проучвания терен, което наложи разширение в тази посока с цел да се обхване
петното с керамиката, фрагментите от тигели и бронзовите стопилки. Без съмнение
бяхме попаднали на нова работилница. Само през първия ден на това място се намериха
общо 24 материала – апликации, кръстове, коланни краища, няколко перфектни оловни
модела и множество отпадъчни продукти – шлаки, стопилки, фрагменти от леярски
съдове. Предпещното пространство е вкопано на дълбочина от 0,80-0,90 м, като
горното запазено ниво на пещта е едва на 0,15 м над вкопаната площадка. Северно от
пещта се достигна до дълбочина от 0,70 м, на която се намериха 5 цели тигела,
множество животински кости и разнообразна по своята украса керамика. Между
отделните вкопавания имаше пластове от 0,10-0,20 м. Трябва да се отбележи и
струпването от камъни в източната част на предпещното пространство, ограничено
от два големи камъка изправени на ребро. Разчистването тук потвърди, че те маркират
огнището в източната част на работното съоръжение. Неговото дъно е настлано с
дребни камъни, между които се откриха фрагменти керамика, леярски съдове и един
много добре запазен железен инструмент. В хода на проучването се намериха над 50
материала, които говорят за продължителна и интензивна дейност.
Откритите метални предмети за двата сезона работа досега са общо 524
броя, като тук не се включват бронзовите стопилки, оловните изрезки и шлаките. Само
през настоящата година бяха намерени 309 материала, сред които преобладават найвече бронзовите апликации. Не са малко и оловните модели, както и железните
инструменти, някои от които макар и фрагментирани говорят за продължителната и
интензивна дейност тук. Намерените фолиси на Лъв VI и Роман I прецизират
датировката на целия комплекс в 30-60 – те години на X век.
117. Археологически разкопки на обект „Патриаршия – северозападен сектор”. – В:
Археологически открития и разкопки през 2009 г. София, 2010, 465-466, (съавт. А.
Конаклиев).
Резюме:
Проучванията през настоящата година се проведоха с 15 души, наети на
граждански договор към НАИМ-София. Задачата ни беше да изчерпим насипа, попадащ
в сектор 160 и 161 от общата план-квадратна мрежа на Дворцовия център.
Насипът в кв. 188 и кв. 189 е отнет до късносредновековното ниво в по-голямата си
част. Подобна е ситуацията и в кв. 309 и кв. 308, както и в кв. 199, където също е
достигнато на някои места това ниво. На дълбочина от 0,80-0,90 м се разчисти
струпване от средно големи камъни, които бяха на едно ниво с това на тръбопровода,
засечен в кв. 188 и вървящ в посока северозапад-югоизток. Разкри се и огнище (пещ),
състоящо се от изправени на ребро големи плочести камъни, носещи покритие от
подобни плочи. Те са разположени в посока север-юг, като един ред от камъни завива и
тръгва в посока запад. Дължината по посока изток-запад е 1,60 м, а в посока север-юг –
0,90 м. Ширината при отвора на печката е 0,80 м. Височината на цялата структура е
0,60 м.
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При навлизането в дълбочина се разкри трасето на канал в кв. 307, който
продължава и в кв. 198. Той е изцяло запазен и е с посока СИ-ЮЗ. В ЮЗ част
отклонението е 10°, а на разстояние от 4,80 м в СИ посока - 30°. Дължината на
водопровода е общо 9,80 м. Външният диаметър е 15 см, а дебелината – на самите
тръби – 1,5 см. В процеса на работа се достигна дълбочина от 1,30 м. На това ниво се
разчисти по-голямата част от хоросановото легло и струпването от камъни над него.
Един от най-важните резултати е засичането на трасетата на трите
водопровода, попадащи в този участък. Най-голяма част е запазена от новоразкрития
водопровод с посока СИ-ЮЗ с дължина 9,80 м. Другият водопровод, чието трасе е
установено през миналогодишния сезон е с посока СЗ-ЮИ. По-голямата част от него не
е запазена, но посоката му е сигурно определена от запазените две тръби в кв. 189 и
излаза му в източната част. От третия водопровод също е разкрита малка част, тъй
като попада под насипа в северна и западна посока. Неговото трасе е СИ-ЮЗ и
вероятно се свързва с банската постройка в ЮЗ край на базиликата.
