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ABSTRACT

The article offers new data on the Neolithisation process in the Struma valley and the Central Balkans based on recent research at the Early Neolithic settlement Ilindentsi in southwestern Bulgaria. The settlement was inhabited during the second
half of the Early Neolithic. The stratigraphic analysis points to at least two main periods, which belong respectively to the
Early Neolithic (Ilindentsi I) and the Middle Neolithic (Ilindentsi II). The entire ceramic assemblage shows a very smooth
transition from the Early to the Middle Neolithic with two transitional stages of the final Early Neolithic – Ilindentsi FEN
I and Ilindentsi FEN II.
The results of this multidisciplinary study show the complexity of the processes related to the Neolithisation of this part of
southeast Europe and the diversity of factors influencing the foundation and development of Ilindentsi, as well as its place
in the network of early Neolithic settlements in the Balkans.

KEYWORDS

Neolithic, settlement, architecture, pottery, acculturation, south–eastern Europe

Introduction
The Struma river valley is considered an important route in the spread of the earliest agriculture in the Central Balkans in the late 7th and early 6th mill. BC. It is believed that one of the main
Neolithic pathways connecting the Eastern Mediterranean with the interior of Europe passed along
Struma / Strymon valley (Nikolov 1989; Weninger et al. 2014, Fig. 10 Bottom; Krauß et al. 2017,
7–8, Fig. 4). There are numerous theories about the trajectories and mechanisms of the spread of the
new economy and lifestyle in the Balkans, and the parallel existence of different models, sometimes
contradictory, shows that there is a need for additional data and especially a detailed study of the
micro-regions in order to obtain a detailed and balanced picture (Reingruber 2017).
Twenty–eight settlements dating to the period of the Early Neolithic (6200–5500 BC) are
registered to date along the Struma river and its closest tributaries (fig. 1). The settlement pattern is
characterized by asymmetric distribution, with the highest concentration (n=22 or 80%) in the Upper
This article and the content of the journal is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
Copyright: © 2020 M. Grębska-Kulow, P. Zidarov
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Fig. 1. Early Neolithic settlements in the Struma Valley and other sites mentioned in the text: Bulgaria: 1.
Divotino; 2. Pernik I; 3. Gabrov dol; 4. Pchelintsi; 5. Priboy; 6. Negovantsi; 7. Galabnik; 8. Kutugertsi; 9.
Shishkovtsi; 10. Piperkov chiflik; 11. Bersin; 12. Nevestino; 13. Chetirtsi; 14. Vaksevo I; 15. Saparevo; 16.
Krainitsi; 17. Sapareva bania; 18. Dupnitsa; 19. Dolistovo; 20. Kamenik; 21. Dzherman; 22. Mursalevo; 23.
Kocherinovo; 24. Balgarchevo; 25. Drenkovo I; 26. Brezhani; 27. Ilindentsi; 28. Ploski; 29. Kovachevo; 30.
Rakitovo; 31. Кaranovo; 32. Slatina; North Macedonia: 33. Damjan; 34. Vrshnik 35. Аnzabegovo; 36. Rug
Bair; 37. Madzhari; 38. Vrbjanska Chuka; 39. Dobromiri; 40. Tumba Optichari; 41. Borotino; 42. Velushka
Tumba; Greece: 43. Giannitsa B; 44. Nea Nikomedia; 45. Paliambela Kolindros; 46. Lete I; 47. Koroneia;
48. Apsalos Grammi; 49. Stavroupoli; 50. Sosandra; 51. Axos A; 52. Mavropigi; 53. Sesklo; Serbia: 54.
Grivac; 55. Starčevo
Обр. 1. Раннонеолитни селища по долината на р. Струма и други обекти споменати в текста:
България: 1. Дивотино; 2. Перник I; 3. Габров дол; 4. Пчелинци; 5. Прибой; 6. Негованци; 7. Гълъбник;
8. Кутугерци; 9. Шишковци; 10. Пиперков чифлик; 11. Берсин; 12. Невестино; 13. Четирци; 14.
Ваксево I; 15. Сапарево; 16. Крайници; 17. Сапарева баня; 18. Дупница; 19. Долистово; 20. Каменик;
21. Джерман; 22. Мурсалево; 23. Кочериново; 24. Българчево; 25. Дренково I; 26. Брежани; 27.
Илинденци; 28. Плоски; 29. Ковачево; 30. Ракитово; 31. Караново; 32. Слатина; Северна Македония:
33. Дамян-Канли чаир; 34. Вршник 35. Анзабегово; 36. Руг Баир; 37. Маджари; 38. Върбянска чука;
39. Добромири; 40. Тумба Оптичари; 41. Боротино; 42. Велушка тумба; Гърция: 43. Яница Б; 44. Неа
Никомедия; 45. Палиамбела Колиндрос; 46. Лете I; 47. Коронея; 48. Апсалос Грами; 49. Ставруполи;
50. Сосандра; 51. Аксос А; 52. Мавропиги; 53. Сескло; Сърбия: 54. Гривац; 55. Старчево
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Fig. 2. Topographical location of the settlement of Ilindentsi. View from the East (photo P. Zidarov)
Обр. 2. Топографска ситуация на селището край Илинденци – общ поглед от изток
(снимка П. Зидаров)

Struma valley (Chohadzhiev 2007, 55, map 1), as compared to only by six in Middle Struma valley
(Pernicheva-Perets et al. 2011, 5, fig. 1.2), and virtually none in the Lower Struma / Strymon flowing through northern Greece. Even though some white-painted shards were recovered and published
from a field survey at Toumba Serres, the personal observations of these finds by one of us (M.
Grębska-Kulow) in the archaeological museum in Serres revealed that they are more indicative of a
distinct Late Neolithic tradition and that is why this site is not considered here.
The Early Neolithic settlements in the Struma river valley present a rather diverse picture in
terms of material culture and chronology. The region of Upper Struma has very distinct characteristics compared to the Middle Struma. These are best illustrated through the conservative ceramic
technologies (Salanova 2019). For example, the Gălăbnik group from the area around Pernik and
Radomir in the Upper Struma (Pavúk, Čochadžiev 1984; Pavúk, Bakămska 2014) is characterized by
biconical bowls placed on high solid pedestal base and white-painted decoration of stretched triangles filled with net patterns and positive-negative ornaments. The Early Neolithic settlements in the
Kyustendil region, Vaksevo and Nevestino (Čohadžiev, Genadieva 1998; Chohadzhiev 2001, 51–63;
Chohadzhiev, Genadieva 2003) have different repertory of white-painted pottery and were recently
grouped in a separate cultural group referred to as Nevestino (Pavúk, Bakămska 2014, 6). All these
settlements date to the first half of the early Neolithic and were established in the late 7th and early
6th mill. BC (6100/6000–5900 BC).
In comparison, almost all Early Neolithic settlements in the valley of Middle Struma date to the
second half of the Early Neolithic (5700–5450 BC) with the exception of only two – Kovachevo in the
southern part of Middle Struma and Drenkovo in the western outskirts of the Blagoevgrad plain, near
the Delchevski pass leading to the valley of Bregalnitsa river, left tributary of Vardar river in North
Macedonia. These two were established in the first half of the Early Neolithic (6210–5700 BC).
Considering the southern origin of the Neolithic lifeways, the concentration of more numerous, and on average earlier Early Neolithic sites in the Upper Struma valley, seems counterintuitive.
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Fig. 3. Excavated surface showing the contours of the ditch and the dwellings (aerial photo C. Tzankov)
Обр. 3. Разкопаната площ с контурите на рова и жилищата (въздушна снимка Хр. Цанков)
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Fig. 4. Square A5 – the ditch with the remains of a stone wall in the middle (photо P. Zidarov)
Обр. 4. Квадрат А5 – ровът с останки от каменна стена в средата (снимка П. Зидаров)

This distribution pattern shows that the Neolithisation process is far from linear and requires closer
attention. That is why a micro regional approach to the study of the Early Neolithic settlements in
Middle Struma valley could provide some fresh input into the greater Neolithisation debate. With
this in mind, we would like to introduce some preliminary results from our excavations at Ilindentsi,
a Neolithic site located in the southern part of Middle Struma, between the Rupel and the Kresna
gorges.

Ilindentsi
The prehistoric settlement of Ilindentsi, Massovets locality, is located on a slope with a western exposure at the foot of the Pirin Mountain overlooking the Sandanski-Petrich upland valley. It
has an altitude of 250 m and lies about 4 km to the east of the main course of the Struma river near
one of its minor left tributaries (fig. 2). The estimated inhabited area is about 3 ha. The excavations
took place in two stages: in 2004–2009 with funding from the Municipality of Strumyani and under
the “Rila” project (Grębska-Kulova et al. 2011)They were resumed in 2011 and took place every
year till 2018 as a part of the The Birth of Europe – Excavations at the Early Neolithic Settlement
Ilindentsi Project by the Regional Museum of History Blagoevgrad, Balkan Heritage Foundation,1
New Bulgarian University and the Municipalty of Strumyani, Bulgaria, as well as Institute for Field
Research, USA.
1

https://balkanheritage.org
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Fig. 5. Square A5 – сross-section of the ditch (photo P. Zidarov)
Обр. 5.Квадрат А5 – разрез на рова (снимка П. Зидаров)

The settlement developed in the second half of the Early Neolithic, approximately between
5700–5460 BC. It continued to exist throughout the Middle and probably even during the Late Neolithic (the second half of the 6th millennium BC) as indicated by few surface finds. Its absolute chronology is confirmed by a single bone sample analyzed in the radiocarbon lab at Poznan (Poz – 75992–
6510 ± 60 BP) that provided a calibrated radiocarbon age with greatest probability ca. 5500 cal BC.

Stratigraphy and chronology
An area of 350 sq. m has been excavated at Ilindentsi (fig. 3). The site could be characterized
as a flat settlement with horizontal and vertical stratigraphy. Because of its location on a slope and
active soil erosion, the cultural layer has different thickness. Thus it does not exceed 0.50 m in the
western part but increases notably for a stretch of 15 m reaching 1.00 m in the eastern direction,
and up to 1.80 m in some pits. Two periods are attested in the excavated part of the settlement: the
Early Neolithic (Ilindentsi I) and the Middle Neolithic (Ilindentsi II). Several horizons (construction
episodes) have been documented stratigraphically and their ceramic assemblages attest for a very
smooth transition from the Early to the Middle Neolithic along with two transitional stages of the
final Early Neolithic distinguished here: Ilindentsi FEN I and Ilindentsi FEN II. These two stages are
determined on the basis of a statistical study of all ceramic material by excavation units (contexts).
There is a difference in the quantity of monochrome gray ceramics of good to very good quality and
black ceramics of very good quality. These contexts always contain white-painted designs and red
slipped pottery, along wares with gray colour and very good quality (Ilindentsi FEN I) or with black
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Fig. 6. Sq. C5 – house 2 with remains of oven, fallen wall, first floor, pithos, human grave and pit with piglet.
First stage of investigation (photo P. Zidarov)
Обр. 6. Квадрат С5 – къща 2 с останки от пещ, паднала стена, първа подова замазка,
зърнохранилище, гроб и яма с останки от прасенце. Първи етап на проучването (снимка П. Зидаров)

colour with excellent quality and decoration typical for the Middle Neolithic „Dolna Ribnitsa“ style
(Ilindentsi FEN II). Here this pottery is never as dominant as in the typical Middle Neolithic features
at Balgarchevo (Pernicheva-Perets et al. 2011, 134–157) or Katuntsi-Marchin (Pernicheva 1995,
109–112), and Early Neolithic pottery always prevails. This phenomenon can be explained as delay
in cultural development or as slow acculturation, a phenomenon attested elsewhere in the early Neolithic (Reingruber 2017, 21). The Middle Neolithic (Balgarchevo II–Dolna Ribnitsa cultural group)
is well attested in the eastern part of the settlement, around trench 2, while in its western part it is
registered only in several pits (Grębska-Kulova et al. 2011, 40). In the area studied in 2011–2018,
there are altogether 19 contexts related to the Early Neolithic, 68 contexts related to FEN I, 85 contexts related to FEN II and 5 contexts related to the Middle Neolithic.

Plan of the settlement
The excavated area does not provide conclusive evidence for a regular plan of the settlement.
The dwellings were free-standing, with some distance between them. Altogether five dwellings were
registered in the area studied in 2011–2018, two of them are certainly houses with preserved interior
inventory (furnaces, grinding stones, vessels). Another dwelling was registered in squares A3 and A4
during the previous years, adding to a total number of six houses (fig. 3). All of them have been partially excavated, as their outline continued beyond the explored area. The registered buildings align
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Fig. 7. Sq. C5 – house 2 with remains of first and second floors, oven, fallen wall, human burial. Second
stage of investigation (photo P. Zidarov)
Обр. 7. Квадрат С5 – къща 2 с останки от първа и втора подови замазки, пещ, паднала стена,
човешки гроб. Втори етап на проучването (снимка П. Зидаров)

either (a) according to the cardinal directions, or (b) according to the NW/SE axis, which is common
for the Neolithic settlements. The latter orientation is typical for the earlier habitation episodes, while
the orientation in the directions of the world is typical for the later horizon and evidenced in the
dwelling in squares A3 and A4 constructed over the ditch (Grębska-Kulova et al. 2011, 29).

Enclosure
The excavated part of the settlement is enclosed on its northern side by a ditch. The observa-
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Fig. 8. Sq. H5 – house 5 with remains of stone walls, floor and vessel in situ (photo P. Zidarov)
Обр. 8. Квадрат Н5 – къща 5 с останки от каменни стени, под и съд in situ (снимка П. Зидаров)

tions of stratigraphic superposition and the incidence of diagnostic pottery in the fill of the inside wall
suggests that it was built during the FEN II phase and therefore it was not an element of the initial settlement building activities. The enclosure was excavated over a length of 15 m in the squares along
line A (fig. 3). It is a complex structure consisting of a ditch with flat base, a stone wall following its
centre line (fig. 4) and on its southern side it is flanked by a line of post holes from wooden construction (Grębska-Kulova et al. 2011, fig. 2). The ditch has a width of about 2.20 m on the top and 1.20
m at the flat bottom. Its depth varies from 1.30/1.80 m in the eastern, deepest part, to 0.60 m in the
western end. The wall that ran through the middle of the ditch was built of densely arranged stones
and ceramic fragments (figs. 4 and 5). The joint between them is made of mud, probably specially
prepared for the purpose, because it is very hard and resemble concrete. The width of the stone wall
is approximately 50 cm. In squares A3 and A4, the stone wall was paralleled by a line of 20 cm thick
post holes arranged inside the ditch and to the south of the wall. This is tentatively interpreted as a
kind of palisade (Grębska-Kulova et al. 2011, 29). Another parallel row of post holes was registered
further south but outside of the ditch. This indicates that along the south wall there was a wooden
structure blocking the access to the interior of the settlement. The recovery of several almost complete vessels on the bottom of the ditch is noteworthy. It is quite possible that their deliberate deposition has a ritual significance.
Enclosures surrounding settlements were quite popular during the early Neolithic period and
numerous examples have been attested throughout the Balkan Peninsula (Nikolova 2018). Ditches
surrounded some tell settlement in North Macedonia both in Pelagonia – Dobromiri, Slavej, Tumba
Opticari, Borotino, Vrbjanska Čuka, and at Damjan-Kanli Čair in the eastern part of the country
(Naumov et al. 2014; Naumov et al. 2016, 13–42, Fig. 14 a–d; Fig. 16; Naumov et al. 2017; Rujak et
al. 2019), as well as in northern Greece at Nea Nikomedeia, Giannitsa B, Lete I, Koroneia, Paliambela Kolindros, Apsalos Grammi (Urem-Kotsou, Kotsos 2017, 225, Table 1) and Thessaly (Runnels et
al. 2009). The ditch from Ilindentsi differs from these examples through its additional features (stone
wall and palisade), which strengthen its defensive functions. In this respect, the closest parallel is the

175

Małgorzata Grębska-Kulow, Petar Zidarov

Fig. 9. Sq. H5 and I5 – houses 5 and 6, remains of stone walls and oven (photo I. Vasilev)
Обр. 9. Квадрати Н5 и I5 – къщи 5 и 6, oстанки от каменни стени и пещ (снимка И. Василев)
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ditch from Kovachevo dated to the period Kovachevo Ic (Lichardus-Itten et al. 2002, 115–116). The
two ditches share similarities in the construction (flat bottom, stone wall in the middle and palisade)
and in the deposition of vessels. Ditches have been registered also at other Early Neolithic settlements in the central part of Struma like Brezhani and Drenkovo (Grebska-Kulova, Zidarov 2011a,
fig. 2; Grebska-Kulova, Zidarov 2011b, fig. 2, 3). They have been identified only in plan through
geomagnetic surveys and therefore we lack data on their shape (whether they are V-shaped or flatbottomed) and depth. We are not aware of such structures in the Early Neolithic settlements of the
Upper Struma valley, but the identification of three ditches at Slatina in Sofia attests for the considerable popularity of this practice. The ditches from Slatina also have flat bottoms and one of them has
dense rows of post holes on one side (Nikolov, Takorova 2018, 17), which makes them comparable
to the ditches at Ilindentsi and Kovachevo.

