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ABSTRACT

This study of the widespread utilisation of timber in Thrace is based on a broad range of evidence such as ancient written
testimonies, representations on pieces of art, palaeobotanical data, as well as carpenters’ tools and worked wood remains
discovered in various archaeological contexts. The majority of relevant sources dates to the second half of the 1st millennium BC. A close examination of the available evidence indicates that the most popular wooden objects either were manufactured at home or were products of highly and less so qualified craftsmen. The cultural contacts of ancient Thrace with the
Aegean, Anatolia and the Mediterranean world changed the consumption patterns of the local communities. Consequently,
imported wooden commodities were introduced to the life of the Thracian elites, while highly skilled carpenters established
themselves in regional workshops.
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Въведение
Дървесината има широко приложение в тракийския бит: като градивен материал при
строеж на жилища, крепости, обществени сгради и гробници, за направата на предмети за
ежедневна употреба (маси, столове, лавици, сандъци, пейки, легла, подноси, съдове, лъжици,
тоалетни принадлежности), на елементи от въоръжението (лъкове, щитове, ножници, дръжки
на копия и стрели), на земеделски (рала, вили, дикани), на работни (грънчарско колело, уреди
за предене и тъкане, ръкохватки на съставни оръдия на труда) и на музикални инструменти, на
каруци/колесници и плавателни съдове. От растителните влакна на вътрешната кора на някои
дървета вероятно са изработвани контейнери (кошници, панери) и изделия от некласически
текстил (например от лико), а външната кора на много дървесни видове (главно дъб) е доказан
източник на танин, използван за дъбене на животински кожи. Дървесината служи също за
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Обр. 1. Централната фигурална сцена от погребалната камера на Казанлъшката гробница
(снимка G. Luglio).
Fig. 1. The central figural scene from the burial chamber in the Kazanlak tomb (photo G. Luglio).

осветление, отопление, за производство на смоли и дървени въглища, като горивен материал
в някои производства (пещи за керамика, металургични пещи и др.), включително и за кремация на мъртвите. Дървото много често е използвано на места, където по-късно се употребява
метал.

Източници на дървесина
През цялото І хил.пр.Хр. дървесината е евтин и достъпен материал за траките. Голяма
част от обитаваната от тях територия все още е покрита с горска растителност, макар засилената човешка активност да води до постепенно обезлесяване и намаляване на смесените широколистни гори (Славова 2013, 30; Valamoti et al. 2018, 273). Данни за растителното богатство в
този период предоставят античните писмени извори (подробен преглед у Венедиков 1981, 69 и
сл.; Михаилов 2015, 102–105), палеоботаничните и палинологичните изследвания. Те показват
разпространение на иглолистни (ела, бял и черен бор, хвойна) и широколистни дървета и храсти (дъб, бук, бряст, габър, ясен, клен, черен бор, елша, топола, дрян, леска, глог) в долината на
р. Места и по северните склонове на Родопите (Попова 2009, 125, 128–130, 132; Popova 2013,
266–267). В района на Източните Родопи са засвидетелствани бор, бук, леска, топола, дъб, габър, бряст, клен (Попова 2009, 124, 132–33; 2018, 56). В горите на Странджа виреят черен бор,
дъб, бряст, габър, леска (Попова 2009, 126, 134–135), а в Източна Стара планина – бор, дъб,
бряст, габър, леска, явор и ясен (Славова 2013, 8–9). Сред овъглената дървесина от обекти в
Горнотракийската низина има останки от дъб, бряст, ясен, явор, бор, ела, калина, дрян, леска и
габър (Маринова 2009, 173; Попова 2009, 127; Славова 2013, 11–13). Дървесната растителност
от района на Чирпанските възвишения е представена от борови, дъб, бук, бряст, габър, елша,
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топола, черна калина (Попова 2009, 132–133). На север от Стара планина са регистрирани бял
бор, габър, тис, бряст, дъб, клен и леска (Попова 2009, 125, 127, 131). Повсеместно се срещат
плодни дървета: череша, слива, офика, дива круша, ябълка, по-рядко – смокиня (Попова 2009,
127–137; Славова 2013, 13), а според поленовите диаграми, вероятно в резултат от практикуване на овощарство, продължава разпространението на орех и сладък кестен в планините на
Южна България (Славова 2013, 12; Valamoti et al. 2018, 273). Дъбът е доминиращ вид в цяла
Тракия (Попова 2009, 90; Славова 2013, 29).
В древността търговията с дървен материал е владетелски/държавен монопол, няма регулярен характер и със сигурност зависи от много и различни фактори (Meiggs 1982, 325;
Psoma 2015). След гръцката колонизация Древна Тракия се превръща в постоянен източник на
дървесина както за самите апойкии, така и за нуждаещата се от нея Елада чрез градове като
Истрия – износител на дървен материал, смола и смолисти факли (Блаватская 1952, 38), Аполония Понтика – най-големият износител на дървесина и дървени въглища за цялото Западно
Черноморие (Данов, Тончева 1979, 162) и особено Амфиполис, с чието основаване в 437 г. пр.
Хр. Атина се опитва да овладее горските ресурси на Бисалтия, необходими за строителството
на кораби за елинския флот (Theophr. HP 4, 5, 5; Hdt. 5, 23, 1; Thuc. 4, 108; Hughes 2006, 236;
Psoma 2015, 3). Важна роля при транспортирането на дървените трупи от Странджа, Пангей и
Рило-Родопския масив вероятно имат течащите там пълноводни реки, чрез които те достигат
до пристанища като Маронея, Енос, Амфиполис и Метоне (Meiggs 1982, 356–357). Има предположение, че гетите също са сред износителите на дървесина, катран и дървени въглища през
елинистическата епоха (Стоянов 2017, 103).

