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„Проучвания на културно-историческото наследство: предизвикателства
и перспективи“ е сборник статии на докторанти и млади учени, чиято изследователска работа третира пряко или косвено аспекти на опазването на културно-историческото наследство. Проблемът е както злободневен, така и с непреходна актуалност. Решаването му изисква институционална ангажираност чрез
избистрена и адекватна стратегия, строга регулация и неотслабващ контрол.
Фактът, че млади учени от различни специалности стават все по-съпричастни с
проблемите по опазване на културното ни наследство (от което археологическото е неотменна част), е позитивен сигнал и заслужава насърчение. В този смисъл
двете проведени в НАИМ–БАН докторантски конференции (2011 и 2013 г.) и настоящият сборник са добро начало и се надяваме да се превърнат в традиционна
практика.
Главен редактор

“Investigations of the cultural heritage: challenges and perspectives” is a
collection of articles by PhD students and young researchers whose research is
directly or indirectly related to the protection of the cultural heritage. The issue is
both topical and intransient. Its solution requires institutional commitment through
a clear and adequate strategy, firm regulation and unceasing control. It is a fact that
young researchers from different specialisms are becoming more and more involved
with the problems of cultural heritage protection (of which the archaeological one is
inseparable), which is a positive sign and deserves encouragement. In this respect,
the two doctoral conferences at NIAM-BAS (in 2011 and 2013) as well as the present
proceedings are a good start and we hope it will become a regular practice.

Editor-in-chief
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Established archaeological survey methods revised.
Application of new GIS technologies in Bulgaria
Nadezhda Kecheva a
a

Interdisciplinary Studies Department, National Institute of Archaeology with Museum, Bulgarian Academy of Sciences, 2 Saborna
Street, 1000 Sofia, n.kecheva@gmail.com

‘Everyone knows how to do survey’
Abstrac t

Scientific methods, showing the researcher how properly to acquire knowledge, exist in all fields of science.
Archaeological surface surveys are not an exception. Some of the applicable methods have been developed in
theory, and others deliberately modified for the execution of certain regional projects, but all of them contain
all the non-destructive archaeological work focused on the spatial aspect – preliminary preparations, actual
fieldwalking and post-processing activities. Archaeology in Bulgaria has also taken part in these world trends.
Being a territory densely inhabited since the Prehistoric periods to Modern times, it has offered a vast amount of
knowledge to researchers. Extensive surveys aimed at acquiring all sort of information have been conducted in
Bulgaria since the middle of the 16th century. Most of the surveys in the 20th century have been site-orientated,
some of them even being deliberately focused only on sites dating from a specific chronological period. All of the
listed trends are part of the development of archaeological surface survey methods. As a result a great amount
of legacy data has been accumulated, most of which has been collected in the database “Archaeological Map of
Bulgaria”. In the early 1980s several attempts at intensive systematic surveys took place in Bulgaria involving
many researchers. Unfortunately, these processes were suspended until recent times when the established field
survey methods were combined with Geographic Information Systems software, in both desktop and mobile
applications. Intensive surveys, both systematic and salvage, showing the densities of artefacts as “carpet-like”
scatters are becoming more and more popular in Bulgaria nowadays. Spatial location and replicated collections
of site surfaces with assessment of ground visibility show interesting trends most of which have been discussed
in foreign publications.

Keywords

Surface surveys, replicated collections, GIS, Archaeological Map of Bulgaria

Introduction
Archaeological surface surveys conducted both in ploughsoil fields and upland parts have
progressed greatly since the 1970s all over the world. In most of the projects the methodology used was modified according to the needs and the expected results. Counting artefact numbers, defining site scatters1, and drawing regional conclusions based on statistical
analysis of the archaeological materials found on the surface are playing an important role
in many projects executed. It is not an easy and, in fact, not a necessary task to ‘invent’ new
and unused or unestablished methods, that would make both regional and salvage surveys
1

This article does not deal with the issue of a definition of a site (see Gallant 1986; Bintliff 2000b).
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more effective. It is most important for archaeologists to know the experience the others
have, to learn from the methodology used, both its positive and negative aspects, probably
modifying it even a little according to the landscape and their goals, and in this way improving the effectiveness of archaeological fieldwork.
The present article aims at showing the surface surveys conducted in Bulgaria, the adaptation of the intensive systematic surveys, the need to revisit sites that have been already
registered, and the progress made by the application of desktop and mobile GIS software.