Architecture
The excavations at Ilindentsi offer important information on the Early Neolithic architecture
including two distinct building techniques: (a) wattle and daub – made of posts, hedges and clay, using whole and split poles, and (b) rammed earth walls (Fr.: pisé) resting on stone sockles (plinths).
Part of a house № 1 built in the rammed earth technique was discovered during the first stage
of research in 2004–2009 in squares A3 and A4 (Grębska-Kulova et al. 2011, 29) (fig. 3). The remains of five further buildings were recovered during the excavations 2011–2018: sq. C5 / B5 (house
№ 2), sq. B4 (house № 3), sq. Z5 (house № 4), sq. H5 / I5 (house № 5) and sq. I5 (house № 6). Three
of them (№ 2, 3, 4) are made of wattle and daub, and the other three (№ 1, 5 and 6) are made of
rammed earth on stone foundations.
House № 2 is located in squares C5 and B5, i.e. within the compound enclosed by the ditch.
We could distinguish two phases of habitation belonging to FEN II. There were found a fallen wall,
two floor levels, an oven, a large pithos, a grinding stone, several fragmented vessels, and a grave of a
child (fig. 6). The boundaries of the house are not clear, because no structures (post holes) have been
found in the excavated area, which could unequivocally testify to its limits, except for dark spots that
resemble holes and are on the SE / NW axis (fig. 7). A grave of a 9-month-old baby was found near
the house. From the position of the bones, it can be judged that the body was in a contracted position,
most likely placed in some kind of organic bag. The grave is associated with a later stage of habitation of the house. A whole skeleton of a little piglet was found near it, likewise placed in a shallow
pit. It is possible that the two pits were connected and provide an evidence for an ancient ritual associated with burial practices. A similar situation was registered in Kovachevo, where the body of a
small child possibly likewise placed in organic bag was found in a pit, accompanied by a buried dog
with a marble idol placed under the head (Lichardus-Itten et al. 2002, 116–117).
The walls of this house were made of split posts 15–20 cm wide. They were placed some 6 cm
apart. This wooden frame was plastered on the exterior with clay, while the inner face of the wall was
covered by wooden planks, documented though imprints lying face down on the floor. The preserved
thickness of the outer clay plaster is about 15 cm, but it may have been even thicker. As the wall fell
on the floor, it crushed a large storage vessel (pithos) and another vessel placed near the oven. The
supporting construction was typically made of round or halved oak planks 15–30 cm wide, and rarely
of the endemic coniferous yew. The wattle fence was made of hazel, yet there are not many preserved
plasters with such imprints.
Two floor levels were distinguished one on top of the other. The upper one is 5–6 cm thick.
It is made of red clay with white inclusions (lime) and it is covered by three very fine (up to 1 cm)
layers of clay plaster. The lower floor level had different composition including white clay nodules /
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concretions and the storage vessel was placed on it (fig. 7).
The oven was very carefully made. It is semi-circular in shape and it measures 1,50 x 1,40 m.
It has two floor levels. The later one (№2) was preserved only in the south-eastern part of the oven.
It is strongly cracked and lies on a cushion of small gravel stones. The earlier floor (№1) is 10 cm
lower than the aforementioned. Its heavily burnt plaster is 2 cm thick and covers a carefully arranged
stone foundation. It consists of two rows of stones: the basal layer is made of medium-sized stones
(ca. 10 cm wide), while the upper row is made of smaller gravel stones (ca. 3–5 cm). The borderline
of the oven is marked by larger stones arranged in a semicircle (fig. 7) while its opening is on the
southwest side.
Remains of a grinding feature in the form of clay platform with a ledge were found to the south
of the oven. It contained a grinding stone, like the lower grinding stone found to the east of the oven,
accompanied by a vessel turned upside down. There was a clay platform to the NW of the oven, and
another badly damaged thermal facility (context B5.7), to the north of the oven, already in square
B5. A concentration of stones and ceramics (contexts B5.12, B5.18 and B5.26), was interpreted as a
levelling floor. A large storage vessel (pithos) was found to the south of the oven. Most of the large
fragments of that vessel were found lying horizontally on three levels one on top of the other. The
lowest fragments form a compact level lying directly on the first floor level of the house. It is very
clear that the fragments of pithos in the western periphery are compressed by the fallen wall (fig. 6).
It is estimated that the vessel had an approximate height of about 90 cm and a maximum diameter
of 60 cm. The average thickness of its walls measure 2.5 cm and E. Marinova managed to identify
remains of chaff in the clay temper.
House № 3 is located in the adjacent square B4. Only the SE corner of this building is exposed,
exhibiting a white clay floor delimited by several post holes. The house is dated to the FEN I. Its
continuation in a NE direction was completely destroyed by later structures in square B5.
House № 4 is located in the northern part of the excavated area, in sq. Z5. It was identified
through a number of post holes arranged along NW/SE axis and delimiting the north-western corner
of a house continuing beyond the excavated area in NE direction. Large fragments of destruction
daub cover the delimited area.
House № 5 is identified in squares H5 and I5 and it is dated to FEN II. The house has approximate dimensions: 5.50 x 6.00 m and is oriented SE / NW. Best preserved is the stone foundation of a
wall NW / SE with two rows of stones and a very carefully shaped face to a height up to 40 cm and
a width of 60 cm (fig. 8). The other walls are not so well preserved, but the dispersed stones clearly
mark their orientation. The superstructure of the walls was likely made in rammed earth technique,
because the plaster fragments did not have imprints of wooden construction. The clay floor is tempered with white concretions (lime), and the stationary elements of the interior include an oven and
an almost completely preserved vessel slightly dug into the floor to the north of the oven (figs. 8–9).
House № 6 – the remains of another stone wall and a small part of a trampled clay floor were
identified in the southern half of square I5 but the connection with house № 5 is not very clear. It is
hard to say whether they belong to one house with internal division to two rooms or to two semidetached buildings sharing a wall with SW / NE direction (context 33) and corresponding orientation
(fig. 9). It is interesting that there are additional rows of post holes situated along the long walls of
the two houses 5 and 6 – along theirs SW walls in sq. I5 (fig. 9) – likely indicating an additional supporting construction.
The technique of wattle and daub is traditional for the Balkans and it is registered in most
prehistoric settlements along the Struma river valley (Chohadzhiev 2007, 63). The main posts are
typically placed in foundation trenches, but no such trenches have been testified at Ilindentsi. Among
its specific features is the use of split posts. There is not enough data to tell whether they comple-
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Fig. 10. Typical pottery forms (drawings I. Kulov)
Обр. 10. Характерни керамични форми (рисунки И. Кулов)
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Fig. 11. White painted pottery in “abstract-floral” style (drawings I. Kulov)
Обр. 11. Бялорисувана керамика в „абстрактно-флорален“ стил (рисунки И. Кулов)
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Fig. 12. White painted pottery in “abstract-floral” style (drawings I. Kulov)
Обр. 12. Бялорисувана керамика в „абстрактно-флорален“ стил (рисунки И. Кулов)
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Fig. 13. White painted pottery in “Karanovo” style (drawings I. Kulov)
Обр. 13. Бялорисувана керамика в стил „Караново“ (рисунки И. Кулов)
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Fig. 14. White painted pottery in “Kovachevo” style (drawings I. Kulov)
Обр. 14. Бяло рисувана керамика в стил „Ковачево“ (рисунки И. Кулов)
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Fig. 15. Red on red painted pottery (drawings I. Kulov)
Обр. 15. Червено върху червено рисувана керамика (рисунки И. Кулов)
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Fig. 16. Dark on red (1-4); Polychrome painted pottery (5, 6); Bitumen covered pottery (7-12)
(drawings I. Kulov)
Обр. 16. Тъмно върху червено (1-4); полихромна рисувана керамика (5, 6); керамика покрита с битум
(7-12) (рисунки И. Кулов)
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Fig. 17. White painted pottery in “abstract-floral” style (photo I. Kulov)
Обр. 17. Бялорисувана керамика в „абстрактно-флорален“ стил (снимка И. Кулов)

mented a supporting construction of round posts or completely replaced them. The documentation
of spaced post holes is suggestive for the validity of the second hypothesis. A similar technique of
building walls with split posts has been documented in great detail at Veluška Tumba and Madžari in
North Macedonia (Tolevski 2009, 61–62). At Veluška Tumba this technique is present in two variants (Simoska, Sanev 1975, 43). In the earliest horizon 1, the supporting posts were placed at 1.10
m distance and they were connected by horizontally attached halved stakes with both sides being
coated with a thick layer of clay. Later, in horizon 3, two rows of whole stakes were made and split
stakes were placed vertically between them. The first variant was applied also in Madžari (Sanev
1988, 13). The technique of wattle and daub was also quite popular in the Early Neolithic settlements
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in northern Greece, with the exception Stavroupolis where adobe prevailed (Urem-Kotsou, Kotsos
2017, 226–230, Tables 1 and 2). The use of split posts or planks in the construction of walls has also
been documented at Sosandra in northern Greece (Kloukinas 2017, 175). A similar way of building
the walls was registered in the later horizon 2 at Brezhani (Grebska-Kulova, Kulov 2010), but the
posts there were split in four and the structure was not plastered on the inner side. Halved posts were
used to build an attic at Balgarchevo, while the clay was notably mixed only with sand, without the
use of any organic temper (Pernicheva-Perets et al. 2011, 85).
A comparable diversity of construction techniques is documented at Kovachevo. Five distinct
wall construction techniques were recorded during the four periods of the Early Neolithic: (1) traditional wattle and daub with wooden posts, hedges and clay, (2) densely placed stakes of small size,
coated on both sides with clay, (3) sparsely placed stakes connected by a specially prepared mixture
of clay, ash and finely ground plaster resembling the strength of concrete, (4) a rammed earth wall,
and (5) a mudbrick wall (Lichardus-Itten 2014; Lichardus-Itten et al., 2002, 108–114; LichardusItten, Grębska-Kulow in press).
The use of stone foundations in the architecture is typical for Anatolia, the Middle East and
the southern Balkans – Thessaly and southern Greece (Perlès 2001, Table 9.1). This technique was
not attested during the Early and Middle Neolithic in northern Greece but began as early as the Late
Neolithic (Urem-Kotsou, Kotsos 2017, table 1–3; Kloukinas 2017, 175). Stone foundations of walls
were found at two sites in North Macedonia: Anzabegovo (Gimbutas 1976, 32, 34) and Kanli ČairBoykovtsi near the village of Damjan in Eastern Macedonia (Stojanova-Kanzurova 2017, 186–187).
Stone plinths were also documented among the architectural features of Kovachevo. There were
discovered three stone walls. Two have very well-shaped faces and larger sizes with a width of 1.20
m and 1.00 m (Demoule, Lichardus-Itten 1994, Figs. 31, 32). The third wall is made of stone slabs
and was most likely connected with a well from the Middle Neolithic.
Floors plastered with white clay are also rather typical for Kovachevo (Lichardus-Itten et al.
2002, 110–113), and such were likewise found in Ilindentsi in houses № 1, 2, 3 and 5. Similar floors
have been registered in northern Greece at Mavropigi, Axos A, and Giannitsa B (Kloukinas 2017,
178).

Pottery
In total 42 229 fragments of pottery were registered during the 2011–2018 excavations, but
only 15 000 diagnostic fragments (ca. 36%) were subject of statistical processing. The rest were not
included due to considerable degrees of fragmentation and surface degradation. To ensure comparability, the classification of ceramic categories, groups and forms follows the main criteria introduced
and applied in Balgarchevo (Pernicheva-Perets et al. 2011, 111–118). The categories are based on the
thickness of walls; whereas the groups are based on combination of wall thickness and colour of the
outer surface. The study of various technological aspects considered in context is a subject of specialized research presented in a series of separate articles (e.g. Dzhanfezova et al. 2020). Therefore here
we present only some general preliminary observations from the macroscopic analysis of the pottery.
Temper
The main temper used in the clay is of mineral origin, but it is noteworthy that in all ceramic
groups there is also an organic temper. These fragments form 17% of the statistically processed ceramics.
There are also fragments made of perfectly purified clay (without additives). These are particularly frequent among the pottery with gray- and black-burnished to polished surface, and are less
common in red-slipped thin-walled pottery. Another special feature is the presence of significant
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Fig. 18. White painted pottery in “Karanovo” style (1-6); “Kovachevo” style (7-12) (photo I. Kulov)
Обр. 18. Бялорисувана керамика в стил „Караново“ (1-6) и в стил „Ковачево“ (7-12)
(снимка И. Кулов)

quantities of mica in the clay. This is especially characteristic for painted red-on-red pottery, much
less frequently found in groups with gray- or black- polished surface.
The thickness of the vessel walls usually correlates with their function and allows the definition of three main categories as presented in Table 1.
The most frequent category is that of the pottery casually used for food preparation and consumption. It is classified as category 2 and includes part of category 1 and this pottery amounts to
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70%. The remainder of category 1 is used for storage vessels. The quantitative contribution of the
finest pottery of category 3 is rather insignificant. Such relative distribution of the main categories is
characteristic for the typical household assemblages geared towards the satisfaction of basic needs.
This conclusion could be used to define the functional characteristics of the excavated area of Ilindentsi as a residential quarter.
The combination of wall thickness and the colour of outer surface prompted the identification
of 20 technological groups (Diagram 1). The contribution of each category by number of fragments
is the following: 1А – thick-walled pottery with a black surface – n=121; 1В – thick-walled pottery
with a gray surface in various nuances – n=1081; 1С – thick-walled pottery with a brown surface
in various nuances – n=2142; 1D – thick-walled pottery with a red surface in various nuances –
n=2275; 1Е – thick-walled pottery with a beige surface – n=67; 1F – thick-walled pottery with a
yellow surface – n=116; 1G – thick-walled pottery with a pink surface – n=24; 2А – medium-walled
pottery with a black surface – n=918; 2В – medium-walled pottery with a gray surface in different
nuances – n=1347; 2С – medium-walled pottery with a brown surface in different nuances – n=1971;
2D – medium-walled pottery with a red surface in different nuances – n=1544; 2Е – medium-walled
pottery with a beige surface – n=87; 2F – medium-walled pottery with a yellow surface – n=128;
3А – thin-walled pottery with a black surface – n=550; 3В – thin-walled pottery with a gray surface
in different nuances – n=354; 3С – thin-walled pottery with a brown surface in different nuances –
n=298; 3D – thin-walled pottery with a red surface in different nuances – n=185; 3Е – thin-walled
pottery with a beige surface – n=18; 3F thin-walled pottery with a yellow surface – n=9; 4 – Early
Neolithic painted pottery – n=991; 5 – pottery with red slip – n=513.
Most frequent are the ceramic groups with red and brown surface, followed by two groups
with gray surface, a group of painted pottery and then two groups with black surface. These proportions match the chronological position of the settlement at the end of the Early Neolithic. All elements of the Early Neolithic are still present (plain pottery with lighter tones in combination with
white-painted pottery). At the same time there is a gradual increase of the dark-faced pottery that will
become characteristic for the Middle Neolithic.
Shapes (fig. 10 and Diagram 2)
The classification of the shapes follows the one introduced by L. Pernicheva (PernichevaPerets et al. 2011, 115–117) and systematically applied at all sites studied by her in the Middle
Struma valley.
The main shapes are defined as:
−− Plates (the largest diameter is at the rim),
−− Bowls (the diameter of the rim is equal or smaller than the largest diameter of the body),
−− Jars (presence of narrow low or tall neck),
−− Special: baking trays, bottles, lids, etc.
The most popular shape is the bowl, followed by the plate with minor frequencies of jars, and
insignificant number of special forms like the baking trays and the bottles. Within these main shapes
often there could be distinguished multiple types and varieties.
Plates – the following types are defined:
Conical shallow plates (fig. 10. 2; 11. 5; 14. 8; 15. 5) – 16%,
Conical deep plates (fig. 10. 4; 11. 6; 14. 4, 6) – 10%,
Plates with a rounded body (fig. 11. 4; 14. 2) – 7%,
Bi-partite plates with slight carination – less than 1%.
Bowls – they are characterized by a greater variety of types depending on the shape of the
upper part:
Bi-conical bowls (fig. 10. 1; 11. 2; 12. 2, 4) – 1%,
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Fig. 19. Red on red painted pottery (1-3); red on black painted pottery (4, 8); red on gray painted pottery (5,
6, 7); dark on brown painted pottery (9, 12); bitumen covered pottery (10, 11) (photo I. Kulov)
Обр. 19. Червено върху червено (1-3) ; червено върху черно (4, 8); червено върху сиво рисувана
керамика (5, 6, 7); тъмно върху кафяво рисувана керамика (9, 12); керамика покрита с битум (10, 11)
(снимка И. Кулов)

Bi-conical bowls with sharply everted upper part (fig. 12. 1, 3, 15) – 1%. A similar form is
very characteristic for the culture Veluška Tumba–Porodin (Simoska, Sanev 1975, T. VII. 1,3; T.
VIII. 1,2),
Cylindrical-conical bowls, less than 1%,
Semi-spherical, slightly closed in the upper part (fig. 11. 3; 14. 3) – 5%,
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Category
1
2
3

Wall thickness (mm)
10 mm and more
6 – 9.9
2 – 5.9

Number of sherds/ percentage
6126 = 41%
7182 = 48%
1692 = 11%

Table 1. Distribution of pottery categories
Таблица 1. Разпределение на керамичните категории