Извори
Доказателства за дърводобив, дървообработка и употреба на изделия от дърво в Тракия
съдържат намерените в археологически контекст дърводелски инструменти, отпечатъците и
останките от дървесина и дървени предмети, споменатите по-горе палеоботанични и палинологични свидетелства, малкото литературни източници, както и някои художествени изображения. Преобладаващият брой извори се отнасят към втората половина на І хил. пр. Хр.
Писмените сведения за употребата на предмети от дърво в Тракия са оскъдни. Според
античните автори траките сервират храната върху скромни (Diod. 21, 12, 5) триноги (Xen.
Anab. 7, 3) дървени маси и пият от дървени чаши (Diod. 21, 12, 5). Има доста данни за правени
от дърво музикални инструменти: флейта (Xen. Аnab. 6, 1, 2–7; Strabo 10, 3, 16), китара, лира
(Strabo 14, 627 d) и подобната на арфа μαγαδις (Xen. Аnab. 7, 3; Strabo 10, 3, 16; 14, 636 f; повече
у Лозанова 1993, 188). За дървени каруци у траките съобщават Ксенофонт (Xen. Аnab. 7, 5) и
Ариан (Arr. Anab. 1, 1), който разказва и за лодки от дърво у гетите по времето на Александър
Велики (Arr. Anab. 1, 3). Според античните автори траките имат кораби, които използват за
риболов, пътуване и пиратство (Hom.Il. 11, 225–230; Diod. 7, frg.11; App. Rhod. Argonautica 1,
590–640).
Изображения на изделия от дърво има в Александровската (елипсовидна маса, табуретка и „трон”, Китов 2004, 159–160) и особено в Казанлъшката гробница, където са представени
различни категории дървени предмети (обр. 1). В централната сцена от художествената композиция са изобразени дифрос, трикрака маса, трон и две ниски стъпала от дърво (ὑποπόδῐα/
ὑποπόδῐον, Liddell, Scott 1996, 1892), върху които са стъпили изобразените там мъж и жена
(Живкова 1976, 35–36) (обр. 2, 3). Смята се, че тези „стъпала” са използвани по хигиенни причини, за да може краката на седналите да не докосват земята (Andrianou 2006a: 571; 2009, 113).
Жената, която стои отдясно на мъжа, държи пълен с плодове панер (или дървен поднос?) с две
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Обр. 2. Изображения на маса, стъпало и дифрос в Казанлъшката гробница (снимка G. Luglio).
Fig. 2. Representation of a table, footstool and diphros in the Kazanlak tomb (photo G. Luglio).

Обр. 3. Изображение на трон и стъпало в Казанлъшката гробница (снимка G. Luglio).
Fig. 3. Representation of a throne and footstool in the Kazanlak tomb (photo G. Luglio).
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дръжки (Живкова 1976, 37) (обр. 4). Друга жена, участничка в представената процесия, носи
две затворени дървени кутии: малък контейнер с четири крачета и метална дръжка, подобен на
къщичка с двускатен покрив (обр. 5) и по-голямо правоъгълно дървено ковчеже (за скъпоценности, според Живкова 1976, 39) (обр. 6). Тук е мястото да се спомене, че списъкът от названия
на контейнери в гръцкия свят е твърде дълъг, но не е сигурно кое име за каква точно форма
се отнася. Този факт се интерпретира като свидетелство за многообразие и специализирано
производство на тази категория мебели, но в случая е интересно да се отбележи, че с името
καλια(ς)/καλιαδιον е наричана кутия, която има форма на колиба (Andrianou 2006a, 568 и сл.).
От дърво са изработени също нарисуваните в гробницата колесници, както и дръжките на два камшика и едно копие. Впрочем изображения на копия, лъкове, щитове и стрели с
направени от дървесина части могат да се видят върху паметници на тракийската торевтика
(Николов и др. 1987, 51–52, Обр. 40; Venedikov 1977, Pl. 5), както и на много класически гръцки вази с тракийски сюжет (Георгиева 2005, 33). Върху керамични съдове от същия период
могат да се видят също рисунки на дървени музикални инструменти, свързани с персонажи от
Тракия (Martinez еt al. 2015, Cat. 11, 13). С дървени ръкохватки са изобразените в гробницата
край Александрово копия и двойна брадва (Китов 2004, 298, фиг. 39, 40), а изцяло от дърво
е една крива дървена тояга (т.нар. лагоболон в гръцкия свят), използвана специално при лов
(Nankov 2010). Познати са и множество паметници с изображения на различни видове правени от дърво каруци/колесници (Рабаджиев 2014, 86 и сл.; 112 и сл.), както и на тракийски
кораби (например на кораб с две мачти без платна в гробницата от Наип, Delemen 2006, 256).
Две от жените, изобразени в люнета на Свещарската гробница, носят подобни на нарисуваните в Казанлък дървени касетки – сандъче с форма на къщичка с двускатен покрив и
по-голяма кутия, предназначени (според Чичикова 2012, 49) за бижута и парфюми. Два реалистично пресъздадени стола (дифрос или трон от дърво?) са изобразени върху ритона от Поройна (снимки и литература у Маразов 1978, 54–62). Стол с висока облегалка (трон) и ниско
стъпало пред него са представени върху наколенника от Маломирово-Златиница. Седналата
върху трона жена държи хурка и вретено, вероятно също изработени от дърво (Агре 2011, 60–
62) (обр. 7). Дървена е двукрилата врата, изобразена върху амфората – ритон от Панагюрското
съкровище (Venedikov 1977, Pl. 11). Каменните врати и мебелите от камък (клине, маса, стол
и др.), с които са обзаведени някои тракийски гробници от елинистическата епоха, най-често
възпроизвеждат образци от дърво (Чичикова 2009; Delemen 2006, 256; Grudeva 2018, 104).
Броят на откритите дърводелски инструменти е сравнително малък, а самите те – универсални, тъй като вероятно са употребявани и при обработка на метал, кожа и т.н. Тези инструменти са рядко срещани находки, защото заради ценността на желязото, от което са изработвани, са периодично претопявани и подновявани, а липсата им в гробове може да се дължи
на факта, че като скъпа инвестиция обикновено са предавани по наследство (Ulrich 2007, 13).
Оптималната форма на тези изделия, запазена в продължение на столетия, не позволява коректното датиране на намерени извън контекст инструменти (Чолаков 2003, 234–235), а корозията – за точната идентификация на много железни предмети, открити в селища, гробове
или светилища. В този случай става дума за чук, брадва, тесла, свредел, секач, длето, трион,
пила, изземка или рукан, използван и за обработка на кожи (обр. 8)1. Брадвата, позната в много
разновидности (Николов 1970, 51–52; Стоянов 2000, 51–52; Măndescu 2010, Cat. 90, Pl. 40), е
употребявана при дърводобив и за първична груба обработка на дървесината: сеч, почистване
на клони, оформяне на ствола (обр. 8.4); в някои случаи за дялане може да е използвана и те1 Типични примери за дърводелски инструменти от І хил.пр.Хр. от Румъния виж у Borangic, Bădescu
2017, 76–79, 84 и сл.
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Обр. 4. Изображение на панер (дървен съд?) в Казанлъшката гробница (снимка G. Luglio).
Fig. 4. Representation of a basket (wooden vessel?) in the Kazanlak tomb (photo G. Luglio).