По-значими находки, намерени в хода на проучването са двете сребърни монети,
принадлежащи на известното от миналата година съкровище, като едната е на Ирина с
Михаил Асен (1323-1330), тип 8 по Радушев, Жеков, а втората – имитация на сребърен
грош на венецианския дожд Джовани Дандоло (1280-1289). Освен тях са намерени
няколко анонимни фолиса, значителен брой орязани късносредновековни монети и една
монета на Мурад II. Откри се и половина от оловен печат с изображение на Богородица.
118. Спасителни археологически проучвания на средновековно селище в землището
на с. Дойранци, община Каолиново. – В: Археологически открития и разкопки през 2009
г. София, 2010, 570-573, (съавт. Т. Тихов).
Резюме:
Село Дойранци е разположено на около 60 км северно от гр. Шумен. Според
административното деление на страната принадлежи към община Каолиново. Около
селото са регистирани две селища от VІІІ–Х в. и има данни за такова при кв. Кус.
Проученото средновековно селище се намира на около 2,5 км югозападно от село
Дойранци и е разположено в обработваема понастоящем площ. След
извършване на теренен обход по искане на фирмата се регистрира голямо
количество шлака, обмазки, фрагменти керамика с линейна врязана украса.
Всичко това потвърди наличието на средновековно селище тук от периода
IX–X в. и се оказа достатъчно основание за искането на разрешение за
спешно теренно проучване на този район. След направени нови теренни
обхождания се придоби обща представа за площта на средновековното селище, което
обхваща площ от около 45-50 дка. Откритите равномерно разпръснати фрагменти от
керамика сигурно датират селището в ІХ–Х в. Освен старобългарската керамика има
керамични фрагменти от късножелязната епоха – V–ІV в. пр. Хр.
При навлизането в дълбочина на мястото на съоръжението количеството от
железни шлаки се увеличи, а целият терен беше осеян с разнесена силно горяла до
червено пръст. Оказа се, че в работилницата има две пещи – една в северната и една в
западната част. Размерите на първата достигаха до 1,30 м в диаметър, а на втората –
1,0 м. Пред тях е предпещното пространство, ограничено със средно големи камъни,
разположени в полукръг пред пещта, около които изобилства от желязна шлака, горяла
керамика и големи въглени. Стратиграфската картина се очерта по следния начин:
хумусът и културният пласт, примесен с него е от 0,35-0,40 до 0,50 м от съвременния
терен, като разликите се дължат на голямата денивелация. След това ниво се очертава
грунда със светложълт цвят. Средновековното ниво е вкопано в него на 0,70-0,80 м или
на 1,20-1,25 м от съвременния терен. Ямите пред пещите са вкопани в тогавашното
нивото на 0,60-0,70 м.
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В заключение може да се каже, че проучената железарска работилница е част
от по-голям комплекс, състоящ се от поне още 4-5 подобни съоръжения. Този комплекс
без съмнение е обслужвал отстоящото само на 20-30 м северно от него средновековно
селище и в този смисъл се явява част от него. След приключване на разкопките – всички
изкопи бяха надлежно засипани до първоначалното ниво на терена според установените
изисквания. На това място ще бъде насипана само пръст от изкопни работи, което
няма да засегне регистрираното съоръжение и прилежащата му територия.
119. Старобългарски производствен център за металопластика при с. Новосел,
Шуменско. – В: Археологически открития и разкопки през 2009 г. София, 2010, 573-576,
(съавт. Ст. Бонев).
Резюме:
През 2008 г. разкопките се съсредоточиха в производствен комплекс II, който
попада в т. нар. изкоп 14 (№ по реда на залагането), където преди няколко години беше
разкрита единична работилница. Изкопът там, в подножието на стръмния склон,
разкри още една работилница, в линия с вече проучената, която без съмнение е част от
този производствен комплекс. Цялостното разкриване на това производствено ядро
беше главна цел на проучванията през 2009 г.