Bowls with rounded or elongated body and everted rim (fig. 10. 6; 15. 1–3) – 7%. It should be
emphasized that bowls with an elongated, almost cylindrical body and a profiled outward mouth are
especially typical for red-on-red painted decoration,
Bowls with rounded body and short cylindrical neck (fig. 10. 5; 13. 2; 15. 4) – 3%,
Bowls with rounded body and high cylindrical neck (fig. 13. 4) – 7%,
Bowls with rounded body and short concave neck (fig. 10. 7) – 10%,
Bowls with rounded body and high concave neck (fig. 13. 8) – 1%,
Tulip-shaped bowls with almost cylindrical body, without a neck or with a very weakly profiled outward mouth (fig. 11. 1; 14. 1, 10, 12) –11%. In Ilindentsi, the more characteristic variety
of this form with high cylindrical pedestals was not identified, which suggests that similarly to Kovachevo, the classical tulip-shaped form was not present in its assemblage,
Spherical bowls (fig. 13. 6) – 6%,
Spherical bowl with slight carination in the upper part (fig. 10. 10) – less than 1%. This form
appears at the end of Early Neolithic and is registered in Balgarchevo I (Pernicheva-Perets et al.
2011, 225 fig. 4.7. 1–11) and Kovachevo Id (personal observation),
Spherical bowl with everted rim (fig. 10. 8) – 3%.
Jars – they are significantly less common than the previous forms. It is characteristic for Ilindentsi that in most cases the neck is sharply profiled (funnel-shaped), and less often cylindrical. Only
two types are defined:
Jars with a funnel-shaped neck (fig. 10. 9) – 1%,
Jars with a cylindrical neck – less than 1%.
Special forms – they are rare and do not fit into any of the previous forms.
Bottle-like vessels, less than 1%. This form is characteristic for the end of Early Neolithic and
continues during the Middle Neolithic. Some of the high necks have an anthropomorphic image and
resemble tall cylinders with human heads typical for the Middle Neolithic (according to the regional
chronology) cultures in the Vardar valley.
Shallow dishes (baking trays) – n=155 – 8%.
Handles – the medium-sized strap handles are the most frequent category. They have a conical or rounded profile and are rarely flattened. The presence of several long strap handles (fig. 10.
11), which is unusual for this region, as well as strap handles placed obliquely (fig. 10. 12), is among
the peculiarities of the Ilindentsi assemblage. Flat band-shaped handles are less common and rather
characteristic for the Middle Neolithic period.
Bases – the Early Neolithic pottery is characterized by ring-shaped bases (fig. 10.13; 14. 13;
16. 4), short cylindrical pedestal bases (fig. 13. 12, 13; 15. 11; 16. 2) or conical pedestal bases (fig.
10. 14, 15; 13. 14; 14. 14) and flat solid bases. Non-accentuated bases are characteristic for the gray
and black thin-walled pottery.
The dominance of bowls and plates, as well as baking trays reinforces the importance of the
forms associated with daily preparation and consumption of food. This set of forms, revealing relatively simple forming technology, without complex profiling is characteristic for the Early Neolithic.
The presence of biconical and cylindrical-conical bowls, characteristic for the Middle Neolithic is
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Diagram 1. Relative frequency of technological groups
Диаграма 1. Пропорционално разпределение на технологичните групи
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Diagram 2. Relative frequency of main shapes
Диаграма 2. Пропорционално разпределение на основните керамични форми

rather limited.
There are some specific shapes like № 16 and № 20 that are characteristic for the final phase
of the Early Neolithic. There are also forms such as № 6, which are rather characteristic for a particular cultural region – Pelagonia, and elements of forms, such as the jars with funnel-shaped mouths,
which are in turn typical for Nea Nikomedia in northern Greece (Pykne, Youni 1996, 95) and Sesklo
culture further south in Thessaly (Otto 1985, Abb. 8), but are rather exceptional for south-western
Bulgaria or the area of Karanovo I culture. Interesting are the inclined rope handles, which raises the
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question for the attachment of these vessels.
Ornamentation (Diagram 3)
The most frequent ornamental technique is the painted decoration with several varieties
(n=994), followed by a significantly smaller numbers of other types of decorations such as:
−− Plastic band with or without dots, frequently with barbotine (n=234),
−− Impressed dots including dots on the rim (n=111),
−− Rippling (n=34),
−− Incised lines (n=35),
−− Impresso with nail or finger (n=20),
−− Broad excised lines (n=9),
−− Impressed dots “Dolna Ribnitsa” (n=9),
−− Gray-topped (n=5).
The pottery with barbotine is another peculiarity of this assemblage. It is particularly significant – with 1593 fragments and accounts for 11% of the statistically processed shards. Barbotine has
functional but also aesthetic aspect and might be treated as kind of ornamentation. It is especially
typical for thick-walled vessels – 84%, significantly less on medium-walled vessels – 15% and only
one fragment is thin-walled. There are different types of barbotine – finger streaked, textile streaked
and arched, and often it is combined with ornamentation or polished band above it. Barbotine is
not so popular in the southern Balkans, although it is always present in Early Neolithic ceramic assemblages. In Kovachevo it forms 6% (Salanova 2009, 23). Against this background, this method of
surface treatment which combines functional and aesthetic purposes enjoys exceptional popularity
at Ilindentsi (Diagram 4).
Painted Pottery
A distinguishing feature of the Neolithic pottery from Ilindentsi is the notable presence of diverse painting recipes and “bitumen” decoration in addition to the white painted decoration.
The white painting is the most popular decorative technique applied to the fine pottery. It
accounts for 7% of the processed ceramics or 2% of all ceramics. Its popularity is followed by the
painting of red designs on red, gray, or black surface (fig. 19. 4–8). The white paint can be applied
on red or brown background, and not so often on beige, yellowish, gray or black background. Rarely
does the paint have a darker hue, close to gray. The outer surface of the pots is often covered with red
slip, most often applied also inside. It is most frequently applied to fine bowls and plates with a wall
thickness of 5–8 mm and never on jars.
The shapes of the plates are:
– Conical shallow plates (fig. 11. 5; 14. 8; 15. 5),
– Conical deep plates (fig. 11. 6; 14. 4, 6),
– Plates with a rounded body (fig. 11. 4; 14. 2).
The bowl shapes are much more varied:
– Biconical bowls (fig. 11. 2; 12. 2, 4),
– Biconical bowls with sharply everted upper part (fig. 12. 1, 3, 15),
– Semi-spherical bowls, slightly closed in the upper part (fig. 11.3; 14. 3),
– Bowls with rounded or elongated body and everted rim (fig. 15. 1–3),
– Bowls with rounded body and short cylindrical neck (fig. 13. 2; 15.4),
– Bowls with rounded body and high cylindrical neck (fig. 13. 4),
– Bowls with rounded body and high concave neck (fig. 13. 8),
– Tulip-shaped bowls with almost cylindrical body (fig. 11. 1; 14. 1, 10, 12),
– Spherical bowls (fig. 13. 6).
Bases – the most frequently found pot base varieties include low ring-shaped bases (fig. 14.
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13; 16. 4), low cylindrical pedestal bases (fig. 13. 12, 13; 15. 11; 16. 2), sometimes divided into three
(fig. 13 .13), low, conical pedestal bases (fig. 13. 14;. 14. 14), and as an exception high cylindrical
pedestal bases (fig. 13. 15).
Handles – only strap handles are present.
Decoration – the white painted pottery is very fragmented preventing the restoration of an
entire composition, but it is possible to determine a significant amount of motifs and the basic principles of composition. The decoration below the rim is most often represented by a net-like band (fig.
13. 2, 4, 6, 8; 14, 2; fig. 18. 1–3), followed by oblique lines (fig. 14. 4), zigzag line with dots (fig.
11.2; 17. 9), and semi-circles in several varieties (fig. 14. 2, 3, 6, 10). Others, like triangles shaded
with lines, rectangles with a line in the middle, and dots are much less common.
Pedestal bases – the pedestal bases are most often decorated with two or three parallel horizontal lines (fig. 13. 12, 13; 15. 11), less often with vertical lines (fig. 14. 13), net (fig. 13. 15), shaded
triangles (fig. 13. 14) and semi-circles (fig. 14. 14).
Principal composition – two groups of motifs are clearly distinguishable: the first is linear,
while the second is characterized by curvilinear motifs, often difficult to determine and positivenegative in nature. The first group is characterized by parallel vertical or oblique lines, (fig. 14. 1–4,
6, 10), wide bands flanked by dots (fig. 13. 3, 7, 11; 14. 1, 5, 7, 12; 18. 11,12b), semi-circles (fig. 14.
2,3; 17. 10a; 18. 8a), concentric circles (fig. 13. 9,10; 18. 7), and triangles filled with a net (fig. 13.
1,3,5,7; 18. 4,5). The second group is characterized by triangles with elongated angles (fig. 11. 3; 12.
1, 3, 10, 14; 17. 3, 9, 10b), triangles filled with a net (fig. 12. 6, 7), triangles filled with white paint
or so-called rocks (fig. 11. 1, 5, 6; 17. 5, 11), parallel lines of different thickness (fig. 12. 12; 17. 1),
wavy parallel lines (fig. 12. 5, 16), skipping spirals (fig. 12. 8, 9, 10; 17. 7, 8), and positive-negative
motifs, sometimes resembling floral motifs (fig. 11. 2, 3, 4; 17. 9, 10b).
Three styles of white-painted ceramics can be distinguished. The first style is based on rectilinear motifs (figs. 13; 18. 1–6 ). The decoration consists of nets, oblique lines, semi-circles, and
triangles positioned below the rim, whereas the triangles covered with net patterns, parallel lines,
parallel bands with dots and concentric circles are very common motifs in the main composition.
The most common motifs on the pedestal bases are one, two or three horizontal lines, oblique lines,
triangles and a large net (fig. 13. 12–15). Extremely frequent are different types of bowls with a neck,
most likely positioned on short pedestal base. This style is characteristic for the Karanovo I culture
and is widespread over the vast territory occupied by this culture (Nikolov 2000, Abb. 1; Nikolov
2002a; Nikolov 2002b). In Rakitovo it is defined as a “Thracian style” (Macanova 2000, 60–61). In
the valley of the Middle Struma it is registered only in the Sandanski-Petrich plain.
The second style is called „abstract-floral“ (figs. 11–12; 17) and is characterized by curvilinear
motifs, with uneven width. These are abstract motifs, plant, spiral, triangles, step-like motifs, triangles densely filled with paint, elongated triangles, positive-negative motifs, etc. The vessels from
Ilindentsi made in this style do not have a decoration below the rim, but only on the body. The most
frequent forms in this group are bowls and plates. The decoration could be applied to both surfaces.
This style is characteristic for the Early Neolithic cultures of North Macedonia like AnzabegovoVršnik (Sanev 2009) and Veluška Tumba–Porodin (Simoska, Sanev 1975), for the Gălăbnik group
(Pavúk, Čochadžiev 1984) in the Upper Struma and partly for Vaksevo (Chohadzhiev 2001). The
step-like motif and triangles densely filled with paint are especially characteristic for Anzabegovo
I (Sanev 2009, T.II.5,10; T.VII.5 T.IX.3; TX.6,9; T.XII.3), but it is also present in Damjan in eastern Macedonia (Stojanova-Kanzurova 2017, 188, Fig. 5a, 5d), where it is synchronized with Anza
Ic. A motif of triangles with elongated shoulders, typical for the latest horizon in Veluška Tumba
(Simoska, Sanev 1975, 59, T.IX. 3,4, 5; T.XVIII), is also present in Damjan (Stojanova-Kanzurova
2017, Fig. 5b, 5c–5f). The white-painted pottery from Ilindentsi, executed in the second style, finds
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very close similarities with Rug Bair (Sanev 1975, T.VII.1; T. VIII.2; T.), as well as with Balgarchevo
I (Pernicheva-Perets et al. 2011, Fig. 4.39. 1–15; 4.41.10,12), both synchronous, from the end of
the Early Neolithic. The motif of stretched triangles filled with net and positive-negative motifs, as
well as some of the motifs executed in dark paint, resemble some examples from Gălăbnik (Pavúk,
Čochadžiev 1984, Abb. 5. 1–3; Abb. 7 1–7; Abb. 12. 2, 4, 8). Some motifs executed in this style are
also known from Vaksevo (Chohadzhiev 2001, Dr. 27. 4; 28. 2, 6, 7, 11, 16; 29. 1; 30. 7; 38. 9, 10).
The similarities with this cultural circle are enhanced by the presence of biconical bowls with a sharp
profilation on the upper part. “Rakitovo style” defined by Macanova after the site of Rakitovo (Ma-
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canova 2000, 61) has many similar characteristics with the second style.
A third style, defined as “Kovachevo style” (figs. 14; 18. 7–12 ) is a combination of the two
previous styles and is characterized by the horizontal arrangement of a composition in which there
is a band filled with net and large lines with dots, zigzag lines and a spiral. This style is characterized by a combination of rectilinear motifs on the outside and abstract, floral motifs on the inside. It
is applied mainly on bowls and plates, as the composition covers both sides. The Kovachevo style
fully corresponds to stylistic groups A and C, partly group B and D defined for the painted pottery in
Kovachevo (Lichardus et al. 2002, 119–120, Pl. 11.1–15; 12.1, 7, 8, 10, 11; 13.1–14).
The stratigraphic observations do not show any correlation between the three styles and the
chronological phases EN, FEN I and FEN II on one hand and the architectural techniques: wattle and
daub or stone architecture – on the other. That means that this package of three white painted styles
was applied already at the very beginning of the settlement and then developed further according to
the local preferences.
In addition to the white-painted decoration, fragments with a red pattern in three variants have
been registered in Ilindentsi: red on red, red on gray, and red on black.
Red on red (fig. 15. 1–11; 19. 1–3) – this group is characterized by a large amount of mica
in the clay. It is typically applied on thin-walled vessels, followed by medium-walled and only one
thick-walled fragment. The forms are quite uniform and are as follows: № 9, a bowl with an elongated, slightly rounded body and a well-defined, outwardly curved mouth (fig. 15. 1–3), a bowl with
a slight biconical body and a well-defined straight mouth (fig. 15. 4), as well as a conical plate (fig.
15. 5), in which the red ornament is on both sides. The motifs are linear, executed with straight or
slightly wavy lines 2–6 mm thick and include shaded triangles (fig. 15. 4, 7; 19. 2), concentric semicircles (fig. 15. 5), groups of parallel lines or dissected lines (fig. 15. 6, 10; 19. 3).
This kind of ornamentation is well documented in the Upper Struma, the Sofia plain and in the
circle of Starčevo culture. Very similar fragments in terms of forms, motifs and even composition
were found in Pernik, Gălăbnik (Bakamska, Pavúk 1995, Abb. 1: 45, 3: 2, 3, 5), and Slatina (Takorova 2016, Fig. 1. 5; 2. 4–6) but the contrast with the background is preserved and the drawing stands
out clearly. In Slatina there are also plates decorated with this type of drawing (Takorova 2016, Fig.
2. 1–3). They are very reminiscent of a plate from Ilindentsi, both in terms of motifs on both sides
combined with a lack of contrast, and in a form that is quite unusual for this group of painted pottery.
A red painting was also found in Serbia at Grivac (Bogdanović 2007, Fig. 5. 17, 19; 7. 3, 5, 13, 14), in
North Macedonia in Madžari (Stojanova-Kanzurova, Zdravkovski 2008, No. 28, 31) and Vrbjanska
Čuka (Temelkoski, Mitkoski 2005, Vol. XIII. 2). The first site belongs to the Anzabegovo–Vršnik III
cultural group, while the second belongs to the Velushina-Porodin cultural circle. It should be noted
that a very similar pattern in terms of colour combination, technique and lack of contrast is found in
Sesklo (Demoule et al. 1988, 12–16; Schneider et al. 1991, 16–22, Fig. B). H. Todorova also drew
attention to this similarity (Todorova, Vaisov 1993, 104). The red-on-red pottery from Ilindentsi
has some common traits with that from Gălăbnik, Slatina, Madžari and Anzabegovo, both in terms
of forms (especially the bowl with profiled mouth) and motifs (shaded triangles), but there are also
differences, which point to the final Sesklo phase (lack of contrast and specific slightly wavy lines).
The fragments with red paint and gray or black background (fig. 19. 2–8) emphasized a smooth
transition to the Middle Neolithic and a certain conservatism in the preservation of old traditions
(painted pottery), but on new groups of pottery (gray and black polished), typical for the next period.
A fragment with red drawing on a gray background was also found in Gălăbnik (Bakamska, Pavúk
1995, 35).
There are also single fragments with dark linear pattern (fig. 16. 1–4; 19. 9, 12) (different from
Starčevo), as well as with polychrome decoration (fig. 16. 5, 6), which is also different from the
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polychrome pottery from western and north-western Bulgaria and again points to northern Greece,
where polychrome pottery is likewise registered in the Early Neolithic settlement Mavropigi (Bonga
2017, 379).
Another specific feature of Ilindentsi is the presence of ceramics with “bitumen decoration”
(fig. 16. 7–12; 19. 10, 11). Studies of bitumen-coated fragments show that it was obtained from a
birch bark (Urem-Kotsou et al. 2018). 34 fragments were found with black tar covering large parts
of gray vessels. The ornament has a positive-negative character, with the thin white lines which limited the bitumen coating becoming an integral part of the composition. Such a “bitumen drawing”
is also known from Kovachevo (personal observation) from the same period – the end of the Early
Neolithic.

Discussion
Ilindentsi poses a number of questions related to the Neolithic processes along the Struma
river valley, its cultural affiliation and contacts with the neighbouring communities.
It is the second Early Neolithic settlement after Kovachevo upstream the Struma valley. It was
established around 5700/5600 cal BC that means 500 years later than the earliest settlement in Kovachevo (Ia), founded ca. 6210 cal BC (Higham et al. 2011, 1078–1079). The beginning of Ilindentsi
corresponds with period Kovachevo Ic/Id, the period of greatest prosperity and the largest built-up
area in Kovachevo. The similarities with Kovachevo are numerous and can be traced both in the
white-painted ceramics and in the remarkable similarity of their enclosures, the proximity of the architectural techniques, the plastering of the floors with white clay and some specific burial practices.
All these data indicate a close connection with Kovachevo during the period Ic/Id. It is difficult to determine whether such connection was sporadic or sustained over a prolonged period. The
choice of location is precise and requires good prior knowledge of the region. Ilindentsi is located on
a vast terrace facing west; with a long sunlit exposure and excellent visibility. It is located opposite
the flow of the Tsaparevska river into Struma. This river forms a natural passage leading to the valley of the river Bregalnitsa and there from to the river Vardar in North Macedonia. The inhabitants
of Ilindentsi were well acquainted with the natural resources of the region, including the flint (chalcedony) deposits around Palat Peak on the other side of the Struma river, as well as the fluorite used
to make jewellery.
There are still industrial deposits of marble in the Pirin Mountains also used to make jewellery
and slingshot balls. It seems that the control over the natural pass leading to the Vardar valley, as well
as over the natural resources in the region were a major factor in founding the settlement.
The ditch in Ilindentsi shows remarkable similarities with that of Kovachevo in terms of shape
(flat bottom) and additional features (stone wall and palisade). There is a significant typological difference between the ditches in Upper Thrace and those in Middle Struma. It is uncertain whether
this is an expression of different cultural traditions or has a functional explanation. Unfortunately,
the nearest ditches in Brezhani and Drenkovo, as well as those in North Macedonia, are known only
from geomagnetic measurements and the lack of specific information about their shape and size so
far prevents finding an answer to this question.
A considerable diversity of architectural techniques is attested at Ilindentsi, which to some
extent repeats the situation in Kovachevo. Ilindentsi definitely proves the use of stone architecture,
which has so far been denied for this part of the Balkan Peninsula. Similar techniques have been
witnessed in Anzabegovo and Damjan in North Macedonia, as well as in Kovachevo, where the
walls are significantly more massive and probably belonged to non-residential buildings. The stone
architecture is typical for the southern Balkans and Anatolia, which testify preservation and/or trans-
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mission of southern traditions. In the traditional technique of wattle and daub we come across a feature (formwork of split stakes), also known in North Macedonia from Veluška Tumba and Madžari,
which also points to a common tradition and/or regular contacts between the two regions.
Ceramics also offers a lot of interesting information. Undoubtedly, part of the pottery in terms
of style is very close to Karanovo I or the so-called „Thracian style“. In Ilindentsi it is very uniform,
expressed in a great repetition of certain motifs and almost only one form. This pottery appeared in
Kovachevo not earlier than phase Ic. For the time being, the question cannot be answered whether
the Karanovo I style pottery in Ilindentsi comes from Kovachevo or had a direct connection with the
territory occupied by Karanovo I culture and consequently the Mesta valley, which is the closest. The
other popular style of Ilindentsi pottery has an abstract floral character with curvilinear motifs and
presents a stark contrast to the previous one. It is typical for the valley of Vardar and the connection
with the developed cultures there, through the valley of Tsaparevska river is obvious. It is clear that
during the second half of the Early Neolithic, the region of Middle Struma between the Kresna and
the Rupel gorges is a territory of collision or meeting of the two powerful cultures, from the east –
Karanovo I and from the west – Anzabegovo-Vršnik and Veluška Tumba-Porodin. This led to the
development of a new syncretic style – defined in this publication as “Kovachevo style”. It characterizes best the “Kovachevo” phase, synchronous with the Kovachevo Id period (Lichardus et al. 2002,
106 fig. 3) and is based on borrowings from both cultural traditions.
The two styles are very clearly distinguishable at Ilindentsi due to the short chronological
existence of the settlement, namely the second half of the Early Neolithic, and the absence of the
earlier styles characteristic of Kovachevo Ia and Ib. The development of white painted ceramics in
Kovachevo shows that the abstract-floral style precedes the Karanovo I style (Lichardus et al. 2002,
pl. 15. 1, 14, 15, 16).
Nikolov introduced a similar distinction between the two styles for the valleys of Struma and
Mesta and noted that the two styles were mixed in Kovachevo (Nikolov 2007, 186–187), but in the
first style he includes the earliest manifestations of white-painted pottery in Kovachevo – parallel
thin lines flanked by white dots, which actually precedes both the floral-abstract motifs, as well as the
Karanovo style (Lichardus et al. 2002, 122 pl.6).
Another peculiarity in Ilindentsi is the presence of red-painted pottery. The shapes of the vessels are almost the same in all sites with pottery with this decoration (Slatina, Gălăbnik, Anzabegovo,
Madžari). In Ilindentsi, the contrast between drawing and background has been lost, and with this, as
with other details, it resembles the red drawing from the final phase of Sesklo. Varieties of this pottery and the use of gray or black background very clearly show the smooth development of ceramic
technology in the transition to the next period – the Middle Neolithic. In Ilindentsi, a long survival of
old, early Neolithic traditions (painted pottery) and a very slow acceptance of new ones with monochrome gray and black polished pottery can be seen very clearly. On the one hand, we have evidence
for the adoption of new technologies, but at the same time retaining old traditions, such as the use of
red slip on black polished surface, as well as white and red-painted pottery.