Archaeological surface surveys in twentieth-century Bulgaria
in a world context
The territories of modern Bulgaria have been inhabited since the Paleolithic age. Fertile lands, a favorable climate, and a crossroads location between Europe and Asia are only
part of the reasons for their large populations, starting from the Prehistoric period. From
‘barbarians’2 to Classical Greek people, the tribes that lived during the Early and Late Iron
Age left traces, settlements, necropoleis, and sanctuaries in the same territories. Later on,
Romans, Byzantines, Slavs, Bulgarians, and Ottomans stayed long enough so that archaeologists were able to trace and study their remains. These are only part of the tribes and
populations that inhabited these lands. From the middle of the 16th until the 19th century
foreign travelers and scientists have found all this information very attractive, and that is
why they described different archaeological sites (mostly burial mounds and visible architectural remains) as part of their journeys in the Ottoman Empire and after 1878 in the Bulgarian state (Йонов 1980; Boué 1840; Dumont et al. 1892; Kanitz 1882; Иречек 1929; Филов
1933). Special attention should be paid to the fieldwork that the Czech brothers Karel and
Herman Škorpil conducted in Bulgaria in the end of 19th and the beginning of the 20th
century. Their description of the spatial location and characteristics of the archaeological
sites they visited are still of interest in the present times (Шкорпил, Шкорпил 1885; 1888;
1890; 1896; 1898; 1912/13; Шкорпил 1926). In 1913 a report on the topic of the need for an
archaeological map of Bulgaria was delivered during the first meeting of the archaeological
associations (Господинов 1914). As a result, nine books were published covering different
regions in Bulgaria3.
Next on the list in Bulgaria appears a trend common in the late 1970s in the Mediterranean basin and other parts of the world concerning field surveys (Mattingly 2000,
5) – foreign scientists visited the country and started working with local archaeologists.
Two types of surveys were conducted which had a short difference in length – the traditional extensive surveys: ‘informant-led or jeep-based reconnaissance’ (Alcock 2000, 1),
which proved to be helpful, but inconsistent and incomplete, and new intensive systematic
surveys (Домарадски 1980, 28). Full coverage surveys consisting of all their components
(legacy data, fieldwork and post-processing) were conducted in the Struma river valley
during the period 1977-1982 (Домарадски 1980; 2001; Domaradzki 2005, 262) based on an
agreement between the Bulgarian and Polish Archaeological Institutes and under the supervision of M. Domaradzki, a Polish archaeologist. Some of the registered sites were partly
excavated later (Домарадски 1999; 2001).
2 “For the nation of the Thracians where they dare, are extreme bloody, equal to any of the barbarians”
(Thucydides).
3