Обр. 5. Изображение на тоалетна кутия в Казанлъшката гробница (снимка G. Luglio).
Fig. 5. Representation of a cosmetic box in the Kazanlak tomb (photo G. Luglio).
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сла. С трион (Stoyanov, Mihailova 1996, 66; Andonova 2013, 239–240) са рязани дебели греди
и дървени трупи, а секачът и длетото са основни режещи дърводелски инструменти (Николов
1970, 53; Огненова-Маринова 1984, 166; Чолаков 2003, 236; Stoyanov, Mihailova 1996, 68, Fig.
9; Andonova 2013, 239) (обр. 8.3, 5, 7). Важен инструмент също е свределът, използван за пробиване на дупки (Stoyanov, Mihailova 1996, 69, Fig. 11). Руканите (Стоянов, Михайлова 1993,
36; Чолаков 2003, 236; Андонова 2008, 162; Тонкова, Сидерис 2011, 89; Дичев 2014, 175; Stoyanov, Mihailova 1996, 68, Fig. 9) са използвани за обелване на кората на дърветата и изглаждане
на дървени повърхности. За изработването на дребни предмети може да са използвани ножове.
Вероятно са употребявани метални и най-вече дървени клинове, с които трупите се разделят
по дължина и на талпи. Възможно е да са познати също примитивни работни маси (дърводелско магаре или тезгях), без които качествената обработка на дървесината е трудно постижима.
Запазените предмети от дърво са рядкост, като преобладаващата част са открити в погребален контекст. Сред тях има останки от мебели, положени в могилни гробове и гробници:
легло в Дуванлий, V в.пр.Хр. (Филов 1934, 122 и сл.), столове тип дифрос в Белица, V в.пр.
Хр. (Tonkova 2016, 343–344; според Стоянова 2018, 151 и Grudeva 2018, 108 в случая може
би става дума за гробно легло с декорация тип А) и гробницата край Свещари, III в.пр.Хр.,
(Чичикова 2012, 76; повече у Grudeva 2018, 109–110) (обр. 9.1, 2). Съобщава се за дървено
ложе, използвано при кремация на воин в могила от късната желязна епоха край с. Гумощник,
Ловешко (Китов и др. 1980, 16), в гробница ІІІ от Могиланската могила, IV в.пр.Хр. (Торбов
2005, 38), в елинистическия некропол край Рупите (Божинова 2003, 77) и др. Вероятно броят
на използваните в погребален контекст дървени легла в този период е по-голям от регистрирания, както е в древна Македония и Елада, където те доминират при кремация (Andrianou
2006b, 241 с лит.). Заедно със споменатите по-горе мебели от камък в някои тракийски гробници, леглата свидетелстват за характера на интериора на богатия дом в Тракия, който напомня
този в Древна Гърция и Македония (Andrianou 2009); луксозни дървени мебели са известни
и от Фригия (Simpson 2013). В подкрепа на това мнение е намерената в Севтополис костена
апликация от луксозно, вероятно дървено легло (Огненова – Маринова 1984, 166). На много
места са регистрирани слабо запазени останки от изделия от дърво. Сред тях има различни по
вид контейнери (сандъче с бронзов обков в могилен гроб от V в.пр.Хр. край Чернозем (Кисьов
2005, 61); сандъче с накити в могилен гроб край Кьолмен, IV в.пр.Хр. (Дремсизова 1970, 212);
сандъче/кутия със сребърен и бронзов обков от гробницата край Долно Изворово, IV в.пр.Хр.
(Нехризов, Първин 2011, 58); контейнери с железен обков от могилен гроб с кремация от ранната елинистическа епоха край Кабиле (Стоянов и др. 2013, 297); правоъгълно сандъче с крачета, „бронзови халки и железни панти”, съдържащо предмети от злато в Голямата Свещарска
могила, края на IV – началото на III в.пр.Хр. (Гергова 2019, 99), съдове (например кръгъл дървен съд с две бронзови дръжки в гробница от V в.пр.Хр. край Чернозем, Пловдивско, Кисьов
2005, 28)2, предпазни оръжия (дървена ножница със златен обков от могилен гроб от VII в.пр.
Хр. край Белоградец, Варненско,Тончева 1976, 53–54, обр. 2; фрагмент от щит от гробницата
в Голяма Косматка, IV в.пр.Хр., Димитрова 2015, 143, 163 и сл., обр. 133) (обр. 10), дръжки на
стрели, копия и ръкохватки (Белоградец, VII в.пр. Хр., Toncheva 1980, 16; Чернозем, Кисьов
2005, 28; Пет могили, Новозагорско, V в.пр.Хр., Игнатов и др. 2007, 122; Келешева чука край
Конуш, Хасковско, V в.пр.Хр., Китов и др. 2007, 150; Маломирово – Златиница, IV в.пр.Хр.,
Агре 2011, 92, 96, 98 с лит.; в зиданите гробници край Наип, IV в.пр.Хр., Delemen 2006, 266 и
Голяма Косматка, Димитрова 2015: 138, 303, 304, 307) (обр. 11), фини обръчи за погребални
2 Възможно е някои метални дръжки, откривани самостоятелно в затворени контексти, да са използвани
(вторично ?) за съдове/контейнери от дърво, например тези от гроба в Светицата, Китов 2005, 144.
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Обр. 6. Изображение на дървен контейнер в Казанлъшката гробница (снимка G. Luglio).
Fig. 6. Representation of a wooden container in the Kazanlak tomb (photo G. Luglio).