Conclusions
The site of Ilindentsi introduces new data on the Neolithisation of the Middle Struma, which
occurred in the second half of the Early Neolithic and it is highly probable that this was a result of
demographic growth.
The data shows receptivity and wide cultural contacts of the site in all directions, but especially to the west, with the valley of Vardar through the mountain passes and to the south, where these
contacts can be traced down to Thessaly.
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It also clearly shows the blending of two cultural traditions in the Sandanski-Petrich valley in
the second half of the Early Neolithic – those of Karanovo I from the east, and Velushina–Porodin
and Anzabegovo–Vršnik from the west. At the end of Early Neolithic this fruitful contact led to the
formation of an original style in painted pottery tentatively named “Kovachevo style”, since it is the
most characteristic for the phase “Kovachevo” in the eponymous village.
Ilindentsi offers an illustration of slow transition to the Middle Neolithic (Balgarchevo II–
Dolna Ribnitsa) and gradual changes in ceramic production according to the new trends.
Finally, the results of our investigation show the complexity and diversity of the processes
related to the Neolithisation of the region, the diversity of factors influencing the foundation and
development of this settlement, as well as its place in the network of early Neolithic settlements in
the Balkans.

Acknowledgements
The physical burden of the excavations was carried by multiple volunteers of an international
field school. We are grateful to Ivan Vasilev for the collaboration as deputy dig director and field
school coordinator and to the Balkan Heritage Foundation for funding the project and organizing
the field school. Furthermore we acknowledge the intellectual input of the core team members who
joined us for multiple seasons in the field and in the lab – Ivan Vasilev, Ivan Suvandzhiev (†) , Elena
Marinova-Wolff, Bea de Cupere, Maria Gurova, Brent Whitford, Julien Vieugué, Laure Salanova,
Raya Ivanova, Aneta Bakamska, Tanya Dzhanfezova, and Darko Stojanovski. We extend our gratitude to Ivan Vajsov and Christian Tzankov for providing aerial photography and photogrammetry.
Our gratitude is addressed also to Dushka-Urem Kotsou and Sofia Mitkidou for including the sherds
with bitumen decoration from Ilindentsi in their scientific programme. Warmest thanks to Bisserka
Gaydarska for improving the English language and to two anonymous reviewers for their valuable
comments. Last but not least, we are exceptionally grateful to Maria Gurova for her permanent support and patience to see through this final product.

References
Bakamska, A., Pavúk, J. 1995. Die Rotbemalte Keramik und der Anfang der Starčevo-Kultur. Acta
Musei Napocensis 32, 29–45.
Bogdanović, M., 2007. Proto-Starčevo Culture and Early Neolithic in the Struma Valley. In Todorova, H., Stefanovich, M., Ivanov, G. (eds) The Struma/Strymon River Valley in Prehistory (In the
Steps of James Harvey Gaul 2). Sofia: Gerda Henkel Stiftung, 201–208.
Bonga, L. 2017. Thoughts on the Preliminary Study of Early Neolithic Decorated Pottery from the
Central Origma at Mavropigi-Filotsairi. In Sarris, A., Kalogiropoulou, E., Kalayci, T., Karimali,
T. (eds) Communities, Landscapes, and Interaction in Neolithic Greece. International Monographs in Prehistory Archaeological Series 20, Michigan: Ann Arbor, 374–387.
Chohadzhiev, St. 2001. Vaksevo – praistoricheski selishta. Veliko Tarnovo: Faber.
Chohadzhiev, St. 2007. Neolithic and Chalcolithic Cultures in the Struma River Bassin. Veliko Tarnovo: Faber.
Čohadžiev, S., Genadieva, V. 1998. Contribution to the Study of the Early Neolithic in the Struma
River Basin. In Stefanovich, M., Todorova, H., Hauptmann, H. (eds) James Harvey Gaul. In Memoriam (In the Steps of James Harvey Gaul, vol.1), Sofia: James Harvey Gaul Fundation, 79–89.

199

Małgorzata Grębska-Kulow, Petar Zidarov
Chohadzhiev, St., Genadieva, V. 2003. Research of the Neolithic Village in Nevestino, Kyustendil
Region. Proceeding of the Museum of History Kyustendil IX, 21–30.
Demoule, J.-P., K. Gallis, K., Manolakakis, L. 1988. Transition entre les cultures néolithique de Sesklo et de Dimini: les catégories céramiques. Bulletin de Correspondance Hellénique 112, 1–58.
Demoule, J.-P., Lichardus-Itten, M. 1994. Fouilles franco-bulgares du site néolithique ancien de
Kovačevo (Bulgarie du sud-ouest). Bulletin de Correspondance Hellénique 118, 561–618.
Dzhanfezova, T., Doherty, C., Grębska-Kulow, M. 2020. Understanding diversity in Early Neolithic pottery production: a study case from Southwest Bulgaria. Documenta Praehistorica XLVII,
110–125.
Gimbutas, M. 1976. Neolithic Macedonia. As reflected by Excavation at Anza, Southeast Yougoslavia. Monumenta Archeologica 1. Los Angeles: The Institute of Archaeology, The University of
California.
Grebska-Kulova, M., Kulov, I. 2010. Rannoneolitnoto selishte pri s. Brezhani-Raven. Archeologicheski otkritia i razkopki prez 2009 g. Sofia, 42–44.
Grebska-Kulova, M., Zidarov, P. 2011a. Nedestruktivni prouchvanija na rannoneolitnoto selishte
v m. Raven pri s. Brezhani, Obshtina Simitli. Archeologicheski otkritia i razkopki prez 2010 g.
Sofia, 41–43.
Grebska-Kulova, M., Zidarov, P. 2011b. Nedestruktivno prouchvane na rannoneolitnoto selishte v
m. Garleshki nivi, kraj s. Drenkovo, Obshtina Blagoevgrad. Archeologicheski otkritija i razkopki
prez 2010 g. Sofia, 43–45.
Grębska-Kulova, M., Kulov, I., Salanova, L., Vieugué, J., Gomart, L. 2011. The Early Neolithic settlement Ilindentsi, Strumyani Municipality. Excavations 2004–2009. Archeologia LI.1, 25–43 (in
Bulgarian with English abstract).
Higham, T.F.G., Bronk Ramsey, C., Brock, F., Baker, D., Ditchfield, P. 2011. Radiocarbon dates
from the Oxford AMS System: Archeometry Datelist 34. Archeometry 53, 1067-1084. doi:
10.1111/j.1475-4754.2010.00574.x
Kloukinas, D. 2017. Pictures of Home: regional perspectives into the neolithic Building technology
of Northern Greece. In Sarris, A., Kalogiropoulou, E., Kalayci, T., Karimali, T. (eds) Communities, Landscapes, and Interaction in Neolithic Greece. International Monographs in Prehistory
Archaeological Series 20, Michigan: Ann Arbor, 167–186.
Krauß, R. E. Marinova, E., De Brue, H., Weninger, B. 2017. The rapid spread of early farming from
the Aegean into the Balkans via the Sub-Mediterranean–Aegean Vegetation Zone. Quaternary
International 30, 1–18.
Lichardus-Itten, M. 2014. Un des plus grands bâtiments du Néolithique ancien de la péninsule balkanique découvert à Kovačevo, Sandanski. Petrova, V., Taneva, St., Bojadžiev, K. (eds) In Memoriam Lilyana Pernicheva-Peret (Godišnik na Nacionalnija Arheologičeski Muzeij 12), 17–26.
Lichardus-Itten, M., Demoule, J.-P., Perniceva, L., Grebska-Kulova, M., Kulov, I. 2002. The site
of Kovačevo and the Beginnings of the Neolithic period in Southwestern Bulgaria. The FrenchBulgarian excavations 1986–2000. In Lichardus-Itten, M., Lichardus, J., Nikolov, V. (eds) Beiträge zu Jungsteinzeitlichen Forschungen in Bulgarien. Bonn: Dr. Rudolf Habelt Verlag GMBH,
99–158.
Lichardus-Itten, M., Grębska-Kulow, M. (in press). Bauten und Konstruktionstechniken in der Früneolithischen Siedlung von Kovačevo (SW-Bulgarien). International conference “Prehistoric
houses in the Balkans: Profane and sacred contexts (sixth to fifth millennium BC)”, Stara Zagora, May 14–17, 2015. Studia Praehistorica 15, in press.
Macanova, V. 2000. Neolithische Siedlung bei Rakitovo. Startigraphie und Chronologie. In Hiller,

200

Early Neolithic settlement Ilindentsi in the Middle Struma valley, ...
St., Nikolov, V. (eds) Karanovo, III. Beiträge zum Neolithikumin Südosteuropa. Wien: Phoibos
Verlag, 59–73.
Naumov, G., Terzhiecki, M., Pzhibila, M., Chvej, M., Burgaj, U., Shchepanik, P., Podsiadlo, P. 2014.
Archeoloshko, topografsko I geografsko iztrazhuvanie na naselbi tumbi vo Pelagonija. Patrimonium 12, 345–372.
Naumov, G., Mitkoski, A., Murgoski, A., Benesh, J., Milevski, G., Pzhibila, M., Komarkova, V.,
Vihrova, I., Stoimanovski, I. 2016. Iztrazhuvanie na lokalitetot Vrbjanska Čuka kaj Slavej – 2016.
Patrimonium 14, 13–42.
Naumov, G., John, J., Chvojka, O. 2017. Geomagnetic Scanning of Neolithic Tells in Central Pelagonia. In Fidanovski, L., Naumov, G. (eds) Neolithic in Macedonia: a step forward in the study
of first farming societies. Skopje: Magnasken, 161–188.
Nikolov, V. 1989. Das Flußtal der Struma als Teil der Straße von Anatolien nach Mitteleuropa. In
Bökönyi, S. (ed.) Neolithic of Southeastern Europe and its Near Easter Connections (Varia Archaeologica Hungarica II), Budapest, 191–199.
Nikolov, V. 2000. Neolithische keramikkomplexe in Thrakien. In Hiller, St., Nikolov, V. (eds)
Karanovo, III. Beiträge zum Neolithikumin Südosteuropa. Wien: Phoibos Verlag, 11–19.
Nikolov, V. 2002a. Die Kultur Karanovo I: Verbreitung and Periodisierung. Bemalte Keramik aus
den Siedlungen Elešnica, Slatina und Rakitovo. In V. Nikolov (ed.) Früneolithische bemalte Ornamentik. Sofia, 57–68.
Nikolov, V. 2002b. Die Kultur Karanovo I: bemalte Keramik aus den Ostrhodopen und der oberthrakischen Tiefebene. Allgemeine Charakteristik der aufgemalten Ornamentierung der Karanovo I
Kultur. In V. Nikolov (ed.) Früneolithische bemalte Ornamentik. Sofia, 69–81.
Nikolov, V. 2007. Problems of the Early Stages of the Neolithization in the Southeast Balkans. In
Spataro, M., Biagi, P. (eds) A Short Walk through the Balkans: the First Farmers of the Carpathian Basin and Adjacent Regions. (Quaderno 12), Trieste, 183-188.
Nikolov, V., Takorova, D. 2018. The Dawn of European Civilisation: Sofia-Slatina 8 000 years ago.
(Catalog of exhibition). Sofia: Faber.
Nikolova, N. 2018. Circular ditched enclosures: an exception or a common feature for the Early
Neolithic in Thrace? In Georgieva, P. (ed.) Filov Readings. Cultural-historical Heritage Research
(Bulgarian e-Journal of Archaeology. Supplementum 6), 1–20 (in Bulgarian with English abstract)
Otto, B. 1985. Die verzierte Keramik der Sesklo- und Diminikultur Thessaliens. Mainz: Verlag Filipp
von Zabern.
Pavúk, J., Bakămska, A. 2014. Typologie und Chronologie der Neolithischen Altärchen auf dem
Balkan. Slovenská Archeológia 62.1, 1–82.
Pavúk, J., Čochadžiev, M. 1984. Neolithische Tellsiedlung bei Gălăbnik in Westbulgarien. Slovenská
Archeológia 32, 195–228.
Perlès, C. 2001. The Early Neolithic in Greece. The First Farming Communities in Europe. Cambridge: University Press.
Pernicheva, L. 1995. Prehistoric Cultures in the Middle Struma Valley: Neolithic and Eneolithic.
In Bailey, D., Panayotov, I. (eds) Prehistoric Bulgaria. Monographs in World Archaeology 22.
Madison-Wisconsin: Prehistory Press, 99–147.
Pernicheva-Perets, L. Grębska-Kulow. M, Kulov, I. 2011. Balgarchevo. The Prehistoric Settlement.
Sofia: Craft House Bulgaria Ltd.
Pykne, G., Youni, P. 1996. The Еxcavation and the Ceramique Assemblage. In Wardle, K.A. (ed.)

201

Małgorzata Grębska-Kulow, Petar Zidarov
Nea Nikomedeia I: the Excavation of an Early Neolithic Village in Northern Greece 1961–1964.
The British School at Athens. Supllementary volume 25. Oxford and Northampton: Alden Press
Limited.
Reingruber, A. 2017. The Transition from the Mesolithic to the Neolithic in a Circum-Aegean Perspective: Concepts and Narratives. In Sarris, A., Kalogiropoulou, E., Kalayci, T., Karimali, T.
(eds) Communities, Landscapes, and Interaction in Neolithic Greece. International Monographs
in Prehistory Archaeological Series 20, Michigan: Ann Arbor, 8–26.
Rujak, Z., Zidarov, P., Stojanova-Kanzurova, E. 2019. Angeltsi, Kosturino and Damjan: Geomagnetic Scanning of Three Neolithic Settlements in Southeast Macedonia. In Naumov, G. (ed) Neolitot
vo Makeonija: vo chest na Vojslav Sanev. Skopje: Magnasken, 93–106.
Runnels, C.N., Payne, C., Rifkind, N.V., White, C., Wolff, N.P. and LeBlanc, S.A., 2009. Warfare
in Neolithic Thessaly: A Case Study. Hesperia: The Journal of the American School of Classical
Studies at Athens 78.2, 165–194.
Salanova, L. 2009. La plus ancienne céramique bulgare (Kovačevo, Bulgarie) : caractérisation technique, implications socio-culturelles. In Astruc, L., Gaulon, A., Salanova, L. (eds) Méthodes
d’approche des premières productions céramique : études de cas dans les Balkans et au Levant.
Rahden/Westf.: Verlag Marie Leidorf GmbH, 21–28.
Salanova, L. 2019. Pottery Technology and Identity: Some Thoughts from the Balkans. In Amicone,
S., Sean Quinn, P., Marić, M., Mirković-Marić, N., Radivojević, M. (eds) Tracing Pottery-Making Recipes in the Prehistoric Balkans 6th–4th Millenia BC. Oxford: Archeopress Publishing Ltd.,
113–128.
Sanev, V. 1975. Neolitska naselba Rug Bair kai s. Gorobintsi (prilog kam prouchvaneto na neolitot
vo Istochna Makenonia). Sbornik na Štipskiot Naroden Muzei IV–V, 203–245.
Sanev, V. 1988. Neolithic Temple at Tumba Madžari, Skopje Region. Preliminary Report of the Excavations in 1981. Мacedoniae Аcta Аrchaeologica 9, 9–30.
Sanev, V. 2009 (ed.) Anzabegovo. The Early and Middle Neolithic Settlement in Macedonia. Excavations of the Macedonian Team. Study of the data from the excavation was completed in 1977. Štip:
Institute for preserving cultural monuments and museum Štip.
Schneider, G., Knoll, H., Gallis, K., Demoule, J.-P. 1991. Transition entre Sesklo et Dimini: analyses
céramologiques. Bulletin de Correspondance Hellénique 115, 1–64.
Simoska, D., Sanev, V. 1975. The Neolithic Settlement Veluška Tumba at Bitola. A Report on the
Protecting Excavations in 1971 and 1972. Мacedoniae Аcta Аrchaeologica 1, 25–88.
Stojanova-Kanzurova, E., Zdravkovski, D. 2008. Catalogue of objects. In Semrov, A., Turk, P. (eds)
Neolithic Art in the Region of the Republic of Macedonia. (Catalogue of the Exhibition). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knijžnica, 55–70.
Stojanova-Kanzurova, E. 2017. The Neolithic Settlement Kanli Čair-Bojkovci in Radoviš. In. Stojanova-Kanzurova, Е. (ed.) Cultural Manifestations during the Neolithic period on the Territory of the Republic of Macedonia and neighboring Regions. Dragiša Zdravkovski in memoriam.
Kočani: Evropa 92, 183–200.
Takorova, D. 2016. Red on Red: Between White- and Dark painted Pottery in the Struma River Valley and Sofia Basin. In Bacvarov, K., Gleser, R. (eds) Southeast Europe and Anatolia in prehistory. Essays in honor of Vassil Nikolov on his 65th anniversary. Bonn: Verlag Dr. Rudolf Habel
GmbH, 141–147.
Temelkoski, D., Mitkoski, A. 2005. Ceramic Vessels from Vrbjanska Čuka. Мacedoniae Аcta
Аrchaeologica 16, 29–53.
Todorova, H., Vajsov, I. 1993. Novokamennata epocha v Balgaria. Sofia: Nauka i Iskustvo.