2

The first volume was published in 1914 by K. Škorpil and the last one in 1963 by D. Tzonchev.
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M. Domaradzki together with other Bulgarian archaeologists laid the foundation of
the information system called the “Archaeological Map of Bulgaria”4 as well as the accepted
principles for a regional approach and the full coverage of territory (Домарадски 1994; Domaradzki 2005). The AKB version was developed based on “Archeologiczne Zdjęcia Polski”
(Barford et al. 2000; Archeologiczne Zdjęcie Polski. Instrukcja opracowania Karty Ewidencyjnej
Zabytku Archeologicznego 2012). Controlled subject vocabularies in both archaeological and
geographical fields were established together with the Cultural Heritage Management, all
based on the spatial location of the registered site. The spatial aspect was realised to be of
great importance in that time – the lack of ‘location-aware’ devices made it much more difficult for some of the archaeologists to place themselves on the maps: dealing with correct
azimuth and numbers is a challenge to many people (see Howard 2012). All this information was collected in guidelines that remained unpublished. During the period 1988-1993
more than 13,000 legacy data in the form of registration cards for sites were entered in
the AKB database system (Domaradzki 2005, 266). The time span 1994-2000 shows slower
development of AKB mainly because of lack of finances (Nehrizov 2005). After a period of
working in DOS and Windows from 2010 the database has been Internet-based with restricted access consisting of more than 17,000 sites in the beginning of 2014 (Автоматизирана
информационна система “Археологическа карта на България” 2014).
During the period 1998-2002 full coverage surface surveys have been designed to
explore villages and villas in the countryside around the ancient city of Nicopolis ad Istrum supervised by A. Poulter, an English archaeologist (Poulter 2007). Those were the first
surveys on the Bulgarian territory which used Geographic Information Systems software
(GIS) for displaying distribution densities plotted by a hand-held Global Positioning System (GPS) (Poulter 2007, 588). The distribution maps show quite interesting results for the
intensively surveyed area around the main villa at Mramora (Poulter 2007, Pl. 3).
What was happening at the same time in other parts of the world? It is difficult to cover all the articles published on ‘non-destructive archaeology’. That is why general trends
are being emphasised. Starting with Binford’s ‘regional approach’ (Binford 1964), continuing with many surveys in the Mediterranean basin (for some of them see Cherry et al. 1988;
Millett 1991; Alcock et al. 1994; Bintliff et al. 2007; Gaffney, Stančič 1991; Bintliff, Snodgrass
1988a; Keay, Millett 1991; Cavanagh et al. 2002; Swiny 2004), showing the positive and negative sides of methodologies used (Flannery 1976, 131-136; Bintliff 2000a; 2000b; Mattingly
2000; Alcock 2000; Blanton 2001; Fentress 2000; Hope Simpson 1983), the special issue that
ploughsoil assemblages create (Haselgrove et al. 1985; Riccardo et al. 2000), and interpreting
the accumulated data (Schofield 1991; McCartney and Glass 1990; Sullivan III 1998). There
do not exist ‘right’ or ‘wrong’ methods, but there are ‘more’ and ‘less’ useful ones according
to the goals of the particular project and the corresponding landscape features. Usually the
projects described are focused on extracting more information in less time (correlation of
both time and money), thus based on different ‘sampling strategies’ on both regional and
site levels. Having in mind different terminology used for selection units (Mattingly 2000,
8), such examples of different sampling approaches could be: narrow transect strip surveys
separated by thicker blank lines, grid systems, and less full coverage of a particular territory
(field-by-field cover) (Orton 2000; Bintliff 2000b; 2013). It is worth noticing the trend for the
use of non-destructive approaches for drawing conclusions for overall picture for regions
4 In Bulgarian “Arheologicheska karta na Bulgaria” abbreviated as AKB which will be used from now
on in the article.
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and sites in spite of some critiques (Hope Simpson 1983; Blanton 2001).
What are the sampling techniques in field surveys in Bulgaria? According to the terminology used by C. Orton (Orton 2000, 2-6; 112-113) and the published and legacy data,
the most widespread samples on both regional and site levels are the so called ‘informal’
and ‘purposive’ samples being ‘the deliberate choice of the archaeologist’ (Orton 2000, 2).
On a regional scale they represent the chosen topographical features, most of the times being selected for a purposive survey of particular types of sites. On a multi-periodic site scale
the samples present the ability of the archaeologists to ‘notice’ different diagnostic sherd
types. All this data is not appropriate for statistical analysis because of the informal and unsystematic way of collecting it. In fact, the decision making for the surveys conducted was
not based on covering inter-site territory and drawing general conclusions on a regional
scale, but rather on dating the site itself.