Обр. 7. Изображение на трон, стъпало, вретено и хурка върху наколенника от гроба в МаломировоЗлатиница (по Агре 2011, Обр. ІІІ-12).
Fig. 7. Representation of a throne, footstool, spindle and a distaff on a knemis (greave) discovered in the
Malomirovo-Zlatinitza grave (after Агре 2011, Обр. ІІІ-12).
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венци (Тонкова, Декан-Леким 2019) и тънки пластини в сегменти от ажурни колани (Николова, 2008а, 198), както и голям брой неразпознати предмети („фин дървен предмет” в надгробна
могила край с. Конуш, Хасковско, Китов и др. 2007, 150; „малък дървен предмет” в могилен
гроб от ранната елинистическа епоха край Кабиле, Славова 2013, 14) и др.
Вече бе споменато, че в погребален контекст са открити саркофази и ковчези (примери у
Tonkova 2016, 341–342; 347–350, виж също ковчезите от Харекаттепе, Işin, Özdoğan 2000, 337
и Чернозем, Кисьов 2005, 60, 77, 78), останки от дървесина, използвана за покритие, градеж
или облицовка на гробни ями (Дуванлий, Филов 1934, 60, 128; Белоградец, Tonceva 1980, 14–
16, с лит.; Къркларели, Delemen et al. 2010, 94; Маломирово – Златиница, Агре 2011, 197–200,
с лит.; Брестовица, Varbanov, Madzharov 2016, 243–246 и др.), както и при строителството на
гробници (Гетов, Цанова 1973, 16–17; Станчев 1994; Торбов 2005, 30–38; Гергова 2013, 181;
Димитрова 2015, 56 и др.), включително за врати (Първин, Стоянова, ръкопис) и други конструкции от дърво (Иванов 2005, 41; Нехризов, Първин 2011, 58).
Има много и сигурни доказателства за употребата на дървесина при строежа на крепостни
стени (Стоянов и др. 2015, 245 и сл.), за направата на входни (Пистирос, Parvoničova, Bouzek
2017, 32–33; Княжево, Агре, Дичев 2019, 141; Равадиново, Девлова, Крумова 2020, 62–63) и интериорни врати (Сборяново, Стоянов и др. 2015, 107), в жилищното строителство (Севтополис,
Димитров 1984, 15; Сборяново, Стоянов и др. 2015, 268), при оформянето на открити градски
пространства (например дървената колонада на агората в Севтополис, Чичикова 2016, 49) и т.н.
Множеството керамични прешлени свидетелстват за широкото разпространение на дървени вретена, а тежестите за стан – за употребата на свързани с тъкането дървени уреди (за
запазени в някои европейски култури подобни предмети виж Gostencnik 2011). Възможно е от
дърво да са изработвани някои елементи от конското снаряжение, както и детайли от кожените
колчани (за такива изделия в други култури Тишкин, Мыльников 2016, 6). Дървени са и малкото намерени под надгробни могили от елинистическата епоха коли (Гергова 2013, 180; Рабаджиев 2014, 107 и сл.), подобни на тези, ползвани в ежедневието. Сведенията за тракийско
мореплаване предполагат съществуването на познания и умения в корабостроенето (повече у
Порожанов 2001). Смята се, че освен споменатите от Ариан, издялани от единични стволове
на дървета лодки, използвани за риболов, придвижване и пиратство по р. Дунав (Arr. Anab.
1, 3), за пренос на товари по някои реки във вътрешността на Тракия са използвани лодки и
ладии (Parvoničova, Bouzek 2017, 35, с лит.), някои от които с товароподемност над един тон
(хипотетична реконструкция у Стоянов 2017, 74, обр. 19).

Анализи на дървесина и изделия от дърво
Дървеният материал е изключително ценна природна суровина с много качества: разнообразна, достъпна, здрава, с широко приложение и възможност за употреба без или след сравнително лесна обработка. Като биологичен материал обаче дървесината притежава и много
недостатъци: лесно запалима, хигроскопична, податлива на разпад и гниене – все причини,
поради които трудно се запазва в археологически контекст (Barboutis et al. 2019, 144).
В различните географски ширини дървото оцелява археологически във водна/блатиста
или заледена среда, изсушено, минерализирано или овъглено (Veal 2017, 320–321). Находките
у нас принадлежат към последните две категории, като в анаеробна среда са регистрирани и
фрагменти в субфосилно състояние (Славова 2013, 19). Анализите на останки от дървесина
и предмети от дървен материал са сравнително редки, насочени главно към идентифициране
на дървесните видове. Сред изследваните въглени преобладават останките от различни по
вид дървета (главно клони), използвани за горене (Попова 2018, 42). В редки случаи в ями
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Обр. 8. Инструменти за обработка на дървесина (1–4 от Бабяк, по Тонкова 2008, Т.ІІ и 5 - 8 от града
край Сборяново (after Stoyanov, Mihailova 1996, Fig. 7, 9).
Fig. 8. Tools for woodworking (1–4 from Babyak, after Тонкова 2008, Т.ІІ; 5 – 8 from the ancient city near
Sboryanovo, after Stoyanov, Mihailova 1996, Fig. 7, 9.
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са откривани само фрагменти от дъбови кори (Попова 2018, 42), които може да са свързани с
дъбенето на животински кожи (Георгиева, под печат).
Малкото анализи на дървени изделия сочат, че е обработвана както мека (от иглолистни
дървета), така и твърда дървесина. Досегашните наблюдения показват, че е използван най-вече
местен дървен материал. Сред изключенията е един ковчег от кедър (Cedrus sp.), открит в елинистическия некропол на Месамбрия (Славова 2013, 28). Впрочем според Теофраст (Theophr.
HP 4, 5, 2–3) кедърът расте в планините на Тракия, но днес се смята, че той е имал предвид
хвойна (Meiggs 1982, 414). Въпреки установената практика да се предпочитат най-близките
растителни ресурси, древните майстори очевидно търсят, познават и се съобразяват със свойствата на различните видове дървесина като твърдост, гъвкавост, лекота и т.н. (Theophr. HP
5; Ulrich 2007, 239 и сл.). В строителството и като горивен материал например най-често е
употребяван дъб (Quercus sp.), чиято дървесина се характеризира с якост, трайност и водонепропускливост. Сред анализираните предмети има изделие от бяла мура (Pinus peuce) – това е
саркофагът от Белица (Попова 2008, 183; Tonkova 2016, 343; Kirilov 2016). Предпочитанията
към тази богата на смола мека дървесина очевидно се дължат на факта, че тя се обработва лесно. В случая със саркофага от Белица това е важно, тъй като отделните му части имат различна
степен на технологична сложност: равно дъно, капак от разделен по дължина на две дебел 1
м ствол на мура, една тясна и две дълги страници, съединени помежду си чрез лайсна, шини
и жлебове, които ги скрепяват в здрава сглобка (Михайлов, Костов 2008, 252). От смесена
дървесина е направен намереният в Белица дифрос (или гробно легло): краката му са от бор
(Pinus sp.), а лайсните – от бук (Fagus sp.), избран заради здравината и трайността му, които го
правят предпочитана суровина при изработването на мебели в древността. За сглобяването е
използвана обичайната за този период комбинация от жлебове и дървени лайсни (Михайлов,
Костов 2008, 252; Tonkova 2016, 343–344). Леглото от Лозарската могила е направено от ясен
(Fraxinus sp.) (Филов 1934, 122 и сл.), а дървеното сандъче от Голямата Свещарска могила – от
дъб (Quercus sp.) (Гергова 2019, 99). От борова дървесина е изработен ковчегът от могилния
гроб в Харекаттепе, чиито капак е бил инкрустиран с фигури, изрязани от чемшир (Buxus sp.)
((Işin M., Özdoğan A., 2000, 337, Resim: 6). Дъбов е саркофагът, открит в богатия могилен гроб
край Пет могили, Новозагорско (Игнатов, Иванов, ръкопис).
Откриваните останки от дръжки на стрели сочат, че за направата им е използвана твърда, тежка и жилава дървесина от ясен (Пет могили, Новозагорско, Игнатов, Иванов, ръкопис)
или от ясен (Fraxinus sp.) и дрян (Cornus mas L.) (Маломирово – Златиница, Агре 2011, 98). От
калина (Viburnum sp.) са изработени дръжките на копията, открити в гробницата край Долно
Изворово (Славова 2013, 11). Дървесина от клен (Acer sp.), известна със своята твърдост, е
открита в кухините на дребни сребърни предмети от обект (светилище) на Ада тепе (Попова
2018, 56). Обработена пръчка от плодно дърво (слива или череша) е част от предполагаем
камшик от IV в.пр.Хр. (Лазов 2017, 43). От крушово дърво, обичайна суровина за мебели, е
направен столът – дифрос, открит в Свещарската гробница (Чичикова 2012, 55–56). От леска
(Corylus sp.) и дървесина от сливови (Prunoideae) са изработени малки предмети, документирани в надгробна могила от ранната елинистическа епоха край Кабиле (Славова 2013, 14,
28–29).