202

Early Neolithic settlement Ilindentsi in the Middle Struma valley, ...
Tolevski, I. 2009. Arhitektura. In Fidanovski, L., Naumov, G. (eds) Neolitskite zaednitsi vo Republika Makedonia. Skopie: Dante, 53–71.
Urem-Kotsou, D., Kotsos, S. 2017. Neolithic Settlements in the Area of Thermaic Gulf and the Langadas Basin, Northern Greece. In Stojanova-Kanzurovaq E. (ed.) Cultural Manifestations during
the Neolithic period on the Territory of the Republic of Macedonia and neighboring Regions.
Dragiša Zdravkovski in memoriam. Kočani: Evropa 92, 221–241.
Urem-Kotsou, D., Mitkidou, S., Dimitrakou, E., Kokkinos, N., Ntinou, M. 2018. Following their
tears: Production and use of plant exudates in the Neolithic of North Aeagean and the Balkans.
Quaternary International 496, 68–79.
Weninger, B., Clare, L., Gerritsen, F., Horejs, B., Krauß, R., J. Linstädter, J., Özbal, R., Rohling E.-J.
2014. Neolithisation of the Aegean and Southeast Europe during the 6600–6000 cal BC period of
Rapid Climate Change. Documenta Praehistorica XLI, 1–31.

Раннонеолитното селище Илинденци в средното поречие
на р. Струма, Югозападна България: пространствена
организация и керамикa

(Резюме)

Малгожата Гребска-Кулов, Петър Зидаров

В статията са представени някои аспекти на пространствената организация, хронологията и керамиката на раннонеолитното селище Илинденци в Югозападна България. Представените данни хвърлят допълнителна светлина върху процеса на неолитизация по долината
на Струма и Централните Балкани. Селището е обитавано през втората половина на ранния
неолит и е второто раннонеолитното селище след Ковачево в долината на Струма в посока от
юг на север. Стратиграфският анализ показва поне два периода на обитаване, които отнасяме
съответно към ранния неолит (Илинденци I) и средния неолит (Илинденци II).
Находките са документирани съгласно стратиграфски единици наричани контексти,
анализирани с методи за количествен анализ. Статистическото изследване на целия керамичен
материал по контексти показва много плавно преминаване от ранния към средния неолит с два
преходни етапа на финален ранен неолит – Илинденци ФРН–I и Илинденци ФРН–II. Това явление може да се обясни като ретардация в културното развитие или много бавна акултурация.
Единствената радиовъглеродна дата (Poz – 75992–6510 ± 60 BP) е получена от животинска кост, намерена под пещ в къща 2 и след калибрация датира съответния епизод на обитаване ок. 5500 г. пр. Хр.
Селището е поне частично заобиколено от ров с равно дъно. Той представлява комплексно съоръжение, състоящо се от (1) самото вкопаване, (2) каменно-земна стена, разположена надлъжно по средата на рова, както и (3) дървена палисада от южната му страна.
При проучванията през 2011–2018 г. са регистрирани останките от пет сгради. Само
в две от тях са запазени елементи от интериора и инвентара (пещи, хромелно съоръжение,
съдове). Двете по-добре запазени сгради показват употребата на различни строителни техники – стените на едната са с т. нар. паянтова конструкция от колове (цели или цепени на две),
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свързани с плет и глина, а стените на другата лежат върху каменен цокъл.
Сред керамични форми най-често срещани са купите и паниците, следвани от гърнетата.
В селището преобладава керамиката с бялорисувана украса, но са регистрирани и малобройни
примери за редица други видове украси. Ясно се разграничават три стила на бялорисувана
керамика. Първият се базира на праволинейни мотиви с водещо участие на мрежест орнамент и условно е наречен “стил Караново”. Вторият, условно наречен “абстрактно-флорален”
стил, се характеризира с криволинейни мотиви с неравномерна ширина. Третият декоративен
стил, установен в Илинденци и условно определен като „стил Ковачево“, е съчетание на двата
гореописани стила. Освен бялорисуваната украса в Илинденци има и фрагменти с червена
рисунка. Друг специфичен белег за керамичното многообразие в Илинденци е най-ранната в
регионален мащаб поява на „битумна” украса.
Проучванията ни в Илинденци представят някои недооценени аспекти, свързани с неолитизацията на Струмската долина. Те свидетелстват за постоянен контакт със съседните
региони, особено в западна посока към долината на река Вардар и Пелагония, както и към
Северна Гърция на юг. Археологическите находки ясно отразяват наслагване на две културни
традиции: от една страна Караново I на изток, а от друга – Велушина–Породин и Анзабегово–Връшник от запад. Последната фаза на обитаване в Илинденци показава бавен преход към
средният неолит, регионално дефиниран чрез характеристиките на културна група Българчево
II – Долна Рибница, показващи постепенни промени в керамичното производство в унисон с
новите тенденции.
Получените резултати показват сложността и разнопосочността на процесите, свързани
с неолитизацията на тази част от Югоизточна Европа посредством данните за основаването и
обитаването на Илинденци и през призмата на разбирането ни за неговото място в контекста
на раннонеолитните селища в тази част на Балканите.

204

Bulgarian e-Journal of Archaeology
Българско е-Списание за Археология
vol. 10.2, 2020, 205–232
PAPERS / СТАТИИ

https://be-ja.org
ISSN: 1314-5088
Article history:
Submitted 12 June 2020
Accepted 12 July 2020
Available online 26 December 2020

„Невидими“ занаяти в древна Тракия:
дървообработка и изделия от дърво
Румяна Георгиева a
a

Институт за балканистика с Център по тракология, Българска академия на науките, ул. Московска” 45,
София 1000, rumyana_g@abv.bg

“Invisible” crafts in ancient Thrace:
woodworking and manufacture of wooden objects
Rumyana Georgieva a
a

Institute of Balkan Studies with Centre for Thracology, Bulgarian Academy of Sciences, 45 Moskovska Str.,
1000 Sofia, rumyana_g@abv.bg

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
This article and the content of the journal is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
Copyright: © 2020 R. Georgieva
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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).
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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
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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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ABSTRACT

The article offers a short overview of the underwater research in Bulgaria with special emphasis on investigations carried
out in the Nesebar aquatory. The research has started in the late 1950s. A special attention is paid to the first Bulgarian
diver-archaeologist – L. Ognenova.
The underwater investigations in Nesebar proved particularly instructive for both – the long-term transformation of the settlement from late prehistory to modern days and the coastal preservation. They were also an invaluable contribution to the
listing of Nesebar in the UNESCO World Cultural Heritage since 6.12.1983.
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Въведение
Изследването представя в обобщен вид подводните археологически проучвания в акваторията на Несебър – тяхното начало – част от организираното проникване в „българския свят
на мълчанието“ през 1959–1960 г.; учените и техните открития и постижения; аналитичните
(ре)интерпретации на първични(те) данни; основаните на тях хипотези; перспективния им
хоризонт през/след 20-те г. на ХХІ в. Основава се на публикувани и непубликувани данни за
структури и артефакти, както и на тяхно(то) оповестяване и обобщаване.

Началото: археолози на морското дъно
Практическо начало на организираното проникване в морските пространства на Република България поставя експедиция „Калиакра – 59“. През есента на 1958 г. Д. Рашев обединява появилите се през 50-те години на ХХ в. любители на подводното плуване в София (Ц.
This article and the content of the journal is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
Copyright: © 2020 H. Preshlenov
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Обр. 1. В. Велков в Несебър през 60-те г. на ХХ в. (архив Л. Огненова-Маринова)
Fig. 1. V. Velkov in Nesebar 1960s (archive L. Ognenova-Marinova)

Родев, Х. Бурдин, Д. Доросиев, И. Джаков и др.) и Варна (А. Беджев, Х. Амиорков и др.) в
секции за подводен спорт при Централния комитет на Доброволната организация за съдействие на отбраната (ЦК на ДОСО) (Вълчанов 1978, 29; Родев 1985, 75–76 ). След завършване
на първия курс за леководолази през 1959 г. по идея на Ц. Родев, Д. Попов, Д. Доросиев и др.,
ръководството на секцията за подводен спорт предлага на ЦК на ДОСО организирането на
експедиция за извършване на подводни археологически проучвания. Като неин ръководител
инициаторите от Централната секция за подводен спорт в София привличат И. Гълъбов, който
организира научно-методическата им подготовка. С организацията и провеждането ѝ е ангажиран и Военноморски музей–Варна (Лазаров 1985, 44; Родев 1985, 151-152; Лазаров 1990, 4,
5), чийто представител В. Павлов поставя тематичен акцент „Битката на на руския флот под
командуването на адмирал Ф.Ф. Ушаков през 1791 г.“ (Вълчанов 1978, 30). По време на проучванията са открити артефакти от късното Средновековие (Гълъбов 1959а; Гълъбов 1959b,
17–21; Velkov 1985, 284).
В обзорни публикации „раждането“ (Лазаров 1975, 16; Лазаров 1985, 44) и „година първа“ (Ангелова 2000, 43) на българската подводна археология се свързват с втората експедиция
на И. Гълъбов през лятото на 1960 г. при Маслен нос. Основания за това са съчетаването на
ясно дефинирани археологически цели и осъществяването им по време на проучванията в
южния залив при Маслен нос (Ангелова 2000, 43; Лазаров 1990, 5). Заради резултатите от
проучванията край нос Калиакра някои участници в тях са умерени в оценките си за подводните спускания през 1959 г. (Родев 1985, 152). Все пак, двете кампании, край нос Калиакра и
Маслен нос, са подчинени на една цел, така както ги оценява И. Гълъбов, техен научен ръководител: „ ... Във всеки случай подводните археологически проучвания, проведени от тази група
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Обр. 2. Л. Огненова-Маринова и Ж. Чимбулева с групата за подводна подводни дейности към НЕК–
ЮНЕСКО в Несебър през 80-те г. на ХХ в. (архив Л. Огненова-Маринова)
Fig. 2. L. Ognenova-Marinova and Zh. Chimbuleva with the group for underwater activity of the Scientific
Expedition Club – UNESCO in Nesebar in the 1980s (archive L. Ognenova-Marinova)

под моето [И. Гълъбов] ръководство, най-напред в района на нос Калиакра, а след това и при
Маслен нос и Китен, са първите подобни изследвания у нас и едни от първите в Черноморието
въобще ...“ (Родев 1985, 152).
През зимата на 1960 г. професор В.Д. Блаватский представя в София резултатите от
своите подводни проучвания в Пантикапей и други севернопонтийски полиси (Лазаров 1990,
4). Началото е поставено. През лятото освен резултатните разузнавателни по характер проучвания при Маслен нос, се провеждат и първите подводни проучвания в Несебър. По инициатива на И. Венедиков и под ръководството на В. Велков от Археологическия институт на БАН
(обр. 1), изследователските цели се постигат чрез съчетаване на методите на „полевата“ и подводната археология (Велков, Кехлибаров 1961, 5–7; Огненова 1975, 43). От 1961 г. подводните
изследвания се провеждат под ръководството на Л. Огненова от Археологическия институт
при БАН – първият български археолог-леководолаз с безспорни заслуги за развитието и на
подводната археология в България (Илиева и др. 2005, 7–14). С това към „света на мълчанието“ е открехната и българска врата.

В търсене на „потъналата“ Месамбрия
До началото на 70-те години на ХХ в. Л. Огненова-Маринова провежда 6 подводни археологически експедиции, в които основно участие има водолазната група за подводни проучвания при БАН. След подновяване на проучванията, от 1977 г. до 1984 г. те се осъществяват
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Обр. 3. Тракийска (?) дъговидна крепостна стена (снимка Б. Жабленски)
Fig. 3. Thracian (?) crescent-like fortification wall (photo by B. Zhablenski)

от групата за подводна дейност при Научния експедиционен клуб – ЮНЕСКО (OgnenovaMarinova 1980, 97–98; Огненова-Маринова 2009, 8; Пейков 2009, 9) (обр. 2).
След постигането на поставените изследователски цели, обхватът на подводните дейности се разширява. План-схемата на полуострова в мащаб 1:2000 е покрита с опорна мрежа със страна на квадратите 50 m, които са привързани към градската полигонова мрежа.
Заснети са профили на морското дъно и са реконструирани изобатите до 10 m дълбочина.
Преди разузнаванията, извършвани по метода на „успоредните ивици“, в овехованите с дънни
въжета и шамандури опорни квадрати се отлагат работни квадрати със страна 10 m, в които
разкриваните структури се сигнализират с буйове и заснемат геодезично от брега, изчертават
се в мащаб 1:100 и се фотодокументират. Данните от водолазните планшети се прехвърлят
контактно на работни копия и се нанасят тахиметрично на общия ситуационен план на полуострова (Ognenova-Marinova, Preshlenov 2004, 264–265). Освен прецизната методика, съществено значение за постигнатите през 70-те – 80-те г. на ХХ в. резултати има придобитият опит
и съвременното екипиране на НЕК–ЮНЕСКО след участието на клуба в българската изследователска мисия в Картаген през 1973–1974 г. под ръководството на В. Велков (Пейков 2009, 9).
Подводните проучвания открояват топографски и съдържателно периодите на урбанистични преобразования на Несебърския полуостров от края на ІІ хил. пр.Хр. до края на ІІ хил.
сл.Хр. – като тракийско укрепено селище, класически дорийски полис, раннохристиянски,
средновековен и съвременен град (Огненова-Маринова 1980, 27).
Подобно на други източносредиземноморски и северночерноморски центрове, застроената градска зона е защитена с крепостни стени, изградени до/зад четириметровия изобат.
Северно, източно и югоизточно от полуостровния склон са открити сектори от тракийско-
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Фиг. 4. Несебърският полуостров след брегоукрепването – изглед от североизток
(по Welkow 1989, корица)
Fig. 4. Nesebar peninsula after the coastal protection – view from northeast (after Welkow 1989, cover page)

то (обр. 3), античното, (ранно)византийското и средновековното укрепяване. Разкриването
на шестоъгълната кула, фланкираща северозападната „морска“ порта на класическия полис,
е забележителен принос в практиката въобще на античната полиоркетика (Огненова 1975,
44–47; Огненова-Маринова 1980, 27–28; Ognenova-Marinova 1980, 98–100, 102–103, 104–105,
107–109, figs. 1, 2, 5).
Установено е, че градът-полуостров за последните две и половина хилядолетия губи до
половината от застроената си територия. В резултат на постепенно заливане от морските води
на ниските морски тераси, по-високо разположените се свличат в резултат на комбинирано
деструктивно въздействие на морската абразия и свлачищно-срутищните процеси. Често те
се активират от регионална сеизмична активност, особено разрушителна през ХІ в., ХVІІ в.
и ХVІІІ в., когато в особено уязвимата източна градска зона са свлечени в морето сгради и
съоръжения (Огненова 1975, 46; Огненова-Маринова 1980, 27; Ognenova-Marinova 1992, 244,
245).
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Обр. 5. Геоелектрична аномалия в северното пристанище (по Ангелова и др. 2016, обр. 3.1)
Fig. 5. The geo-electric anomaly in the northern harbour (after Angelova et al. 2016, fig. 3.1)

Обр. 6. Електропрофилно регистрирани аномалии в северното пристанище
(по Ангелова и др. 2016, обр. 2.2)
Fig. 6. Anomaly registered by electro-profiling in the northern harbour (after Angelova et al. 2016, fig. 2.2)

Суперпозициите на укрепителните съоръжения, проучени под водата и секторите на
обществените и частните постройки, разкрити (по ръба) на полуостровната морска тераса,
потвърждават очакваното терасовидно застрояване на ортогоналната градска структура. Някои от тези паметници – храмът на Зевс Хипердексиос, ботросът при храма на Зевс и Хера,
елинистическите жилища при църквите Св. Георги Стари, Св. Спас и базиликата Св. Апостоли – са проучени под ръководството на Л. Огненова през 1958–1963 г. (Огненова 1975, 47–48;
Огненова-Маринова 1991, 47–48, 50; Ognenova 1960, 229–230, 231; Ognenova-Marinova 2005,
11– 17).
През 70-те – 80-те г. на ХХ в. в северния и южния залив на Несебърския полуостров са
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Обр. 7. Укрепителни съоръжения източно от южния брегоукрепващ мол-буна. Фотограметричен 3D
модел (по Прахов и др. 2020, обр. 4)
Fig.7. Fortifications to the east of the southern present-day mole. Photogrammetric 3D model
(after Prahov et al. 2020, fig. 4)

локализирани и пристанищата на тракийското селище (края на ІІ – първа половина на І хил.
пр.Хр.) и на античния полис. В акваторията им са открити котвени щокове, амфорна тара, луксозна керамика и други предмети на бита, които попълват колекциите на градския археологически музей, открит през 1994 г. (Dimitrov, B. 1979, 75, 77 fig. 7; Димитров и др. 1982, 454–456,
кат. 1–23; Ognenova-Marinova 1994, 139–141; Ognenova-Marinova, Preshlenov 2004, 268).
Подводните проучвания, инспирирани и от брегоукрепващите дейности на Несебърския
полуостров през последната четвърт на ХХ в., (обр. 4), предоставят информация за релефа на
морското дъно, местонахождението и мерките за консервация на подлежащите на запазване
деструкции на сгради и съоръжения .
С проучването, документирането и популяризирането на трихилядолетното подводно културно наследство на Несебър, Люба Огненова-Маринова и екипът ѝ допринасят за
включването на града-музей в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО на
06.12.1983 г. (Ognenova-Marinova, Preshlenov 2004, 268–269).
От 2015 г. подводните проучвания в акваторията на полуострова се осъществяват от
екипи на Центъра за подводна археология – Созопол, ръководен от Х. Ангелова, К. Димитров
и Н. Прахов. Новото начало се поставя с реализацията на проектите за реконструкция и модернизация на северното пристанище през 2015 г. и удълбочаването на южното пристанище през
2017 г. В северозападния залив на полуострова е установена структурата на дънните наслаги
(пясъци, податливи на морската морфоскулптура; неогенни глини; фрагментирана основна
скала) и геоелектрична аномалия, вероятно регистрираща структури, свързани с изградената в
opus mixtum ранновизантийска diateikhisma (Ангелова и др. 2016, 889, 891, обр. 3.2; Гърбов и
др. 2016, обр. 2.1, 2.2, 3) (обр. 5 и 6). Огледите и сондажите (Прахов и др. 2018c, 727; Прахов и
др. 2019, 739) (засега) не изключват вероятността укрепленията в този сектор да са разрушени
в началото на ІХ в. сл.Хр. при превземането на града от българите (Ognenova-Marinova 1992,
243). В югозападния залив на полуострова, също е документирана стратиграфията на утайките, пълнежът на пристанищния „контейнер“ (тиня, пясък, съвременно корабно и риболовно
оборудване; пясък, мидени черупки, антични, (ранно)византийски и средновековни керамични фрагменти; основна скала) и е изработен триизмерен модел на подводния релеф (Прахов и
др. 2018a, 723, обр. 1; Прахов и др. 2018b, 728‒729).
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Обр. 8. Югоизточната късноантична крепостна стена (по Прахов и др. 2020, обр. 5)
Fig. 8. The southeastern Late Antique fortification wall (after Prahov et al. 2020, fig. 5)