В разкопания участък от производствен комплекс II, нивото на терена през X
в. е на дълбочина 0,60 м от сегашния. Подът на новоразкритата работилница се
фиксира на дълб. 0,90 м по-долу и спрямо него са ситуирани горивното съоръжение и
предпещната яма. Корпусът на пещта, със сигурност с купол, е бил изграден с дребни
ъгловати камъни, повечето обгорели до червено в процеса на работата. Следва да се
отбележи, че пещта в крайното северно помещение на производствен комплекс II е
съвършено различна от пещите, които проучихме в комплекси I и II и които са
предназначени за разтопяване на метал. Различна е като начин на изграждане и като
устройство, а вероятно и като предназначение и начин на функциониране. Пред нас се
разкрива друг, втори, тип горивно съоръжение, което е било в употреба в
производствения център. Тази констатация се потвърди и от резултатите, получени и
във втория изкоп работен през 2009 г. на около 60 м източно от комплекс II. В него на
дълб. 1,20 м се разкри вкопано помещение с пещ и добре оформено предпещно
пространство с размери 3,70 по север-юг и 2,60 по северната граница, която всъщност е
и крайната линия на трети производствен комплекс, а самото помещение е неговото
последно ателие. В североизточния му ъгъл е разположена пещ, която не само по
местоположението си, но и като общ вид и дори по отношение на детайлите при
изграждането й е еднаква с пещта в работилницата в края на комплекс II.
В заключение трябва да се каже, че това ателие бележи общност с крайната
северна работилница в комплекс II и що се отнася до предназначението им. Находки в
тях не липсват, но те са предимно от разнообразна старобългарска керамика, метални
и костени предмети. Прави впечатление обаче, че отсъстват изделията на дребната
металопластика със следи от производство (полуфабрикати, модели, бракувана
продукция), така изобилни на другите проучени места. Липсват също части и парчета
от леярски съдове, които в други случаи са сигурен индикатор за активна
производствена дейност. Може би няма да е погрешно предположението, че в тези
крайни звена на всеки от комплексите се е извършвала някаква друга дейност,
съпътстваща и подпомагаща същинския производствен процес в другите работни
единици, свързан с топенето и отливането на цветен метал.
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120. Археологически разкопки на обект: Производствен център за металопластика, с.
Златар, Преславско. – В: Археологически открития и разкопки през 2009 г. София, 2010,
576-577.
Резюме:
Целта през настоящият археологически сезон беше да продължим проучването
на производственият център и да разкрием нови работилници, което да допринесе за
очертаването на границите на целия комплекс и разположението на отделните
съоръжения в него. В проучвания терен и в близката околност бяха събрани много
апликации, оловни модели, бронзови стопилки и фрагменти от керамика с линейна врязана
украса. При достигането на ниво от 0,50-0,60 м се очерта кръг от средно големи камъни,
някои от които силно горели и с въглени между тях. Без съмнение това е пещ от добре
познатия ни вече вид – с основа от малки и средно големи камъни и глинено-скелетна
конструкция над тях. В процеса на работа се разчистиха дупки от колове, наредени
шахматно в ред, имащи диаметър 0,06-0,10 м и дълбочина – 0,15-0,20 м, които
ограничават помещението в тези посоки. В крайните точки стълбовете са по-големи, за
да носят успешно покривната конструкция.
В западната част на проучвания терен се разкри ново работно помещение –
продължение на вече регистрираното. В средата на това очертание от дупки от колове
се попадна на изцяло запазена каменна пещ, чиято конструкция е от по-големи камъни в
основата и дребни камъни, оформящи нейния кожух отвън. Една голяма част от подребните камъни бяха нападали във вътрешността и пред отвора й в северната част.
Подът й е покрит с въглени и отухлена до червено от високата температура пръст.
Едновременно с проучването на каменната пещ се разкриха и две ями в ЮИ посока от нея,
вкопани в подовото ниво на помещението.
През изминалия сезон колекцията от метални предмети, излезли от ателиетата
на производствения център в Златар се попълни с нови 228 материала. Преобладават
апликациите в най-различни типове и варианти, като трябва да се спомене
разнообразието от оловните и бронзовите модели за тяхната направа. Намерени са също
няколко кръста, единични и двойни печати, обеци, пръстени. Една голяма част от
предметите са бракувани изделия, които не са влезли в употреба и са били предназначени
за повторна обработка. Това от своя страна показва голямата интензивност и обхват на
дейността в производствения център при Златар. Тя се подкрепя и от богатия и
разнообразен инструментариум, сред който се открояват две напълно запазени железни
чукчета. Сред находките са също и два фолиса на Лъв VI и Константин и Зоя, които
заедно с намерените монети през изминалите години (предимно фолиси на Роман I,
прецизират датировката на целия комплекс в първата половина на X в.