Поминък и професии, свързани с обработка на дървесина
Видът и количеството на всеки дърводобив винаги зависят от предназначението на дървесината: за битови нужди, строителство, транспортни средства, военни цели, гориво, извличане на смоли, производство на различни предмети и др. Всички изброени потребности са
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Обр. 9. Дървени табуретки (дифроси) от Белица (1) (по Tonkova 2016, Pl. 149, Fig. 16 a, b) и Свещари
(2) (по Чичикова 2012, 56, Обр. 75, а-в).
Fig. 9. Wooden stools (diphroi) from Belitsa (1) (after Tonkova 2016, Pl. 149, Fig. 16 a, b) and Sveshtari (2)
(after Чичикова 2012, 56, Fig. 75, а-c).

216

„Невидими“ занаяти в древна Тракия: дървообработка и изделия от дърво
валидни за траките, а това предполага съществуването на знания и професионални умения,
свързани с набавянето и обработката на дървесина.
Производство на дървени въглища
Развитието на рудодобива, металургията и на други производства в изследваното време означава, че сред професионалистите вероятно има въглищари. В древността дървените
въглища са произвеждани от различни видове дървесина, като обичайните способи изискват
продължително горене в затворена среда на струпани на куп или в яма нарязани дървета, покрити с храсти, чим и пръст. За познанията и препоръките в тази област разказват някои от
античните автори (например Theophr. HP 5, 9).
Дървесината е основен източник на топлинна енергия в древността. Освен в бита, тя
се използва като гориво в различни производства и в сурово състояние е подходяща при дейности, които изискват температури под 1000°С – например в пещи за керамика. Топенето на
руда обаче става при по-висока температура (1100°–1200° за желязна руда), която може да
бъде постигната само с дървени въглища (Veal 2017, 337, 346). Разработването на тракийски
рудници, в които добивът на руда е съчетан с топенето на метал (Popov et al. 2011), предполага
съществуването на тази практика, довела на места до масово изсичане на гори, както това е
отбелязано за мините в Скаптесиле (Hughes 2006, 230). Дървени въглища са необходими също
за работата на ковачи и други майстори, които извършват гореща обработка на метал. Засега няма категорични данни за използването на дървени въглища за битови нужди (вероятно
при употреба на пираунос), но данните за металургични дейности в някои обекти и селища
(например работилници в града край Сборяново, Стоянов и др. 2017, 102–103; топилни пещи
в „укрепения владетелски дом” в Княжево, Агре, Дичев 2018, 115; пещи за добив на мед в
Странджа, Ников, Лещаков 2019) предполагат употребата им там за промишлени цели. Има
хипотеза, че този продукт е произвеждан в гетските земи през елинистическата епоха (Стоянов и др. 2017, 103).
Производство на катран/смоли
За получаването на смоли, сред които и катран, е необходима най-вече борова дървесина. В древността смолата е извличана чрез разрези по ствола на живи растения или чрез нагряване на отсечени за тази цел дървета. За получаването на катран те са специално цепени и
подреждани в яма, покривани с чим и пръст, след което са подлагани на продължително нагряване в затворена среда (Венедиков 1981,106–107). Начинът на това производство в Македония
е описан в детайли още от Теофраст (Theophr. HP 5, 9, 1–4). Според античните автори някои
смоли са използвани като ароматна добавка и консервант на вино, докато катранът уплътнява
и придава непропускливост на дървото, използвано в строителството и най-вече при направата на плавателни съдове. Предполага се, че районите, които предлагат борова дървесина,
изнасят заедно с нея и катран, какъвто е случаят с Македония (Meiggs 1982, 467 и сл.). Добив
на катран се допуска също за района около гетския град край Сборяново (Стоянов и др. 2017,
102–103). Анализът на стабилизирано и ароматизирано със смола от Pinus halepensis вино,
открито на няколко места в Древна Тракия (Николова 2008б; Stout et al. 2003, 82–84; Popova
2013, 262) обаче свидетелства по-скоро за вносна или подправена с вносен продукт напитка.
Дърводелство
Докато при дървосекачи, въглищари и събирачи на смола става дума за поминък, професията на дърводелците изисква отлични познания за качествата на дървесината, технически
умения за нейната обработка и широка специализация. Дърводелецът трябва чрез обучение и
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Обр. 10. Фрагмент от щит от гробницата в Голяма Косматка (по Димитрова 2015, Обр.133).
Fig. 10. Part of a shield from the tomb in Golyama Kosmatka tumulus (after Димитрова 2015, Обр.133).