Обр. 9. Югоизточната антична крепостна стена. Фотограметрия, ортофото изглед
(по Прахов и др. 2018с, обр. 3)
Fig. 9. The southeastern Antique fortification wall. Photogrammetry image, orthophoto view
(after Prahov et al. 2018c, fig. 3)
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Обр. 10. Дигитален модел на морското дъно (по Ангелова и др. 2016, обр. 1)
Fig. 10. Digital elevation model of the sea bottom (after Angelova et al. 2016, fig. 1)

През/след 2017 г. приоритет на проучванията е (пре)откриването, (до)проучването и
документирането със съвременни технически средства и методи на крепостните стени и съоръжения в югоизточната и северозападната акватория на полуострова (Прахов и др. 2018c,
725‒727) (обр. 7). След огледи и траншейни сондажи е доизяснено трасето и градежът на (ранно)византийските стени (Прахов и др. 2018c, 727, обр. 1.2, 1.3, 1.10; Прахов и др. 2020, 158)
(обр. 8); (до)разкрити са участъци от предримското укрепяване (Прахов и др. 2020, 159), което
изглежда има и склоново-поддържащи функции (analemma); открити са правоъгълна крепостна кула (Прахов и др. 2018c, 726‒727, обр. 3; Прахов и др. 2019, 739) (обр. 9 ) и пристанищни
съоръжения (?) югоизточно от полуострова (Прахов и др. 2019, 739). Завършено е батиметричното заснемане на акваторията (Ангелова и др. 2016, 889, обр. 1; Прахов и др. 2018c, 727;
Прахов и др. 2019, 740) (обр. 10).

Реконструирана история: приносът на подводната археология
Подводните проучвания в Несебър – продължение на археологическите разкопки на територията на археологическия архитектурно-градоустройствен резерват, са включени в комплексната програма за проучване, опазване и социализиране в естествена среда на културното
наследство на полуостровния град-музей, разположен на абразионно-акумулативна тераса на
средно 12 m надморска височина върху относително хоризонтално отложени пясъчници от
миоцена, варовици и глини (Попов, Mишев 1974, 76, fig. 23, 223; Орачев 2002, 243; Velkov
1969, 9). До началото на брегоукрепващите дейности през втората половина на ХХ в. терасната площадка е ограничена от клифов бряг, подложен на въздействието на вълно-прибойната

241

Христо Прешленов

Обр. 11. План-схема на Несебърския полуостров: 1. Брегоукрепващи съоръжения, началото на ХХІ
в.; 2. Брегова линия, трета четвърт на ХХ в.; 3. Брегова линия, първа четвърт на ХХ в.; 4. Площадка
на 8–12 m морска тераса, средата на ХХ в.; 5. Релеф на морското дъно, ХХ в.; 6. Укрепителни
съоръжения, средата на I хил. пр.Хр. – средата на I хил. сл.Хр. (по Preshlenov 2018, fig. 4)
Fig.11. Plan of the Nesebar Peninsula: 1. Strengthening of the seashore, beginning of the 21th century; 2.
Coastal line, 3rd quarter of the 20th century; 3. Coastal line, 1st quarter of the 20th century; 4. Sea terrace
(8–12 m), mid-20th century; 5. Sea bottom, 20th century; 6. Fortifications, mid-1st millennium BC – mid-1st
millennium AD (after Preshlenov 2018, fig. 4)

дейност и повърхностно течащите води, които придават на полуострова ингресионен характер, формирайки тесни и издължени заливи и издаващи се носове (обр. 11).
Тази морска тераса се формира по време (и) на трасгресивна фаза в развитието на Черноморския басейн, отнасяна (традиционно) в горния плейстоцен (Крыстев и др. 1990, 345;
Попов, Мишев 1974, 29–30, 45, 47, 76; Димитров, Димитров 2003, 20–21; друга хронология
вж. Крыстев, Парунин, Свиточ 1990, 215). По време на регресия, понижила черноморското
ниво до ~90 м, отстъпващите води преработват подводния склон (Крыстев и др. 1990, 346;
Крыстев, Григориев 1990, 298). Разрушителна (трансгресивна) дейност на морето „моделира“
палеополуострова и през късния холоцен. Западно от р. Хаджийска е формирана предимно
акумулационна и абразионнно-акумулационна тераса (Федоров 1963, 9; Попов, Мишев 1974,
77, 226–227), преработен е и унаследеният стръмен полуостровен склон. През 2006 г. на североизточния бряг (до кота 5,70 m) на полуострова е разкрит абразионен откос, върху/над който
(северно от манастира Христос Акрополит) през втората половина на ХІV – началото на ХV в.
са извършвани погребения (Божкова и др. 2007, 248).
Дорийското заселване и урбанистично преобразяване на полуострова (Preshlenov 2003,
158–159; Preshlenov 2009, 127) изглежда се извършва по време на регресивна фаза на постгла-
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Обр. 12. Топографски профил на Несебърския полуостров – изток: 1. Предполагаема брегова линия, V
в. пр.Хр.; 2. Съвременен мол-буна; 3. Късноантична крепостна стена; 4. Съвременно брегоукрепване;
5. Брегова линия, ХХ в.; 6. Раннохристиянска базилика, предполагаема локализация; 7. Св. Георги
Стари, ХVІІІ–ХХ в.; 8. Къща на Артемидор; 9. Манастирска базилика Св. Богородица Елеуса; 10.
Предримска крепостна стена; 11. Скална банка (по Preshlenov 2018, fig. 16)
Fig. 12. Eastern topographic profile of the Nesebar Peninsula: 1. Supposed coastline 5th century BC;
2. Present-day mole; 3. Late Antique fortification wall; 4. Present-day strengthening of the seashore; 5.
Coastline 20th century; 6. Early Christian basilica, supposed location; 7. St. George the Old, 18th–20th
century; 8. The house of Artemidoros; 9. The monastery basilica The Holy Mother of God Eleusa; 10. PreRoman fortification wall; 11. Rock bank (after Preshlenov 2018, fig. 16)

циалната стадиална трансгресия след VІІ–VІ в. пр.Хр. (Орачев 1990, 34), когато е формирана
4–5 m шелфовата тераса. На амплитудни максимуми на това морско ниво, аргументирани по
черноморското крайбрежие на 2, 3–4, 5–7 и 7–9 m, съответстват други брегови линии (Шилик
1975, 70–73; Щеглов 1978, 15–17, рис. 3; Крыстев и др. 1990, табл. 1; Fouache et al. 2012, 169,
fig. 6). В пясъчния слой на лимана на р. Хаджийска са установени торфени прослойки на 4–5,
10–12,50 и 20–22 m дълбочина, формирани по време на относително динамично равновесие
на морското ниво. Първата от тях съответства на подводната тераса на 4–5 m дълбочина, установена биостратиграфски по черноморското крайбрежие (Попов, Мишев 1974, 152, 158, 162,
225, фиг. 63; Preshlenov 2008b, 305).
Челото на източния склон на полуострова се издига на около 18 m надморска височина,
осигурявайки оптимални възможности за визуален обзор на акваторията и тактически предимства при организирането на отбраната (обр. 12). Като динамичен елемент на природната
среда морският хоризонт е и „фон“, на който се открояват селищните структури. Тракийското
(обр. 13.1) и топографски унаследилото го (късно)класическо укрепление (обр. 13.2) в зоната
на пети – четвърти изобат в югоизточния сектор на полуострова, „следващи“ отблизо морето, отстоянието на незаливаемата „берма“ пред източния сектор на укрепленията (обр. 14)
и дължината на двете диатейхизми (с преградни и пристанищни функции) при провлака на
полуострова (обр. 15.12), допускат долна граница на колебанията на водните стоежи в края
на ІІ – първата половина на І хил. пр.Хр. до/между пети и седми изобат, която би маркирала
бреговата зона по време на основаването на месамбрийския полис по/пред 4–5 m шелфовата
тераса (Preshlenov 2008a, 52–53; Preshlenov 2008b, 305; Preshlenov 2010, 325; Прешленов под
печат) (обр. 11.6).
Естествената защита, която полуостровът осигурява, не налага изграждането на солидни фортификационни съоръжения по северния, източния и южния му бряг. При трасирането
на укрепленията не винаги е следвана съвременната им брегова линия. На някои участъци
куртината, изградена в клифовия склон, укрепвайки го, има функции и на подпорна стена
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Обр. 13. Топографско-батиметрична карта на югоизточното крайбрежие
(по Прешленов под печат, обр. 9)
Fig. 13. Topographical-bathymetric map of the southeastern coastal area (after Preshlenov in press, fig. 9)

(обр. 15.12). Откроявайки се на морския хоризонт, крепостните съоръжения въздействат и
естетически, в съответствие с препоръчваните от Аристотел функции „да пазят и украсяват“
(Arist. Pol. 7.11.1331a10). Тези „по-стройните морски” стени спестяват и средства и време за
доставката на строителен камък и зидарски работи.
Повишаването на морското ниво през втората половина/края на І хил. пр.Хр. – първата
половина/третата четвърт на І хил. сл.Хр. изглежда ограничава възможностите за разширяване на укрепената градска зона. Пасажи от изградената през 20-те – 30-те г. на V в. сл.Хр.
крепостна стена в opus mixtum са свлечени в югоизточния залив на полуострова на ~75 m от
съвременната (преди укрепяването през ХХ в.) брегова линия между втори и трети изобат
(Preshlenov 2008a, 54; Preshlenov 2010, 325) (обр. 12.3 и 16). В субструкцията на стената са
вложени дървени пилоти и „скара“ (Прахов и др. 2020, 158) – усилване на основите на ранновизантийските укрепления, прилагано на нестабилни терени (Preshlenov 2012, 512).
Трансгресията преди края на І хил. сл.Хр. (с реконструирани стоежи по Северното Черноморие близки до съвременните им стойности), регресията в края на І – първата половина на
ІІ хил. сл.Хр., последвана от ново (ХІІІ–ХV в. ?) покачване на морското ниво (забавяло своя
ход до средата на ХІХ в.) и регистрираната от византийски автори сеизмична активност в региона през ХІ в. (1037 г. и 1063 г. сл.Хр.) оставят следи по шелфовия и клифовия склон на Несебърския полуостров (Preshlenov 2008b, 306). „Отстъпването“ на челото на полуостровната
тераса дестабилизира северния кораб на манастирската базилика Св. Богородица Елеуса.Това
налага изоставяне и на централния кораб и второ обновяване на базиликата, което е съобщено
в дарителски надпис върху сребърния обков на иконата на Богородица Милостива от 1341/42
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Обр. 14. Топографско-батиметричен профил на югоизточното крайбрежие
(по Прешленов под печат, обр. 10)
Fig.14. Topographic profile of the southeastern coastal area (after Preshlenov in press, fig. 10)

г. Трансгресията компроментира ветро- и вълнозащитните функции на езиковидното, слабо
понижаващо се до ~165 m на север (покрито с ломени и обработени каменни блокове) морско
дъно пред базиликата. Вълнозащитни функции тази скална банка има докато е в състояние да
разрушава основата на преминаващите над нея прибойни вълни (Прешленов 2011, 309–310;
Preshlenov 2018, 404) (обр. 17).
До началото на ХVІІІ в. югоизточният склон на полуострова, подложен на негативни
геоморфоложки процеси, се “отдръпва” до теменоса на Зевс и Хера, античния театър, раннохристиянската базилика, топографски унаследена през 1704 г. от църквата Св. Георги Стари и средновековния манастир Христос Акрополит. Техни деструкции – части от квадратни
стълбове, гладки и канелирани колони, стъпаловидни блокове, правоъгълни полирани плочи и
квадри с жлебове за хоризонтално свързване – са разнесени от морските течения до ~250 m в
югоизточния залив на Несебър (Preshlenov 2012, 528) (обр. 12). Съвременната брегова линия
на полуострова се формира и под въздействието на земетръсни поредици през 1352 г., 1688 г.,
1778 г. и 1855 г., понякога активиращи срутвания по челото на полуостровната тераса. През
1855 г. в морето се свлича храмът Св. Първомъченик Стефан, чието местоположение източно
от полуострова сега маркира скалният блокаж Св. Стефан (Preshlenov 2008a, 55–56).
Несебърският полуостров добива съвременните си очертания през втората половина на
ІІ хил. сл.Хр. (Попов, Мишев 1974, 76, фиг. 23), когато клифовият му склон е преработен и са
размити и обезличени по-стари брегови линии. Преди началото на брегоукрепването в края на
ХХ в. тесни издължени заливчета и вдаващи се в морето носове му придават специфичния облик на разчленените заливовидни ингресионни брегове (срв. Иванов 1978, 301–303, 305). След
започналото през 1923–1925 г. ново повишаване на морското ниво средногодишният градиент
на покачване, измерван във Варна, Несебър и Бургас, за периода 1924–1991 г. се установява
на 2,786 mm/год, средната скорост на „настъпването“ на абразията между нос Емине и Несебър – на ок. 8 сm/год, а размерът на „загубените“ площи възлиза на ок. 0,1 ha /год (Веселинов,
Мънгов 1998, 71, 76; Пейчев 1998, 141, табл. 1 и 2) (обр. 11.3). През втората половина на ХХ
в. полуостровът има дължина до 850 m, ширина до 300 m и площ около 24 ha. В сравнение със
средата на I хил. пр.Хр., неговата територия намалява с около 2/5 (обр. 11.2).
Проектираните през 80-те години на ХХ в. северно от полуострова инженерни съоръжения с брегозащитни и пристанищни функции (обр. 11.1) потвърждават оптималния избор
на античните и средновековните (градо)строители – съвременната буна-вълнолом 3 в северозападната акватория на полуострова следва трасето на северната диатейхизма на класическия
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Обр. 15. Топографски профил на Несебърския полуостров – запад: 1. Удълбочаване на морското дъно,
начало на ХХІ в.; 2. Предполагаема брегова линия, V в. пр.Хр.; 3. Съвременен пристанищен кей; 4.
Южна диатейхизма; 5. Брегова линия, ХХ в.; 6. Късноантична кръгла кула; 7. Късноантичен портик,
предполагаема локализация; 8. Подово ниво (реконструирано) на раннохристиянска базилика; 9.
Раннохристиянска крипта, стълбище; 10. Апсида на северозападната базилика, V – началото на
ІХ в. сл.Хр.; 11. Храм на Зевс Хипердексиос, северна стена; 12. Подпорна стена, V–ІV в. пр.Хр.; 13.
Късноантична крепостна стена; 14. Съвременно брегоукрепване (по Preshlenov 2018, fig. 11)
Fig. 15. Western topographic profile of the Nesebar Peninsula: 1. Present-day deepening sea bottom;
2. Supposed coastline, 5th century BC; 3. Present-day quay; 4. Southern diateikhisma; 5. Coastline, 20th
century; 6. Late Antique round tower; 7. Late Antique portico, supposed location; 8. Floor level of an Early
Christian basilica, reconstruction; 9. Early Christian crypt, staircase; 10. Apse of the northwestern basilica,
5th – beginning of the 9th century AD; 11. Temple of Zeus Hyperdexios, northern wall; 12. Supporting wall,
5th – 4th century BC; 13. Late Antique fortification wall; 14. Present-day strengthening of the seashore (after
Preshlenov 2018, fig. 11)

полис и ранновизантийския град; неизградената буна-вълнолом 1 по проект има идентично
трасе и предназначение с античната естествено-географска преграда (скална банка), чиито
функции са поети от буна-вълнолом 2, изградена на запад в залива (обр. 5 и 17). В акваторията на античното пристанище между буни-вълнолом 2 и 3 сe разполагат и кейовите места на
съвременното пристанище (Прешленов 2011, 309–310, обр. 12).