121. Археологически разкопки на обект „Патриаршия – северозападен сектор”. В:
Археологически открития и разкопки през 2010 г. София, 2011, (съавт. А. Конаклиев),
(под печат).
Резюме:
Едномесечните проучвания ни дадоха няколко съществени резултата. Един от
тях е откриването на нов водопровод в близост до регистрирания през изминалия сезон,
чието продължение стана известно тази година. Оказа се, че те вървят в посока север-юг
с отклонение на запад и са разположени един над друг. Този, който върви отгоре
продължава в югозападна посока и достига до оградния зид на базиликата, като
разположеният под него е прекъснат от горния на известно разстояние от зида.
Дължината на новоразкрития водопровод е 7,0 м, а отстоянието му от съвременния
терен – 0,80-0,90 м.
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Друг съществен резултат от тазгодишните проучвания, това е откриването на
трасето на първоначалния северен ограден зид на базиликата. Неговата дължина е 11,80
м, ширината на подложката е 1,10 м, а запазената част от суперструкцията в източния
край – 0,70 м. Линията съвпада със зида, тръгващ от изток, преди чупката, направена в
един по-късен етап. Подложката на първоначалния зид се състои от дребни камъни на
хоросанова спойка, над които лягат големи каменни блокове, някои с размери 0,65/0,45/0,30
м. Върху тях са наредени големи плоски камъни, със средни размери – дължина 0,80 м и
ширина 0,40 м. В северозападната част (сектор 317) се разкри първоначалната настилка с
размери 1,50/1,30 м, която се намира на 0,90 м над стерилния хоризонт. Впоследствие над
нивото на оградния зид през първия период е насипан пласт от 0,30 м, над който са
положени плочите на настилката. Те са съобразени с това на оградния зид, което
потвърждава тяхната принадлежаност към първоначалното оградено пространство
около базиликата. В западния край се очерта настилката на първоначалното оградно
пространство. До нея от север върви трасето на зида от първия период. Ясно е
съотношението между двете – настилката и зида, като първата е съобразена с него.
След продължаване на проучването през следващия сезон в западна посока се надяваме да
се разкрие неговото продължение на запад до засечката му с напречния ограден зид
базиликата. Дълбочината на настилката от плочи (кв. 317) спрямо нивото на
съвременната настилка, която също е вкопана в съвременния терен - от запад е 0,50 м, а
от север 0,70 м. Южно от трасето на първоначалния зид се разчистиха няколко
хоросанови подложки, принадлежащи към първоначалната настилка тук.
Трасето на регистрирания още преди години канал върви на 0,50 под нивото на
настилката от плочи и навлиза под оградния зид. Разкритата част има дължина 12 м.
Ширината на канала е 0,50-0,55 м, а височината – 0,30 м. Изграден е от големи изправени
на ребро плочи с дебелина 5-6 см, като в източната част основата му се състои от
големи обработени камъни. Продължението му на изток навлиза под оградния зид и
вероятно ще се бъде регистрирано на изток от апсидата на църквата. Проучи се
неговото продължение в западна посока, което върви под съвременната настилка от
плочи.
122. Археологически разкопки на обект: Производствен център за металопластика, с.
Златар, Преславско. – В: Археологически открития и разкопки през 2010 г. София, 2011,
(под печат).
Резюме:
Предвид на неблагоприятните условия, а и за да не губим време, беше взето
решение да се допроучи комплекс 4. Същият беше почти цялостно разкрит през изминалия
сезон. Установи се, че се състои от две ателиета, разположени по оста север-юг с
отклонение на запад. В едното от тях се разкриха основите на две пещи с глиненоскелетна конструкция, а в другото – каменна пещ с две кръгли ями от север и редица от
дупки за кръгли колове. Именно до тях трябваше да се проучи терена, като границите от
север и запад не бяха сигурно установени. За целта бяха очертани границите на
северозападната част на миналогодишния изкоп и от крайните линии се пуснаха нови
разширения в тези посоки след прекъсване от 1,0 м, което се предприе, за да се избегне
евентуалното застъпване със старите вкопавания. В северна посока се направи
разширение от 3,0 м с ориентация изток-запад, съвпадащо с линията от 7,0 м тук.