Contemporary methodology used in Bulgaria
Subject to the idea that ‘it is not sufficient simply to transfer the methodologies’ (Gaffney et al. 1991, 76) and keeping in mind that survey is ‘often a neglected science’ (Morintz
2012), the contemporary archaeological field surveys in Bulgaria have developed according
to the empirical research and the decisions of the head of the corresponding projects, on the
landscape and on the dispersion of artefacts according to which the sites could be protected
by the database AKB from different infrastructure projects. Focused on that idea, the scatters of archaeological materials are of great importance to the researchers. This is one of the
reasons why sampling (with all its variations) in a defined region is not a popular strategy.
After the long-used extensive surveys, which will continue to be used, since 2009 intensive
surveys have become more common on both a regional scale (Нехризов 2010; Sobotkova
et al. 2010; Iliev et al. 2012) and in some infrastructure projects (Нехризов 2012). The definition of ‘full coverage’ in infrastructure projects is the total coverage of each site using a
grid system and mobile GIS devices (thorough description of the adapted strategy with an
example of a gas pipeline project could be found here Tzvetkova et al. 2012). Even though
using a slightly more diverse terminology than the most common one, the strategy of a full
coverage of a site scatter does not differ a lot from the general approaches in the foreign
literature.
As mentioned above, surface surveys are much more than the actual work on the
field. Preliminary preparation is an essential part of the whole process. Gathering information from different published and legacy sources, studying all sorts of surveys conducted in
the chosen region, analysing topographical maps, satellite imagery and orthophotographs
are a substantial part of the pre-fieldwork. The collection of information is followed by
the next logical step, which is the creation of a database containing all accumulated data,
structured and easily accessed. All this information needs its proper spatial location. As
archaeological surface surveys require accuracy, they need special attention to their spatial
aspect. A type of facilitation (for some!) could be the use of GIS software. Recently, GIS
has established itself as a ‘must have’ for many archaeologists, but all this is not without
a reason even though few scientists use more than just basic applications of GIS software
such as the ‘cartography’ of archaeological remains (Barceló, Pallarés 1998, 3) or merely
visualisation and beautiful images and maps (Barceló, Pallarés 1996). In spite of the possible superficial use of desktop and mobile GIS software, it has found a proper place as a
subsidiary tool in archaeological research all over the world (Gillings et al. 1999; Wheatley,