Заключение
Съпоставянето на евстатичните репери, археологическите и историческите данни, придобити по време и след подводните проучвания през 1960–2020 г. убеждава, че през късния холоцен съществени промени в морфологията на бреговете на Несебърския полуостров настъпват при едновременно активиране на няколко негативни геодинамични процеси – флуктуациите на морското ниво, морската абразия и сеизмичната активност. Екстремумите на следледниковата стадиална трансгресия до средата на ІІ хил. пр. Хр., на регресивната фаза в средата
на І хил. пр.Хр., на трансгресивната фаза към третата четвърт на І хил. сл.Хр., на регресивната
фаза около средата на ІІ хил. сл.Хр. и на трансгресивната фаза през втората половина на ІІ хил.
сл.Хр. са и интервални граници, в които се вписват къснобронзовият и ранножелезният (ок.
1500–500 г. пр.Хр.), античният (ок. 500 г. пр.Хр.–500 г. сл.Хр.), средновековният (ок. 500–1800
г.) и съвременният исторически период (ок. 1800–2000 г.). Техните (засега) разпознати батиметрични и времеви съответствия на Несебърския полуостров са деструкциите на класическите
укрепления (изградени след третата четвърт на V в. пр.Хр.), съобразени с морския бряг по
време на регресията в средата на І хил. пр.Хр.; трасето на „морската“ ранновизантийска крепостна стена (от втората четвърт на V в. сл.Хр.), „отчитащо“ покачването на морското ниво в
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Обр. 16. Югоизточната късноантична
крепостна стена (снимка Б. Жабленски)
Fig. 16. The southeastern Late Antique
fortifications wall (photo by B. Zhablenski)

Обр. 17. Топографско-батиметрична карта на североизточното крайбрежие
(по Прешленов под печат, обр. 3)
Fig. 17. Topographical-bathymetric map of the northern coastal area (after Preshlenov in press, fig. 3)
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средата на І хил. сл.Хр.; срутването на северния кораб (и обновяването) на манастирската базилика Св. Богородица Елеуса през 1341/42 г. по време на трансгресивно-регресивния цикъл
към средата на ІІ хил. сл.Хр.; свличането в морето на църквата Св. Първомъченик Стефан през
1855 г. преди забавянето на съвременната морска трансгресивна фаза.
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Underwater archaeology and history in Nesebar (1960–2020)

(summary)

Hristo Preshlenov

The article is a synthesis and overview of the underwater research in the Nesebar aquatory,
namely its beginning in the 1960s, the scholars involved with their discoverers and achievements, the
(re)interpretations of the primary data and the consequent hypotheses, as well as the emerging new
horizon in/after 2020.
The beginning of underwater research in Republic of Bulgaria is considered to be the expedition Kaliakra-59, led by I. Galabov. It was organized and carried out by the Central Committee
of Defence Assistance Organization (DOSO) in Sofia and the Naval Museum ‒ Varna. In 1960, in
addition to the successful reconnaissance studies at cape Maslen nos, the first underwater surveys
were conducted in Nesebar under the leadership of V. Velkov from the Archaeological Institute of
BAS (Bulgarian Academy of Sciences), and since 1961 of L. Ognenova, the first Bulgarian diverarchaeologist. By 1972 L. Ognenova had conducted six underwater archaeological expeditions, executed mainly by the diving group for underwater research at the Bulgarian Academy of Sciences.
From 1977 to 1984, the research was carried out by the group for underwater activity at the Scientific
Expedition Club – UNESCO, and since 2015 the investigations have been resumed by the team of H.
Angelova from the Centre of Underwater Archaeology in Sozopol.
The investigations highlighted the changes in topography and various aspects of the urban
transformations of the Nesebar Peninsula. The extremes of the postglacial stage transgression up
to the mid-2nd millennium BC, the regressive phase in the mid-1st millennium BC, the transgressive
phase around the third quarter of the 1st millennium BC, the regressive phase around the mid-2nd millennium AD and the transgressive phase during/from the second half of the 2nd millennium AD are
intervals between two states of the sea level, containing respectively, the Late Bronze/Early Iron Age
(around 1500‒500 BC), the Classical and Roman/early Byzantine (around 500 BC‒500 AD), the medieval (around 500‒1800) and the modern periods (around 1800‒2000). Their probable chronological and bathymetric equivalents at the Nesebar Peninsula are, respectively, the destruction of the classical fortifications (after the third quarter of the 5th century BC), consistent with the sea coast during
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the regression in the middle of the 1st millennium BC; the curtain wall of the early Byzantine fortress
(the second quarter of the 5th century AD), “registering” the rising sea level in (the middle of) the 1st
millennium AD; the collapse of the northern nave (and the renovation) of the monastery basilica The
Holy Mother of God Eleusa in 1341/42 during the transgressive-regressive cycle approximately the
middle of the 2nd millennium AD and the sliding of the church St. Protomartyr Stephen in the sea in
1855 before the slowing-down of the modern marine transgressive phase.
The peninsula was protected by fortification walls buit approximately up to the four-metre isobath. As a result of the destructive impact of sea level fluctuations, abrasion and landslides, activated
by the regional seismic activity, the town-peninsula had lost more than a third of its built-up area.
The underwater research had a significant practical application for the modern coastal protection and
shore consolidation activities, as well as for the popularization of the 3000 years old cultural heritage
of the town-museum of Nessebar, part of the UNESCO World Cultural Heritage since 06.12.1983.
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The initial plan for the International conference “Archaeological Approaches to the Study of the Potter Wheel” was for Spring 2020 edition in the picturesque town of Hradec Králové, Czech Republic.
Due to the pandemic situation many initiatives faced inevitable changes of timetable and format.
Instead of meeting in the modern university in the Eastern Bohemia, enjoying the cultural landscape
of the historic town centre or the remote peaks of Krkonoše Mountains, Discord and Youtube set the
stage (fig.1). Online formats provided opportunity to expand the horizon from a medium-sized meeting of experts to a platform and forum, encompassing various stakeholders on a global scale (as put
in fashionable academic marketing labels).
The event took place online for four days (Tuesday to Friday), from the 24th to the 27th of November 2020. The Discord platform, designed “to create communities”, served as „a forum for scholars to discuss their work with colleagues“, aiming “to facilitate the development of a research network
of shared interest which bridges geographic and chronological divisions“ (https://potterswheelconference2020.wordpress.com/general-information/call-for-papers/). Registered participants (around a
hundred attendees, from Indian artists to graduate archaeology students or just curious researchers)
plus 50 presenters had the opportunity to seek answers to a wide range of questions, related to the
invention, spread and use of the potter wheel, as well as to the concomitant cultural and social phenomena. Three major themes were outlined. The speakers broadcasted their recorded presentations
on a conference YouTube channel, according to a well-kept schedule.
After a welcome greetings (on behalf of the organizers) by Pascal Barnes, current chair of
EXARС.net, Professor Sander van der Leeuw was accordingly entrusted with the inaugural address
on “Invention … in Ceramics and the Environment“ Considering his previous contributions and
expertise in the research on emerging technologies, inventions and innovations, it was the most apThis article and the content of the journal is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
Copyright: © 2020 J. Emilov
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Fig. 1. Official header of the online forum
Oбр. 1. Колонтитул на онлайн форума

propriate beginning of this event, touching upon key issues, discussed during the following sessions.
Professor van der Leeuw intellectual pursuits and reflections on ceramic and environmental studies
set the tone for further reconsideration of relevant topics (such as novelty, information processing in
societies, perception, cognition and learning, involved in the invention of ceramics and so forth). His
tropical screen background of palm trees on the coast had additional and refreshing environmental
impression.
The online forum sessions were divided into three themes, spread over four days (fig.2).
Theme One focused on the mode of research and included three sessions, scheduled for the
first day of the event. For “a metal boy“ such as the present reviewer, “quantification of the orientation of aplastic components of a ceramic body as the tool for the identification of the forming techniques utilizing rotational kinetic energy“ (R. Thér and T. Mangel) or “identification of the contribution of rotational movement in pottery forming sequence based on statistical analysis of surface“ (J.
Wilczek and R. Thér) could hardly cause an outburst of sincere amazement. However, it is beyond
any doubt that questions of technological variability and technological development are the first ones
to be posed, if the horse should take their logical place in front of the wheeled cart. The contributions in these sessions provided user-friendly panorama on the state-of-art of different approaches
employed to identify and describe vessels formed with rotation, relying on evidence such as traces
viewed at the micro, meso, and macro scale. Discussions in the chat rooms contained valuable notes
on the infelicities, limitations and challenges, related to the technological examination of pottery,
produced on potter wheel.
The third component in this thematic circle – experimental work or replicative potting is incorporated in a number of contributions (I. Berg, B. Neth and E. Hasaki, C. Minos, S. Doherty), revealing the potential and the sources of inspiration in the approach.
“Widening participation in wheel-potting technique assessment“ by C. Jeffra turned attention
to the standards of practice in documentation, presentation and terminology when describing the evidence. Concluding remarks and synthesis came from the Theme One discussant Carl Knappet, who
shared his experience and provided an impressive and mind-stimulating presentation on the variety
of issues, discussed during the conference opening day.
Approaches to understanding the evolution of wheel potting techniques represented Theme
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Fig. 2. Official poster of the online forum
Fig. 2. Постер на онлайн форума

Two of the online forum. The range of the contributions, their chronological and geographical scope,
as well as social, economic and cultural ramifications, related to the spread, evolution and use of the
potter wheel, could be summarized by just one adjective - impressive. From Uruk potters and the
earliest application of the innovation (J.S. Baldi), via hands on clay wheels, potters crafts, masters
and their workshops in Bronze Age Aegean (A. Cercone, M. Choleva, A. Balitsari, S. Prillwitz), ancient Sudan (S. Doherty) to pithos production in the Late Bronze Age Southern Italy (F. Porta). Case
studies on the first millennium BC included an insight into the Iron Age Iberia (B. de Groot) and the
Early Iron Age and Archaic Naxian coarse ware (X. Charalambidou). Later in time, but equal in their
potential to provoke various reconsiderations, were the contributions devoted to pottery practices in
Latvia (A. Gunnarssone), medieval Czech-Moravian Highlands (K. Těsnohlídková and K. Slavíček)
and the introduction of the potter’s wheel to the Spanish colonies of Concepción de la Vega and Cotuí
(Dominican Republic 1495–1562) (M. Ernst). In addition to this brief review of geographical and
temporal principles, one should note that all the contributions, corresponding to Theme Two (sessions
4 to 8) dealt with the questions on the evolution of wheel potting techniques in specific archaeological context and data sets in various scales. It was the responsibility of Theme Two discussant Valentine Roux to provide a general feedback and synthesis on the topics discussed during the second and
the third day of the online event.
The last two sessions (9–10) of the closing day were devoted to Theme Three: ethnographic
accounts or first-hand descriptions of change within a crafting context. The focus of these contributions was on the intersection of tradition and innovation, on the knowledge and experience of people
negotiating technological change. Examples of innovation in Sinhalese potter assemblages (D. Winslow), traditional use of the hand-wheel in modern Europe (R. Carlton), the globalized evolution of
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rotational potting in the Anglophone Caribbean (P. Fay), Aguabuena pottery making (D. Castellanos
and F. Romano) and on the potter’s wheel in the Chilean Central Valley (J. García Rosselló) provided insights into the emerging technologies as a process occurring within a complex social system.
Professor Sander van der Leeuw (discussant of Theme Three) managed to summarize and outline
technological, societal and even philosophical aspects of human behaviour, involved in pottery production innovations and traditions. Metaphorically, the potter wheel managed to make a full rotation
in order to continue turning around.
The diversity of practices associated with the potter’s wheel is best illustrated at the Potting
Film Festival. The aim of this festival is to showcase the work of potters from around the world, emphasizing the diversity of techniques and tools. Wherever potters can be found, both in the past and
the present, so can the concept of rotating clay and forming it into any number of shapes and designs.
Excellent addition to the online forum and an amusing visual experience by its own merit, the initiative of the Potting Film Festival deserves admiration.
The “Archaeological Approaches to the Study of the Potter Wheel” online forum should be
considered as a positivistic example of how to overcome some of the pandemic limitations in expanding research network of shared interest. The model of YouTube contributions streamed at scheduled times raise practical doubts, but the present reviewer is more than pleased with the opportunity
to gain knowledge from the safety of his couch. A link to the Facebook wall of a Romanian colleague
opened the doors to the world of pottery magicians and their apprentices around the globe.
Turbulent times often inspire innovations, boast the speed in action or information exchange
and impose long-lasting models of behaviour.
All of the presentations and the Potting Film Festival are available at:
https://potterswheelconference2020.wordpress.com/programme/conference-schedule/
(Accessed on 09.12.2020)
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В условията на кризисната ситуация, породена от световната пандемия, съпътствана с обща
стагнация на културния и научен живот, в България бе проведена Първата международна
конференция „Български нумизматични четения“. Съорганизатори на събитието бяха Историческият факултет на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, Националният Археологически институт с музей към БАН, Регионалният Исторически Музей София и Първа
Инвестиционна Банка. Широката партньорска подкрепа бе от съществено значение за успешната реализация на форума, финансиран по проект № 80-10-59 към ФНИ на СУ „Св. Климент
Охридски“ (обр. 1).
Основна цел бе да се постави началото на регулярното провеждане в България на научен
нумизматичен форум с международно участие, който да осигури необходимата професионална международна платформа и да стимулира изследванията на монетните масиви от различниThis article and the content of the journal is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
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Обр. 1. Лого на “Български нумизматични четения”
(автор Л. Грозданова)
Fig. 1. “Bulgarian Numismatic Readings” logo
(author L. Grozdanova)

те исторически периоди в България. Акцентът на настоящето първо издание на конференцията бе формулиран в подзаглавието: “История и общество в перспективата на нумизматиката”.
Така дефинирана, неговата широка насоченост бе да провокира интерес сред специалисти не
само в областта на нумизматиката, но и сред останалите исторически и хуманитарни дисциплини (история, археология, етнология, история на изкуството) относно мястото на монетите
като извор за историята и културата на обществата.
Замислен първоначално като присъствена конференция, организационният комитет на
„Български нумизматични четения“ трансформира своевременно форума, който бе проведен
между 10 и 12 ноември 2020 като онлайн конференция. В рамките на три работни дни 46
участника от 9 държави (Австрия, Белгия, България, Германия, Италия, Северна Македония,
Сърбия, Швейцария и САЩ) се включиха във виртуалните сесии и дискусии.
Конференцията бе открита с пленарна сесия. Поради силния интерес към виртуалното
събитие и ограниченията до 100 потребители във виртуалната конферентна платформа, сесията бе паралелно излъчвана на живо в Youtube канала на „Български нумизматични четения“, където бе посетена от повече от 50 души. След поднесените приветствия от страна на
проф. д-р Мария Стойчева, заместник-ректор на СУ „Св. Климент Охридски“, доц. д-р Христо
Попов, директор на НАИМ–БАН, доц. д-р Венета Ханджийска-Янкулова, директор на РИМ
София и д-р Валентина Григорова-Генчева, директор на дирекция „Злато и нумизматика“ към
Fibank, бяха изнесени четири пленарни лекции, илюстриращи основния хронологически и
тематичен диапазон на конференцията (обр. 2).
Франсоа де Калатай (Белгия) представи наблюденията си над обема на масивния приток
във вътрешността на Балканите на монетизирани благородни метали в два различни хронологически периода – след завръщането на тракийските наемници, служили в армиите на Александър Велики и диадохите (ІV–ІІІ в.пр.Хр.) и, от друга страна – в римската армия (І в.пр.Хр).
Проследявайки броя на акумулираните монетни съкровища и обема на постъпилата монетна
маса (като част от общата монетна продукция от съответната емисия), българските земи се
очертават като зона на изключително висока концентрация на благородни метали в двата периода, което представлява безпрецедентен феномен в общия исторически процес.
Миряна Войвода и Илия Микич (Сърбия) въведоха участниците в тематиката на „Римската нумизматика“ с пленарен доклад за находки от римския провинциален град Виминациум и по-специално – проблематиката и интерпретацията на монети, открити като гробен
инвентар в погребения на деца.
Павел Павлович фокусира вниманието на участниците в конференцията към втората
половина на VII в. Той представи някои аспекти на ранните ислямски религиозни вярвания,
отразени върху монети, сечени от арабските владетели през този период.
Общият доклад на Валентина Григорова-Генчева и Дочка Аладжова проследи историческото развитие на нумизматиката в България от времето на Доменико Такела като пръв куратор на нумизматичната сбирка на бъдещия НАИМ–БАН до наши дни – един важен обзор,
който до момента липсваше в нашата нумизматична наука.
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Обр. 2. Официално откриване на конференцията и пленарна сесия
Fig. 2. Conference official opening and plenary session

Докладите в следващи работни дни бяха организирани хронологически в четири секции: гръцка и тракийска нумизматика, римска нумизматика, средновековна нумизматика и османска и съвременна нумизматика. Поради големия брой получени заявки, участниците бяха
помолени да подготвят предварително видеозаписи на техните доклади, които бяха достъпни
една седмица преди началото на конференцията на Youtube канала на BulgNR за широката
публика чрез хиперлинк в конферентната програма на нейния официален сайт https://www.
bg-numismatic-readings.com/. Това позволи всички заинтересовани да се запознаят с презентациите и да могат да зададат своите въпроси по време на дискусионните сесии.
В секцията „Гръцка и тракийска нумизматика“ бяха включени 14 доклада. Проблемите
на ранната монетна циркулация във вътрешна Тракия VІ–ІV в.пр.Хр. и обзорна картина на
основните срещащи се емисии бяха разгледани в докладите на Нина Хаджиева и Мирослав
Маджаров. Традиционното схващане за известния основно от монети Спарадок като син на
Терес І бе подложено на критика в доклада на Добриела Котова, която още веднъж аргументирано оспори генеалогичната му връзка с къщата на основателя на голямото Одриско царство.
Сребърните хемидрахми на Тракийски Херсонес бяха тема на два доклада – Ангела Бертолд
(Германия) и Юлия Цветкова, което е добър знак за интензивната работа по това слабо проучвано до момента монетосечене. Проблемите на разпространението, иконографията и взаимодействията на ранноелинистическите емисии на понтийските градове Аполония Понтика,
Месамбрия, Истрос, както и връзките с определени емисии на вътрешнотракийските градове
като Кабиле, бяха тема на докладите на Христина Иванова-Анаплиоти (Швейцария), Методи
Манов, Иво Топалилов, Игор Лазаренко. Монетосеченията на пропонийските градове Лизимахия, респективно Перинт, бяха представени в докладите на Владимир Столба с Улрике Петер (Германия) и на Константин Маринеску (САЩ). Съвременната склонност към хиперинтерпретация, субективна и селективна употреба на данните от монетни находи за доказване на
различни (често интуитивно формулирани) хипотези бе дискутирана с примера на бронзовото
монетосечене на Кавар в презентацията на Юлий Емилов.
Нов поглед върху монетосеченето на Бизантион през І в.пр.Хр. предложи докладът на
Ивайло Лозанов. Той разгледа монетната продукция на Бизантион в края на първата Митрида-
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Обр. 3. Валентина Григорова-Генчева, Марина Дойчинова и Улрике Петер. Дискусия върху постера
на М. Дойчинова и Бойка Златева на тема „The denarii hoard Sofia (CCCHBulg IX, Serdica 3): XRF
analysis preliminary report“
Fig. 3. Valentina Grigorova-Gencheva, Marina Doychinova and Ulrike Peter in discussion of the poster
presentation of M. Doychinova and Boyka Zlateva „The denarii hoard Sofia (CCCHBulg IX, Serdica 3): XRF
analysis preliminary report“