Същото се направи и в западна посока.
Целият проучен терен изобилстваше от съоръжения, които бяха вкопани на ниво
от 0,60 м надолу. В източна посока се установи продължението на регистрираното
ателие 2 през изминалия сезон. Западно от него в посока югоизток-северозапад, в центъра
на проучения терен се попадна на ново трето ателие, вкопано на 0,40 м от терена на X в.
и на 1,0 м от съвременния терен. Неговите размери са 4,20/4,80 м. Към това ателие 3 има
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и още едно съоръжение, освен огнището и пещта, което се състои от големи наредени
камъни и е с размери 0,85/0,50 м. Именно в тяхната основа се намери отпечатъка от
матрица, подобна на известната вече бронзова матрица с изображение на сирена.
Северно от проученото трето ателие се попадна на ново четвърто. Оказа се, че то има
два периода на експлоатация. Разширенията от запад ни дадоха разкриването на част от
ново 5 ателие в този голям комплекс. От него през настоящия сезон успя да се проучи
голямо огнище, което първоначално смятахме, че е основа на каменна пещ. На дъното на
огнището и до ограждащите го камъни се събраха големи фрагменти груба керамика с
линейна врязана украса.
Интерес предизвиква продължението на ателие 3 в западна посока, която в
случая се оказва южна в новопроучения терен. В горния край, на дълбочина 0,70 м се
разчисти основата на малка глинена пещ с диаметър 0,50 м, върху която се намери един
цял тигел. Североизточно от нея върви една траншея, при проучването на която се
намериха много метални предмети, стопилки, фрагменти керамика. В процеса на работа
се намериха общо 105 предмета, сред които преобладават коланните гарнитури. Попадна
се и на голямо разнообразие от инструменти – железни и костени. Намерени бяха също и
два цели тигела. С тези находки, общият брой на всички известни досега изделия достигна
цифрата 861.
123. Metalworking Center by the Second Bulgaria Capital: Great Preslav. – In: Ivo D.
Cholakov, K. Chulakev. Archaeology in Bulgariа 2007-2009. American Journal of Archaeology.
Archaeology in Bulgaria, 2007-2009, Vol. 114, No 4, October 2010, 729-731.
Резюме:
През 2007 г. започнаха археологически проучвания на производствения комплекс
при с. Златар, Преславско в Североизточна България. Обектът е локализиран в местност,
отстояща на ок. 10 км източно от средновековната българска столица Преслав.
Хронологията на центъра за художествен метал се отнася към първата половина на X в.
Той е разположен върху силно наклонена естествена тераса. Основна цел на проучванията
беше определянето на площта и структурата на комплекса. През трите сезона 2007-2009
са разкрити изцяло четири работилници с прилежащите към тях огнища, пещи,
предпещни пространства и ями за отпадъчна продукция. При една от работилниците, се
установи наличието на каменна пещ, специализирана за изработване на леярски съдове/
тигели.
Приблизителната площ на комплекса е над 850 кв. м. Всички ателиета са
ориентирани по посоките север-юг. Голяма част от съоръженията и пещите са
разрушени от дългогодишната обработка на терена и голямата денивелация. По-запазени
са предпещните пространства, огнищата и ямите за отпадъчна продукция. Друг значим
резултат от проучванията на комплекса е откритата богата колекция от метални
предмети. До настоящият момент те са 844 броя. Сред намерените материали се
открояват коланните украси – голям брой апликации, ремъчни краища и токи. Друга
самостоятелна група са оловни и бронзови модели с изящни растителни орнаменти. Сред
находките има немалко оловни контролни мерки (екзагии) с обозначение на една от
страните си. Монетите открити в производствения център са фолиси на Лъв VI (886912), Константин VII и Зоя (913-919), Роман I (920-944) и Константин VII и Роман II (945959).
Проучванията на производствения комплекс при с. Златар, Преславско показват,
че през първата половина на X в. в Средновековна България съществува добре организирано
производство на ювелирни изделия. Продукцията задоволява не само населението в
столицата Преслав и нейните околности, а вероятно и по-отдалечените пазари, съдейки
по интензивната работа на работилниците и огромното количество продукция.
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