опит да е придобил знания, които да му позволят да изкарва прехраната си от своята работа
(Ulrich 2007, 6). Той трябва също да разполага не само с нужните инструменти и уреди (виж
по-горе), но и с ателие за работа, за съхранение на суровината и на готовата продукция. По
всяка вероятност за тази цел, както на други места в древността (Ulrich 2007, 8), дърводелецът
в Тракия използва помещение до/от жилището си (за подобна практика виж в т.нар. Квартал
на занаятчиите в града край Сборяново, Стоянов и др. 2015, 268–269). Възможно е дърводелството да е семеeн и предаван по наследство занаят.
Много от изброените досега изделия от дърво за ежедневна употреба несъмнено са произвеждани във всяко домакинство. Може да се предположи също, че в някои селища е имало
дърводелци с ниска квалификация, които изработват (срещу пари или размяна) за населението
в близката околност различни или специфични категории дървени предмети (панери/кошници, съдове, лъжици и др.). Отделянето на тази група производители от занаятчиите – професионалисти, които могат да се препитават само от труда си, вероятно има ранна дата (виж
инструментите от Криводол от ранната желязна епоха), но работилниците на майсторите дърводелци стават видими едва през втората половина на І хил.пр.Хр.
Хипотезата за тяхното съществуване засега се основава единствено на откриваните дърводелски инструменти, както и на факта, че изработването на значителна част от изделията от
дърво изискват високи професионални умения, от които зависят транспортът, преносът на товари, строителството, обзавеждането на дома и т.н. Намерените брадви, длета и триони, както
и металните апликации за врати, сандъци и касетки от Севтополис (Огненова-Маринова 1984,
166) предполагат съществуването на дърводелско ателие там (Чичикова 2016, 51). Същата хипотеза е изказана и за града край Сборяново, където комплектът от дърводелски инструменти
включва брадви, тесли, универсални пили, секачи, длета, трион, изземки (Stoyanov, Mihailova
1996, 66). Възможно е с обработка на дървесина да са свързани също намерените в яма от III
в.пр.Хр. край Халка Бунар длето и рукан (Тонкова, Сидерис 2011, 89), част от универсалните
инструменти (брадви, рукани, ножчета), открити в светилището при Бабяк (Андонова 2008,
162) и може би в Пистирос (Andonova 2013, 239–240). Руканът от Бродилово (Дичев 2014,
175) подсеща, че занаятчии, включително и дърводелци, може да са работили постоянно или
временно и в някои от тракийските имения от елинистическата епоха, определяни засега като
резиденции или укрепени владетелски домове.
По всяка вероятност дърводелецът от втората половина на І хил.пр.Хр. притежава умения, необходими за изработването на няколко категории предмети, което предполага хоризонтална (т.е. предлагаща разнообразие от изделия, произведени по определена технология),
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а не вертикална специализация на труда (Harris 2005, 70). Той се труди сам или с малък брой
помощници и изработва серийно, т.е. за продажба (?) или по поръчка дървени мебели, включително широка гама от контейнери, прибори за хранене и др. Сред майсторите в този период
има и строителни дърводелци. С тяхно участие са строени крепостни стени, различни сгради
и гробници (виж по-горе). Макар използването на обработена дървесина в монументалната
архитектура да се доказва по косвени пътища, нейната употреба на места предполага съществуването на висока строителна култура и модерни технологии (Стоянова 2002, 18–19, 30; Стоянов 2015, 394–395). Възможно е в тази област да са работили както местни майстори, така и
чужденци.
Събраните дотук данни сочат, че най-често срещаните в бита изделия от дърво през
класическата/елинистическата епоха в Древна Тракия са мебелите за съхранение (ракли, сандъчета, рафтове)3 и тези, свързани с удобствата в домашното пространство (пейки, столове,
легла, маси). С малки изключения (Севтополис, Сборяново) те са регистрирани в погребален контекст и не е съвсем сигурно, че възпроизвеждат изцяло стандартното обзавеждане на
дома в този период. Въпреки това може да се предположи, че потребността от професионално
изработени мебели в градовете трябва да е била значителна (Acton 2014, 174), независимо
от скромния интериор на жилищата в изследваното време. Ежедневно са употребявани също
изработвани от дърво превозни средства, инструменти, предпазно оръжие и др., което прави
труда на дърводелците необходим, важен и комерсиализиран.
Косвено свидетелство за професионалните умения на работещите в Древна Тракия дърводелци, както и за пълноценния набор от инструменти, използвани за обработка на дървесината, предлагат някои от запазените изделия от дърво: дебелите борови дъски, от които е
направен саркофагът, открит в надгробна могила до Белица, Разложко например, са идеално
гладки (Михайлов, Костов 2008, 252–253); с отлично качество са дъбовите греди и талпи, от
които е изграден гробът край Маломирово – Златиница (Агре 2011, 20, обр. 1–18; 197–199;
Кирилов 2011, 237); с еднаква дебелина – 0,15 m, са дървените греди, прикрепени една за
друга с железни гвоздеи, които покриват гроба в Башова могила (Филов 1934, 60, обр. 79) и
тези, които облицоват гроба в Арабаджийската могила в Дуванлий – 0,10 m (Филов 1934, 128);
използваните при строежа на дромоса към гробницата в могилата „Голяма Косматка” дъбови
греди имат квадратно (0,08 х 0,08 m) и обло сечение (диаметър от 0,14 до 0,18 m) (Димитрова
2015, 56–57).
За нивото на дърводелските услуги свидетелстват също художествената обработка на
дървесината и високото качество на предметите от дърво, които изискват извършването на
различни, понякога сложни технически операции в процеса на работа. Примери за такава
сложност са:
−− струговането на детайли. Доказателство за употребата на познатия в съседни на
Тракия райони струг (Шелов 1984, 172; Simpson 1999) при изработването на някои
предмети от дърво предлагат сложно профилираните крака на дървения стол/легло
от могилата край Белица (Тонкова 2008, 248–249), на дифроса от Свещарската гробница (Чичикова 2012, 56), на леглото от Лозарската могила в Дуванлий (Grudeva
2018, 105), както и изобразените в Казанлъшката гробница и на други места луксозни мебели.
−− комбинации от различни видове дървесина в едно изделие. Съчетание от бор и бук
е засвидетелствано при дифроса/гробно легло от Белица, а на бор и чемшир – при
3 Данни за ракла/лавици в града край Сборяново у Стоянов и др. 2015, 258; за рафтове в късноелинистическия обект край Бродилово (Дичев 2019, 143).
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Обр. 11 Стрели с дървени дръжки от Келешева чука край Конуш, Хасковско (1), Пейчова могила
край Старосел (2) (снимки Д. Димитрова), Пет могили, Новозагорско (3–4) (снимки В. Игнатов),
Маломирово-Златиница (5) (по Агре 2011, Обр. VІІ-3).
Fig. 11. Arrows with wooden shafts from the sites at: Kelesheva chukka near Konush, Haskovo district (1),
Peichova tumulus near Starosel (2) (photo D. Dimitrova), Pet mogili, Nova Zagora district (3–4)
(photo V. Ignatov), Malomirovo-Zlatinitza (5) (after Агре 2011, Обр. VІІ-3).
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ковчега от гроба в Харекаттепе.
−− използването на дървени сглобки (жлебове, втулки, шини, щифтове, дюбели) и метален обков (скоби и пирони), които са масово засвидетелствани при изработването
на врати, мебели и др.
−− комбинациите на дърво и метал в един предмет.
Сред най-ранните примери е майсторски направената дървена ножница от Белоградец,
върху която е монтиран златен обков. Комбинирането на метал и дървесина е задължително
при изработването на стрели, копия, щитове, мечове, ножове и работни инструменти. Метални
дръжки са добавени към дървения съд от Чернозем, както и при тоалетните кутии, изобразени
в Казанлъшката и Свещарската гробница.
Начинът на изобразяване на дифроса от Казанлъшката гробница предполага изработка,
подобна на тази при стола от Ставруполис, където дървените части са покрити със сребърно
фолио (Andrianou 2006b, 231; Grudeva 2018, 111), но според Даниела Стоянова е възможно те
да имитират стъклена фрита, какъвто пример има от Пела (Стоянова 2018, 163, бел. 18, с лит.).
По подобен начин са обработени отделни сегменти от краката на трона (горе, по средата и найдолу), а неговите подлакътници завършват със сфинксове от слонова кост (Kyrieleis 1969, 138)
или с грифони (Живкова 1976, 35–36), изработени от благороден метал (обр. 3). Върху високия
му гръб, направен от кръстосани помежду си четири вертикални и три хоризонтални летви,
са изобразени множество и различни метални елементи. Част от тях са кръгли глави на пирони, които ги прикрепят една към друга, други представляват метални пръчки, които укрепват
празните полета помежду им, а шестте кръстовидни метални израстъка в горния край на летвите имат декоративно предназначение. Смята се, че появата на метални връзки и елементи
в конструкцията на дървените тронове тип А от IV в.пр.Хр. свидетелства за навлизането на
източни (персийски) форми и принципи на декорация в гръцкото мебелно изкуство по времето
на Александър Велики (Kyrieleis 1969, 141). От технологична гледна точка изработването на
такива сложни изделия предполага съществуването на операционна верига, която включва не
само дърводелци, но и специалисти с друг занаятчийски профил, без да е ясно дали те работят
в едно или в различни ателиета.
−− прилагането на разнообразни декоративни техники (инкрустация, апликация, дърворезба, боядисване).
Декорация чрез инкрустация е предположена за капака на ковчега от Харекаттепе, направен от борова дървесина, върху който са монтирани листа, изрязани от чемшир. Плътната и здрава дървесина от чемшир има текстура, подходяща за дърворезба и дребни детайли.
По тази причина тя е важна суровина за известните дървени саркофази от Керченския полуостров, както и за изработването на други предмети на много места по време на елинизма
(Meiggs 1982, 281–282, 294). Най-забележителните ранни примери на мебели с инкрустирана
украса произхождат от т.нар. Могила на Мидас във Фригия, където дървесина от чемшир е
използвана в различни комбинации с хвойна, клен, орех и други (Simpson 2013, 191 и сл.).
Чрез различното оцветяване на нарисуваната в Казанлъшката гробница елегантна тоалетна кутия може да е показана апликация или инкрустация на детайли с форма на ромб и правоъгълник. Първите от тях са разположени в декоративна решетка, която украсява видимата
тясна страна на тялото и капака на кутията, а вторите са само върху широкия скат на капака.
Тези орнаменти може да са направени от обикновена/ слонова кост, различна дървесина или
друг материал (обр. 5). Изобразената пак там кутия за скъпоценности изглежда декорирана с
кръгли апликации, а не, както се смята, с отвори по стените (Живкова 1976, 39). Декорация
чрез инкрустация се предполага също за трона от Казанлъшката гробница, под чиято седалка
има тъмен дървен панел с фигурален фриз, изпълнен вероятно с елементи от слонова кост
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Обр. 12. Дървена дръжка на меч от Маломирово-Златиница (по Агре 2011, Обр. ІІІ-27).
Fig. 12. Wooden handle of a sword from the Malomirovo-Zlatinitza grave (after Агре 2011, Обр. ІІІ-27).