4
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Fig. 1. Ancient road, well distinguished on orthophotographs and barely visible on satellite imagery
(author N. Kecheva)
Обр. 1. Античен път, ясно различим на ортофотографии и слабо видим на сателитни
изображения (автор Н. Кечева)
Gillings 2002; Conolly, Lake 2006). Using desktop GIS all preliminary work seems easier
and more effective for storing and analysis of all sorts of information including satellite imagery and orthophotographs. Many different traces could be seen from above that would
point archaeologists to possible archaeological features which during fieldwork could be
missed. Another necessary element is the analysis of all possible data because the empirical
research shows it is very probable to produce different results.
After comprehensive analysis of preliminary preparation the actual archaeological fieldwork takes place. This is where the mobile GIS comes into use (Tripcevich 2004a;
2004b; Tzvetkova et al. 2012). Focused on mapping the covered area with square units,
‘location-aware’ mobile GIS devices fulfill the needs in the field. For archaeological surface
surveys differential GPS is not necessary, so an average accuracy of 3-5 m is good enough
for the researchers. The ‘units’ (or ‘polygons’ – another different term that became popular
in Bulgarian literature, see Tzvetkova et al. 2012, 64) show territory covered by the team on
the field. Each one of them contains attributes of the covered area – the interval between the
participants, ground visibility, land use, land cover, and numbers of pottery sherds, daubs,
tiles, bricks, and finds. On the field this information is written down on a paper form with
the number of the corresponding unit drawn in the mobile device: more detailed information on paper forms (Tzvetkova et al. 2012, 62 and 75, fig. 3). Later that information is inserted in the attribute table of the unit.
Unit size depends on the number of team members and the distance between them
which is usually around 10 m. The empirical research and foreign literature suggest that
from a height of about 1.50 m an archaeologist could spot and count artefacts at a distance
of about 1 m on both sides (Mattingly 2000, 12; Bintliff 2000b, 205-206) (the former suggestion of seeing 2.5 m on either side (Bintliff and Snodgrass 1985, 130) is impossible when
walking only in a straight line). Thus, the units do not represent the actual number of visible
archaeological materials on the surface, but a type of sample – a transect 10 m in length and
approximately 2 m and maximum 3 m in width. This sample represents well enough the
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Fig. 2. Quantitative visualisation showing the core of an archaeological site based on numbers of
pottery sherds and brick architectural remains (author N. Kecheva)
Обр. 2. Количествена визуализация, показваща ядрото на археологически обект и базирана
на броя керамични фрагменти битова и строителна керамика (автор Н. Кечева)
higher and lower concentration of material. Experience, the condition the fieldwalkers are
in, light, land cover and ground visibility are only part of the remaining components that
influence on the ‘seen’ and counted number of artefacts on the surface. With a safe distance
of 10 m between team members it is impossible to miss a high concentration scatter and not
likely to miss any off-sites5. Spacing between walkers could be adjusted according to any
change in ground visibility (Mattingly 2000, 8) – aiming at covering larger area with ground
visibility less than 50 %, walking distance increases. In mountains a full coverage system
would be extremely difficult and pointless to use, so there extensive surveys proved to be
much more beneficial.
As explained earlier the strategy adopted concerns site full coverage. Another feature
is the collection scheme. The collection of diagnostic artefacts has been established since the
period when the extensive surveys flourished. This trend continues, but include the exact
spatial location of the representative archaeological materials in their corresponding units.
The ‘window’ method (Bintliff 2013, 198) or total pick-up (Tzvetkova et al. 2012, 63) of several smaller square units of an approximate size of 5×5 m or 10×10 m proved to be helpful
in showing the horizontal stratigraphy of multi-periodic sites. In this case the deliberate
choice of the archaeologists also plays an important role in choosing the exact location spots
for the smaller squares.
Post-processing of the fieldwork takes several directions apart from the inevitable
pottery sherd analysis. The immediate inserting of the data on the paper forms in the attribute table of the corresponding units is the first step. Simple quantitative visualisation
in desktop GIS shows the core of the archaeological sites in terms of actually seen surface
artefact concentration.
In Western literature, ground visibility corrected maps aiming at the interpretation of
incomplete distributions and quantification of pottery assemblages are another possibility
for analysis when trying to establish total numbers (Terrenato 2000; Millett 2000b). In some
cases a second analysis of airborne remote sensing imagery shows additional information
about registered archaeological sites (Tzvetkova et al. 2012, 82, fig. 10). After covering a
5
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‘Off-site’ discussion (Bintliff, Snodgrass 1988b; Stoddart, Whitehead 1991; Bintliff 2000b).
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Fig. 3. Site 1003, quantitative visualisation based on 60x60 m area with sherd number in 2012 (1)
and 40x40 m – in 2013 (2) (author N. Kecheva)
Обр. 3. Обект 1003, количествена визуализация, базирана на броя керамични фрагменти
на площ от 60х60 м през 2012 (1) и на 40х40 м през 2013 (2) (автор Н. Кечева)
sufficient area of a particular region more comprehensive statistical analysis would be possible. An example could be detailed analysis of settlement patterns compared with favorite
places for living in different periods, other activity foci and their location. A common opinion that some Bulgarian archaeologists also support is that all interpretations based only
on surface surveys results, even intensive ones, are unreliable (Hope Simpson 1983, 47),
and it is better if they are supported either by ground-based remote sensing or destructive
methods such as trial excavations. An interesting comparison could be made between an
adequate amount of trial excavations showing the ratio between the surface and subsurface assemblages (Kintigh 1988; Downum, Brown 1998; Millett 2000a). At present this has
been done for three archaeological sites in Kazanlak region (for preliminary results see
Нехризов and Цветкова 2010; Божинова 2010). Other curious facts lie in the amount and
type of data collected when revisiting the same sites in different seasons.

