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 Направен е преглед на откритите в зоната на старобългарската култура диадеми. 
Типологично и функционално те могат да се обособят в две групи: диадеми-обръчи, 
съставени от дебела, най-често усукана тел, които служели основно за придържане на 
покривалото на главата или косата, и многосъставни диадеми, от различен брой 
декоративни метални плочки, апликирани към лента от мека тъкан. 

Диадеми-обръчи (обр. 1) се откриват предимно в некрополи на обикновеното 
население, в женски и в детски гробове. Имайки предвид малкия брой на находките и 
особената семантична натовареност на накита, може да се предположи, че са били 
използвани при определени обредни действия - например при коронясването на 
невестата. Отритите в гробовете диадеми, често заедно с многобройни други накити, 
насочват към обичая “погребение-сватба”. 

Многосъставни диадеми се откриват рядко, и не винаги са в пълен комплект – 
част от плочките липсват. Това несъмнено идва от нетрайната основа, към която са 
прикрепвани отделните елементи и възможността за преизползването им с друго 
предназначение. Обикновено те покривали само предната част на главата, поради което 
са обозначавани също и с термина “прочелник” (украшение за челото). 

От времето на Първото българско царство са известни няколко находки. Една 
диадема (прочелник), датирана в края на X-първата третина на XI в. е намерена in situ 
върху черепа на 2-3 годишно дете, в гроб 31, в християнския некропол до Източната 
порта във Външния град на Плиска (обр. 2 7). Украшението се състои от три сребърни, 
позлатени, пресовани върху матрица кръгли плочки, между които има четири малки 
медни плочки. 

Подобни две сребърни апликации, вероятно части от диадема (прочелник), има 
във фонда на Народния археологическия музей в София (обр. 2 4-5). Хронологията на 
двата паметника е трудно да бъде установена поради липсата на повече информация за 
средата на намиране. Известна насока в това отношение дават някои близки аналогии 
на паметници от аварския некропол Igar и от принадлежащия според D. Csallany на 
кутригурите-българи некропол Bacsujtalu. Подобни на втората апликация са някои 
находки от аварския некропол Pusta Toti и от некропола Большие Тигани. 
 Единствената известна засега находка от Република Македония е открита в гроб 
4 на средновековния некропол Krstevi, близо до крепостта Просек (Демир Капиjа) (обр. 
3 1). Диадемата (прочелник) е намерена in situ върху черепа. Състои се от три реда 
тънки сребърни плочки – ромбове и равнобедрени триъгълници, отдолу с прикачени 
бадемовидни висулки. В средата на украшението има правоъгълна плочка с форма на 
двойна лястовича опашка. Ромбовидните и триъгълните плочки са украсени със 
стилизиран растителен орнамент (Lilium candidum), завити с формата на сърце. 
Плочките са били пришити към мека тъкан. В реконструиран вид диадемата е дълга 
около 36 см, широка е 4 см, с висулките – 7,5 см. Освен диадемата, от гроба 
произхождат още 5 пръстена, чифт обеци, 6 гривни, колие от стъклени и метални 
маниста. Голямото количество накити, както и младата възраст на мъртвата (20-23 
години), свидетелстват, че тя вероятно е била погребана със сватбения си костюм. 



От всички известни от зоната на старобългарската култура находки, най-
луксозният паметник е диадемата от Преславското съкровище (обр. 3 2.1-2.5). Тя се 
състои от пет (запазени) плочки с арковидна форма, с размери 5,4 х 4,4 см., изработени 
от златни листове и украсени с разноцветни емайли. Върху централната плочка е 
представена една от най-разпространените сцени в средновековното изкуство 
“Възнесението на Александър Македонски на небето”. Втората двойка плочки, стоящи 
в страни от централната, представят сенмурви (кучета-птици), а на следващите две 
плочки са представени грифони в профил, в ход надясно. В предложената от Т. Тотев 
реконструкция (обр. 3 2.6) в първоначалния си вид Преславската диадема е била 
съставена от седем плочки, а дължината й е достигала 31 см. Така тя намира най-близки 
аналогии с хронологично по-късната диадема от Сахновка. 

Освен като украшение, семантично диадемата представлява накит от най-висок 
инвеститурен ранг. В едно изображение на княз Борис I Михаил, от Московския препис 
на Учителното евангелие той е представен с диадема (корона-стема), с формата на 
плътен метален обръч с плочка в средата (обр. 2 1). С диадема (корона-стема), украсена 
с трилистници, отстрани с пропендули е изобразен младеж (вероятно Симеон) върху 
един фрагмент рисувана керамика, открит при Кръглата (Златната) църква във Велики 
Преслав (обр. 2 3). Отново с диадема е изобразен цар Симеон върху един златен печат 
инталий (обр. 2 2).  

От направеният преглед на паметниците от средновековна България може да се 
направи извода, че на най-високото социално ниво диадемата е служела като 
владетелска инсигния, използвана след покръстването от българските владетели, а на 
по-ниските нива накитът е носен изключително от млади жени и девойки и е 
представлявал важен елемент от сватбения женски костюм. 
 