(Kyrieleis 1969, 138). Комбинацията на дърво със слонова и друга кост е илюстрирана и с намерената в Севтополис костена апликация. Подобни елементи от украси за легла, открити в
погребален контекст, са известни от обекти в Северна Гърция и Древна Македония (Andrianou
2006b, 244–246; писмени сведения за специализирана работилница за луксозни дървени легла
в Атина виж у Acton 2014, 181–182).
В няколко случая е установено боядисване на дървените предмети. Примерите са редки,
а част тях – несигурни, тъй като биха могли да се обяснят и с отлагане от друга цветна органична материя, например текстил, какъвто може да е случаят със следите от жълта и червена
боя върху дървената ножница от Белоградец (Тончева 1986, 53–54). Съобщава се за боядисани

222

„Невидими“ занаяти в древна Тракия: дървообработка и изделия от дърво
в ярко червено части от дървени дръжки на стрели (върху жлеба за тетивата и с тънки хоризонтални ивици по тялото (Игнатов, Иванов, ръкопис) (обр. 11.4), както и за украсен с червени
и черни ивици капак на дървен контейнер от Голямата Свещарска могила (Гергова 2019, 99).
Примерите за украса с дърворезба са малко: върху краката на трона от Казанлъшката
гробница и тези на стъпалото пред него, оформени като лъвски лапи (Стоянова 2018, 162–
163), както и върху стъпалото и трона от наколенника в Маломирово–Златиница (Агре 2011,
60) (обр. 3, 7). Забележително произведение на дърворезбата е една дръжка на меч, която представлява стилизирана глава на птица (Маломирово–Златиница; Агре 2011, 92–95) (обр. 12).