The issue of replicated collections
Revisits to archaeological sites in ploughsoils with both real scatters or experimental
ones have proved to be very fruitful for gathering diverse sorts of information from the
same surface scatters in different seasons of the year (Ammerman, Feldman 1978; Ammerman 1985; Terrenato, Ammerman 1996; Ammerman 2004). Disturbance in plough-zones
due to cultivation play an important role in showing the displacement of archaeological
materials, changing artefact sizes and thus influencing the results obtained (Odell, Cowan
1987; Dunnell 1990; Yorston et al. 1990; Cowan, Odell 1990; Dunnell, Simek 1995; Taylor
2000; Van Dommelen 2000). All experiments show how important and deceptive in terms
of quantification of artefacts plough-zones could be. After each ploughing of a particular
field, depending on its depth and direction, higher or lower percents of the pottery sherd
quantities become visible for the surveyors. Ground visibility is not always the key element
to material numbers: 100 % visibility sometimes makes sites ‘disappear’.
It is a common opinion, and not an unreasonable one, that freshly ploughed fields
can sometimes ‘hide’ the artefact dispersion. This happens not only when there exists a low
concentration of archaeological materials from a particular period, emphasising on the Pre-
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Fig. 4. Site 1008, quantitative visualisation based on 60x60 m area sherd number in 2012 (1) and
40x40 m – 2013 (2) (author N. Kecheva)
Обр. 4. Обект 1008, количествена визуализация, базирана на броя керамични фрагменти
на площ от 60х60 м през 2012 (1) и на 40х40 м през 2013 (2) (автор Н. Кечева)