това война, когато градът интензивно препечатва тетрадрахми на понтийския владетел. Авторът постави под въпрос свързването на тези емисии с плащане на Митридатовите съюзници
и предложи алтернативното решение – че монетарницата на Бизантион, а и тази на Маронея,
са действали, за да „превърнат“ понтийското сребро в „про-римски“ емисии за заплащане на
армията на Сула, както и на някои римски съюзници, напр. траките от северния бряг на Пропонтида.
Специален интерес предизвика докладът на Иля Прокопов и Диляна Ботева, разглеждащ
проблемите на едни имитативни монетни типове, известни първоначално от съкровищната находка от Абланица (IGCH 890), но засвидетелствани и в други монетни находки най-вече от района на ЮЗ България. Детайлният анализ на находката от Абланица, представена тук за пръв
път, позволява отсичането на емисиите да се постави в периода след 187–168/7, но преди 27
г.пр.Хр., като вероятно става въпрос за локално монетосечене, емитирано в монетарница(и?) в
долината на Места. Разгледани са пет възможни сценария за историческия контекст на появата
на тези емисии, свързващи го с присъствието на бастраните, римската реорганизация на Македония след 167 г.пр.Хр., с локалния династ Барсабас, действащ около въстанието на Андриск
през 149–148 г.пр.Хр., Митридатовите войни или организирането на Никополис ад Нестум.
В съответствие с принципа за предварителен достъп до материалите, докладите и постерите от секция „Римска нумизматика“, бяха разпределени в две изцяло дискусионни сесии
(обр. 3). Нумизматичните материали бяха разгледани в няколко основни изследователски направления. Силно застъпена беше проблематиката, свързана с монетните съкровища, техните характеристики, съдържание и интерпретация (Мариана Минкова, Светослава Филипова,
Лили Грозданова, Саня Битрак, Десислава Давидова). Представени бяха и интересни анализи,
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Обр. 4. Стоян Михайлов, Женя Жекова и Албена Миланова. Дискусия върху презентацията на Женя
Жекова на тема „Money and society in the early medieval Bulgarian empire“
Fig. 4. Stoyan Mihaylov, Zhenya Zhekova and Albena Milanova in discussion of the presentation of Z.
Zhekova „Money and society in the early medieval Bulgarian empire“

които на база на съкровищни находки в комбинация с други данни, разглеждат специфичните въпроси на монетното емитиране и циркулация (Христо Прешленов, Мирослава Доткова,
Иван Вълчев с Николай Димитров). Проблемите на иконографията при нумизматичните материали също бяха анализирани в тяхната многообразност и сложност от Франческа Чечи с
Джанлука Мандатори (Италия) и Бианка Василева. Интердисциплинарни акценти бяха поставени в съавторски постера на Марина Дойчинова и Бойка Златева, посветен на XRF анализа
на конкретна находка и перспективата, която предоставят придобитите с този метод данни.
Владимир Петрович (Сърбия) подчерта ролята на нумизматичните находки като извор
за реконструкцията на трасето на главния трансбалкански път, свързващ Адриатика с Тимакум
Майус (дн. Свърлиг, Източна Сърбия). Сериозен отзвук предизвика и презентацията на Айлин Тарньовер (Германия), посветена на интригуващата тема за интерпретацията на монетни
находки от светилищен контекст с акцент върху монетите, отрити под основите на колони и
други архитектурни елементи в светилището в Дидима.
Докладите в секцията за средните векове и османския период бяха по-малко, но също
толкова качествени и интересни, като тези за античния период (обр. 4). Женя Жекова предложи нов поглед върху проблема за липсата на собствено монетосечене на владетелите на
Първата българска държава, като го свърза с икономическото развитие и специфичните нужди
на средновековното българско общество.
Георги Димов представи причините за появата на новата византийска сребърна монета
(базиликон) в началото на XIV век, като разкри основния мотив на император Андроник II за
нейното емитиране – желанието му да замени латинските монети в империята и в частност
венецианските сребърни гроси.
Стоян Михайлов запозна участниците в конференцията с монетната циркулация в Тър-
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Обр. 5. Христина Иванова-Анаплиоти, Иля Прокопов и Улрике Петер. Дискусия в рамките на кръгла
маса „Проблеми и перспективи на българската нумизматика“
Fig. 5. Hristina ivanova-Anaplioti, Ilya Prokopov and Ulrike Peter in discussion within the Round table
“Issues and perspectives of the Bulgarian Numismatics”

ново през XIII и XIV в., позовавайки се на няколко монетни находки, открити на хълма Трапезица в периода 2008–2011 г.
Интересни наблюдения съдържаше докладът на Владимир Овчаров, който доказа, че
при изработката на т. нар. “билони” (при управлението цар Иван Шишман) не е използвано
сребро, а калай. Овчаров отдава калаеното монетосечене на незавидното финансово състояние
на Търновското царство в края на XIV в. и невъзможността на българския владетел да си позволи емитирането на сребърни монети.
Ивайла Попова представи данни за паричното обращение в Далмация през XIV в., позовавайки се на итинерария на известния францискански монах Симон Семеонис. Те бяха
допълнени от интересната за аудиторията информация за дрехите, аксесоарите и бижутата на
славянските жени в Зара, както и за съпругите на гърците, венецианците и евреите в Кандия,
направила впечатление и на самия пътешественик.
Владислав Тодоров разгледа откритите през 2019 г. в Кремиковския манастир монети
на испански владетели от XVI и XVII в., свързвайки находките с периодизацията на светата
обител и обичаите на местното население.
Историята на монетното обращение в българските земи в османската епоха беше продължена от Калоян Димов, който предложи нова датировка за някои от откритите на територията на Силистренския санджак дубровнишки монети. Християн Атанасов пък представи
османските съдебни регистри (сиджили) като източник за паричната история на империята
през XVIII и XIX в.
В заключение Мика Борош (Австрия), сътрудник в Историческия музей на Виена, разказа за началото на музея, поставено през втората половина на XIX в. с няколкостотин монети
и медали, събрани от жителите на столицата. Тя представи детайлно ролята на видния худож-
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ник и нумизмат Игнац Шпьотл за обогатяването на музейната сбирка. Колекцията на Шпьотл
(над 5100 експоната) представлява най-голямото постъпило дарение в нумизматичния фонд
на Виенския музей.
Тридневните плодотворни дискусии по време на конференцията завършиха с кръгла
маса на ключовата и специално подбрана като кулминация на форума тема „Проблеми и перспективи на българската нумизматика“ с модератор проф. дин Иля Прокопов, почетен председател на организационния комитет. В дискусионния формат активно се включиха над 35 колеги от различни институции от страната и чужбина. В центъра на оживената дискусия беше
проблемът за идентифицирането на фалшификати на антични монети и за предотвратяването на тяхното разпространение. Бяха обсъдени също перспективите и възможностите, които
носят тенденциите в развитието на дигиталните технологии и дигиталната хуманитаристика
както по отношение на опазването на културното наследство, така и за цялостното развитие на
нумизматиката в България (обр. 5).
Освен че бяха набелязани основни проблеми, дискусията доведе и до дефинирането на
адекватен подход за тяхното разрешаване като изграждането на международна научна мрежа,
разработването на специализирани дигитални средства и имплементирането им в работата с
музейните фондове.
Материалите от конференцията ще бъдат публикувани в специално дигитално издание,
а междувременно видеозаписите от представените доклади ще са достъпни за регистрирани
потребители на сайта на конференцията.
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Introduction
At the same time as Bulgarian settlement strategies moved towards a highly dispersed approach, after the abandonment of most Late Copper Age tells, the entirely opposite strategy of intensive site nucleation occurred on the loesslands of the North Pontic zone (fig. 1). Even in the earliest
phase of the Trypillia (aka Tripolye) group, settlements had reached the size of 10ha – larger than
the largest tell site in the East Balkans. By Trypillia Phase BI (late 5th millennium BC), sites such
as Vesely Kut had grown to 100ha, while the earliest true megasites, such as Nebelivka, dating to
Phase BII (start of the 4th millennium BC) were much larger, mushrooming to 238ha. How was the
emergence of such massive sites possible? An inter-disciplinary Anglo-Ukrainian project sought to
provide answers to this question.
The Trypillia megasites of Ukraine were first defined as a significant class of settlement remains in the late 1960s (fig. 2), with pioneering excavations in the 1970s and 1980s. Recent international, inter-disciplinary projects with Ukrainian – British and Ukrainian – German teams started
from 2009, with major new findings creating a new fieldwork agenda. The megasites were the pinnacle of settlement nucleation in the entire Ukrainian prehistoric sequence and constituted some of
the largest settlements worldwide in the 4th millennium BC – as large and as early as the first cities
in the Fertile Crescent.
In this article, we summarise the publication strategy of an AHRC-funded research project
(2012–16), entitled “Early Urbanism in Europe?: the case of the Trypillia Megasites”. The Project
was designed to investigate the question of European urbanism on the North Pontic forest-steppe
through the multidisciplinary study of a single Trypillia megasite – Nebelivka (Novoarhangelsk region, Kropyvnytskyi Council County) (fig. 2) its wider landscape and cultural context. The Trypillia–Cucuteni network covered over two millennia and parts of three modern states – Romania,
Moldova and Ukraine (fig. 1). Unlike the Cucuteni part of the Cucuteni – Trypillia network, found
in eastern Romania and Moldova, and which displayed a strong tendency to settlement dispersion in
This article and the content of the journal is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
Copyright: © 2020 B. Gaydarska, J. Chapman
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Fig. 1. Distribution of all Trypillia sites (M. Nebbia)
Обр. 1. Разпространение на всички познати трипилски обекти (М. Небия)

the late fifth millennium BC, the Trypillia part contained megasites defined as settlements of 100 ha
or larger from 4100 to 3400 BC. The Project dealt with three research questions of primary concern:
origins, megasite lifeways and urban status. A discussion of the principal results of the Nebelivka
project can be found in Gaydarska & Chapman (2019).
In addition to the almost 50 articles published by the Project (see Appendix I, this article), the
final publication of such a complex Project necessitated the division of basic data from interpretation
- not a division that could readily be supported on theoretical grounds but was more easily made in
practical terms of the huge quantity of excavated data (including an estimated 37,000 sherds). As the
principal funder, the Arts & Humanities Research Council has a policy for Projects to deposit their
digital data with the Archaeology Data Service, hosted in the University of York. The Project worked
with Louisa Matthews and Ray Moore (ADS York) in 2017 – 2019 to structure the data for a Project
Archive. The result is that primary material such as photographs, illustrations, specialist reports and
data are now available to researchers to download free of charge. The archive supports and complements the open access monograph.
The Project Archive’s DOI is https://doi.org/10.5284/1047599. The Archive is divided into six
sections: 1 – Introduction; 2 – Trypillia-Cucuteni distribution; 3 – The Palaeo-environment; 4 – The
Megasite; 5 – Trial excavations; and 6 – The Experimental Programme. Sections and sub-sections
begin with a short ‘REPORT’ explaining the significance of the research. In the excavation reports
in Section 5, there is a summary of the excavation unit, a context sheet, plan(s) and section(s), digitised plans (2012 – 2013), field photos and photogrammetric plans (2014 only). For each excavation
unit, the finds are recorded in pottery and Special Finds lists (including chipped stone, figurines,
counters etc.), with photographs and/or drawings of a high proportion of feature sherds (rims, carinations, decorated sherds and bases) and Special Finds. For the first time in Trypillia research, we
make available in the Archive over 2,200 colour photographs of ceramic material, mostly decorated
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Fig. 2. Aerial photograph of Nebelivka, 1981 (V. Dudkin)
Обр. 2. Въздушна снимка на Небеливка, 1981 г.
(В. Дудкин)

sherds (over 1,600 examples). All the material in the Archive can be downloaded without a charge
but with the responsibility of making an acknowledgement of the source of the material in the case
of re-publication1.

De Gruyter open access monograph
The second part of the Project publication - the online monograph – has been published by De
Gruyter in 2020 as Gaydarska, B. (ed.) Early urbanism in Europe: The Trypillia Mega-Sites of the
Ukrainian Forest-Steppe. De Gruyter (ISBN 978-3-11-066493-5; e-ISBN 978-3-11-066495-9). In
addition to print-on-demand of this monograph, the entire monograph can be downloaded without
charge. The monograph DOI is: 10.1515/9783110664959
In the first chapter, we introduce readers to the world of Central and East European prehistory
and, in particular, the Cucuteni–Trypillia group, which covered up to 250,000 km2 and lasted over
two millennia. We introduce the Project by way of a Project Biography, with an explanation of the
origins and growth of the Project, the starting positions of all concerned and the ways in which our
theoretical differences led to alternative interpretations.
In Chapter 2, we outline recent trends in the global debate on urbanism and seek to locate
Trypillia megasites within that debate. We pinpoint a tipping point in our understanding of megasites,
leading to a definitive break from the Maximalist position of very large, permanent, all-year-round
occupations to alternative, shorter-term or seasonal positions based upon three models of Nebelivka
settlement term or seasonal positions – the Distributed Governance Model, the Assembly Model
and the Pilgrimage Model. We also introduce the methodologies specific to each of the eight Project
research questions, which sought to deliver a complete geophysical plan of Nebelivka, a well-dated
internal sequence for the megasite, the local and regional settlement contexts for the megasite, an assessment of the human impact of a megasite on its landscape, the experimental construction, burning
1 The Project and ADS hope that this Archive will be of value to all Trypillia researchers and to the wider community of European prehistorians. If you have comments on the Archive, please address them in the first instance to Dr.
Bisserka Gaydarska (b_gaydarska@yahoo.co.uk).
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Fig. 3. Context 46 platform and the fired clay bin, Mega-structure (Project Archive)
Обр. 3. Платформа Контекст 46 и глинен контейнер граден на място, мега-структура (aрхив на
проекта)

Fig. 4. Miniature vessel (height 5.6 cm) from group of vessels, Mega-structure (Project Archive)
Обр. 4. Миниатюрно съдче (височина 5,6 сm) от комплект съдове, мега-структура
(aрхив на проекта)

268

News / Отзиви

Fig. 5. Fired clay figurine, Nebelivka (V. Pankowski)
Обр. 5. Глинена фигурка, Небеливка (В. Панковски)

and excavation of a ‘Neolithic’ house, an interpretative model of the growth and decline of Nebelivka, its architecture and artefacts, and the placing of Trypillia megasites in the context of global
urbanism.
In Chapter 3, Marco Nebbia presents the multi-scalar results of landscape investigations ranging from the critical analysis of Ukrainian heritage data for Trypillia settlement, through the interrogation of satellite images for a 25km zone around Nebelivka, targeted fieldwalking in the 25km
radius and systematic, intensive fieldwalking in the 10-km territory to site-based gridded collection
at four Trypillia sites. Dr. Nebbia’s critical ‘cleaning’ of the ‘Trypillia Encyclopaedia’ settlement data
produced a secure data set for innovative spatial-statistical analyses of Trypillia settlements, focussing on the Southern Bug-Dnieper interfluve with its concentration of megasites (fig. 1).
In Chapter 4, we integrate the studies relating to the Nebelivka megasite at the site level. Three
sources of palaeo-environmental evidence – pollen analysis, soil micro-morphology and molluscan
analysis – are used to build up a picture of the landscape on and around Nebelivka before, during and
after the occupation of the megasite. Duncan Hale presents the only complete geophysical plan of a
Trypillia megasite to date, enabling Brian Buchanan’s analysis of movement in and through the site
by Visual Graph Analysis and a series of nested analyses of the social space comprising the megasite,
the Quarters, Neighbourhoods and houses (fig. 3). Stuart Johnston summarises the results of the experimental programme of house construction, house-burning and excavation of the burnt house. A
lengthy section by Bisserka Gaydarska and her colleagues summarises the results of the UkrainianBritish excavations at Nebelivka, while Andrew Millard presents the Bayesian analysis of the over
80 AMS radiocarbon dates for the megasite

269

News / Отзиви

Fig. 6. Fragments of decorated gaming board, Mega-structure (Project Archive)
Обр. 6. Фрагменти от украсена игрална дъска, мега-структура (aрхив на проекта)

Fig. 7. Distribution of domestic animal bones, Trypillia Phases BII and CI; red – cattle; green – captines;
blue – pigs (D. Orton)
Обр. 7. Разпределение на кости от домашни животни, във фази BII и CI; червено – говедо; зелено –
овца/коза; синьо – свиня (Д. Ортън)
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Fig. 8. Two members of the Neblivka team: Vitalii Rud and Olya Zaitseva (Project Archive)
Обр. 8. Членове на екипа: Виталий Руд и Оля Зайцева (архив на проекта)

In Chapter 5, we present comparative analyses of artefacts and ecofacts from most of the Project excavations at Nebelivka (House A9, the Mega-structure, the Pit in Sondazh 1 and the test pits).
The finds from the Ukrainian excavations of Houses B17 and B18, the ‘industrial feature’ and their
respective pits are published elsewhere. A team of pottery specialists considered alternatives to the
Ryzhov pottery system, using the sherd rather than the whole vessel as the unit for 14 different comparative analyses (fig. 4). Dmytro Kiosak examined the small lithic assemblage. The special finds
analysis considered the sample of figurines (fig. 5), fired clay tokens, fragments of gaming board (fig.
6), fragments of house models and the only gold ornament known so far from the Trypillia group.
David Orton and colleagues have written the first modern faunal report of a Trypillia assemblage,
paying attention to inter-analyst variability and contextual variability (fig. 7).
In Chapter 6, we summarise the results of the Project and discuss them in broader comparative
terms. We follow the nested approach of this volume and look first at Nebelivka itself, then the results
of the most important of the recent megasite excavations and finally consider the place of Trypillia
megasites in the debate over global low-density urbanism. We then turn to the major differences
in plan and social practices between Nebelivka, Taljanki and Maidanetske to produce a diachronic
model of megasite development. Bisserka Gaydarska uses a relational approach to compare Nebelivka and the typical small Trypillia settlement of Grebeni to justify the attribution of the term ‘urban’
to megasites. Finally, we propose that the Trypillia megasites were the earliest global manifestation
of low-density urbanism, even though their settlement involved smaller populations than had been
thought earlier and perhaps seasonal settlement practices.
In the final chapter, we present the twelve principal conclusions of the monograph, discussing
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the major implications of each finding for Trypillia megasite archaeology. We then move away from
a traditional account of our Project findings to a more intimate, person-focussed narrative (fig. 8)
about the Nebelivka megasite from the perspectives of ten different people – a Nebelivka Guardian,
a house-builder, a clan leader, a visitor to the Assembly, an organizer of the Assembly, a pilgrim, an
adolescent visitor, a Nebelivka ritual leader, a trader and one of the last generations of those living
at Nebelivka. While these narratives are fictional, we hope that they convey something of the sense
of being part of the extraordinary phenomenon that was a Trypillia megasite. We then return to a
more traditional theme by considering what would form part of a future Trypillia megasite research
agenda.
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