Изводи и дискусия
Заради силните контакти с Егея, Анатолия и Средиземноморието в Древна Тракия постоянно навлизат чуждестранни стоки, които постепенно променят модела на потребление
и засилват интереса към луксозни вещи и екзотични продукти. Теоретично това може да е
причина за чиракуване на местни майстори в чужди ателиета, усвояването на нови технологии, изработването на имитации или на адаптирани към местния вкус чуждестранни образци,
както и за привличането на чужденци в тракийските ателиета (Egri 2014, с лит.).
Няма основание да се твърди, че всички коментирани по-горе изделия от дърво са изработени от тракийски майстори или в Тракия. Сравнението им с намерени другаде (най-вече в
Гърция и Древна Македония) подобни предмети ясно показва, че през класическата и елинистическата епоха в бита на местните елити навлизат произведени в чужди ателиета луксозни
изделия от дърво (Grudeva 2018), мебели (например леглото от Лозарската могила, тронове от
типа на изобразения в Казанлъшката гробница), оръжия (виж ръкохватката на меча от Маломирово-Златиница), различни видове контейнери и др. За търговия с изделия от дърво (легла,
сандъци) по море споменава Ксенофонт, когато разказва как траките от района на Салмидесос
събират изхвърлените на брега след крушения на кораби предмети (Xen. Anab. 7, 5, 14). Въпреки това може да се предположи, че преобладаващата част от използваните в ежедневието
на траките дървени предмети са местни изделия: произведени у дома, от тракийски майстори
с ниска квалификация и от дърводелци с различен произход и високи професионални умения,
които през втората половина на І хил.пр.Хр. се установяват трайно в занаятчийските квартали
на градовете и в някои от тракийските имения.
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“Invisible” crafts in ancient Thrace:
woodworking and manufacture of wooden objects

(summary)

Rumyana Georgieva

Various sources such as ancient written testimonies, representations on pieces of art, tools for
woodworking, remains from wooden objects in the archaeological record, as well as palaeobotanical data, provided evidence for the study of wood harvesting, woodworking and the use of wooden
objects in ancient Thrace.
While the written record elucidating the utilisation of timber in Thrace is insufficient, representations of wooden objects are more numerous. Wall paintings in the tombs near Alexandrovo,
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Sveshtari and Kazanlak include depictions of diphros, table, throne, footstool (ὑποπόδῐα/ὑποπόδῐον),
containers, chariots, weaponry etc. Similarly, weapons furnished with wooden parts, chairs, spinning
tools, musical instruments, chariots etc. can be seen on examples of Thracian toreutics and classical
Greek vases depicting Thrace-related myths and characters. However, woodworking tools that have
come to light are few and of rather broad use: hammers, axes, adzes, drills, cutters, chisels, saws,
files, and drawknives.
Surviving wooden objects are rare and the majority of these originated in funerary contexts.
Remains of furniture, vessels, defensive armour, handles and unidentified objects can be listed
amongst these. Furthermore, sarcophagi, coffins, graves and tombs built, covered or lined with wood
were also discovered. The archaeological record demonstrates the use of timber in the construction
of fortification walls, for manufacture of exterior and interior doors and domestic buildings as well
as for shaping open public spaces. Numerous clay spindle whorls point to the widespread usage of
wooden spindles. Likewise, clay loom weights indicate the role of wooden weaving equipment.
Wood was the primary material employed for a limited number of wagons, discovered in Hellenistic
period tumuli, as well as for barges and boats used for fishing and transportation.
Palaeobotanical analyses indicate that both, soft and hard, native timber was worked. Oak was
most frequently used in construction works and for fuel. The list of studied artefacts includes objects
made of Macedonian pine (Pinus peuce), pine (Pinus sp.), beech (Fagus sp.), ash tree (Fraxinus sp.),
oak (Quercus sp.), cornelian cherry (Cornus mas L.), water elder (Viburnum sp.), maple (Acer sp.),
hazel tree (Corylus sp.) etc.
The importance of wood in Thracian life implies developed knowledge and skills for its harvesting and further working, including the manufacture of wood charcoal and tar. A significant number of wooden utensils, essential for daily tasks, were made in each household. Low skilled woodworkers, though, were possibly residing in some settlements, supplying the neighbouring communities with various, and sometimes, specialised groups of wooden commodities.
An accomplished carpenter would have had an in-depth knowledge of the characteristics of
timber, technical skills for working it, a broad specialisation, a set of tools, as well as a workshop.
The existence of such workshops at various sites in Thrace was proven or suggested. In all likelihood,
a highly skilled woodworker established his workshop either next to or in his house. Woodworking
was possibly a family craft passed down to the next generation. The carpenters either worked on their
own or had a small number of assistants. They supplied mass produced, i.e. for sale (?) or customised
furniture, including a broad range of items for storage, cutlery etc. All manner of vehicles, tools and
defensive armour were also manufactured by carpenters, which made their work needed, important
and commercial. Framing carpenters were also active during that period. Both, Thracians and foreigners were possibly occupied in woodworking workshops in Thrace.
The collected data show that the most commonly used household wooden furniture in Classical/Hellenistic Thrace includes pieces for storage (trunks, chests, and shelves) and those providing
comfort in the living space (benches, chairs, beds, and tables).
The article discusses varied evidence manifesting the professional skills of the carpenters
such as: turning of wooden elements on a lathe, combination of different types of timber in a single
object, use of wooden joints (mortise and tenon joints, dovetail, dowels) and metal hardware (clamps
and nails) for doors, furniture etc., manufacturing of compound objects of wood and metal, and application of diverse ornamental techniques (inlaying, wood-carving, painting). From a technological
perspective, the manufacturing of composite objects suggests a developed chaîne opératoire, which
involves carpenters and other craftsmen, although it is not clear whether these shared a workshop or
worked independently.
There is no reason to argue that each recorded wooden object has been manufactured by
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Thracian craftsmen or in Thrace. Existing evidence illustrates the import of luxurious wooden commodities, produced outside Thrace, during the Classical and Hellenistic periods. On the other hand,
the majority of wooden items used in daily household activities, were possibly local products. These
could have been made at home, manufactured by low skilled Thracian woodworkers or by highly
skilled carpenters of different origin who permanently established themselves in manufacturing town
quarters and in some Thracian estates during the second half of the 1st millennium BC.
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