Fig. 5. Site 1003, quantitative visualisation based on 10x10 m area sherd number in 2012 (1) and
2013 (2) (author N. Kecheva)
Обр. 5. Обект 1003, количествена визуализация, базирана на броя керамични фрагменти
на площ от 10х10 м през 2012 (1) и през 2013 (2) (автор Н. Кечева)
historic times: the issue on ‘hidden landscapes’ (Bintliff et al. 1999; Van Leusen et al. 2011).
This shows that not only ground visibility is important. Keeping in mind the condition of
the land surface turns out to be significant too.
An experiment was conducted with two archaeological sites with replicated collections. Although the accumulated data is not sufficient, it clearly demonstrates what should
be considered in future fieldwork. These two sites were registered by a 6-member team in
November 2012 during a salvage surface survey on the gas pipeline project route South
Stream (Кечева 2013) (the methodology used was explained earlier, for more detailed information on surveys on gas pipeline routes see Tzvetkova et al. 2012). In 2012 both site scatters
produced a great deal of surface materials. According to the diagnostic artefacts found in
each spatial unit, site 1003 dated to the Bronze Age (Early and Middle phases characterised
with large and well preserved fragments), Early Iron Age and Medieval Period with total
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Fig. 6. Site 1008, quantitative visualisation based on 10x10 m area sherd number in 2012 (1) and
2013 (2) (author N. Kecheva)
Обр. 6. Обект 1008, количествена визуализация, базирана на броя керамични фрагменти
на площ от 10х10 м през 2012 (1) и през 2013 (2) (автор Н. Кечева)
3,289 pottery sherds counted, and site 1008 dated to Early Iron Age and Medieval Period
with total 3,371 pottery sherds counted. A simple quantification visualisation of the larger
units in desktop GIS software shows the ‘carpet-like’ dispersion of pottery.
The ground visibility in more than 90 % of the scatters was between 80-100 %. The
surface conditions were essential: the terrain of site 1003 was mostly harrowed and partially
harvested, while the surface of site 1008 was ploughed, harvested, and partially covered
with pasture.
In November 2013 these two sites were revisited with a team consisting of 4 people
with the aim at replicated collections of surface artefacts. Site 1003 was freshly and deeply
ploughed, thus representing 100 % visibility, and only 491 badly preserved pottery sherds
were counted.
Red Medieval wheel-made pottery sherds were spotted more easily than those that
were handmade from the Bronze and Early Iron Age Period. The land surface of site 1008
was the same as in November 2012 so the quantity of pottery assemblage was also closer to
the estimated one (2,505).
In order to facilitate the perception of visualisation of higher concentration, the larger units were divided in smaller squares with approximate sizes 10x10 m, which was the
smallest area for which each fieldwalker was responsible while walking. As explained above
while walking in straight line, each person sees approximately around 1 m on each side,
which means that 20 % of an area of 100 m2 are actually covered. This is well enough fulfilling the goal to show more clearly higher concentrations. For example, in 2012 the highest
quantity per 100 m2 in site 1003 was 105 pottery fragments, and in 2013 it was only 12.
Site 1008 demonstrates similar values in both years: around 30-35 sherds.
Both of these examples displayed the importance of replicated collections on the
same site scatters in different surface conditions. In 2012 site 1003 was fully registered and
precisely dated because the land conditions were appropriate for counting pottery sherds.
Relying only on the information collected in 2013 the site period and scatter would not be
sufficient at all.
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Discussion
Full coverage surveys are becoming more popular in Bulgaria. By consuming more
time and money and obtaining less results in longer time the foreign publications show diverse opinions about them. However, it is difficult to prove they are useless. Well designed
small regional scale full coverage surveys collect a lot of data that could be analysed over
time in terms of many factors. Quick results in short time should not be accepted always
as the best approach. Assumptions as a basis of statistical analysis could also be a slippery
ground. A way to achieve highest effectiveness in archaeological surface survey is to learn,
think and use the background experience accumulated over time. Methodologies used in
Bulgaria are not new: walking in distance line, measuring length and counting artefacts had
been practised way before GIS appeared. A reason exists why this approach established
itself as an efficient one. Nowadays spatial issues are easily overcome with the application
of GIS in archaeologists’ field of research. In terms of spatial location site scatters are placed
accurately in their exact position. Intra-site quantification of archaeological materials, even
in ploughsoil lands, could be misleading. Revisits and replicated collections help with
incomplete results. GIS appears as a facilitation tool to further and more comprehensive
regional analysis according to the geographic conditions and closely located other sites.
Much more data is needed in order to perform such research. Having the location, the site
scatter, the methodology used corresponding to the landscape characteristics and carrying
a thought in mind that sometimes a lot of information remains ‘unseen’ on the field, a researcher could obtain very interesting and in some cases quite sufficient results. Bulgarian
archaeologists are still on the threshold of using application of GIS to more sophisticated
studies, but once having the basis, only imagination could limit the ideas.
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Утвърдени методи за издирвания на археологически
обекти и приложението на нови ГИС технологии
в България
(резюме)

Надежда Кечева

Издирванията на археологически обекти, макар и на моменти неглижирани от
част от археолозите, са съществен елемент от теренните археологически проучвания.
В случаите, когато са целенасочени, предварително обмислени и съвестно проведени,
те могат да предоставят голяма част от необходимата на учените информация. Недеструктивният подход става все по-използван, не само защото е модерен, но и заради
възможността, която предоставя, за извличане на данни без самото „унищожаване”
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на археологическите обекти чрез разкопки. В световната литература от дълго време се
обръща специално внимание на различните методи на провеждане на теренни издирвания на ниво определен микро- или макрорегион, както и на територията на самите
обекти. Нуждата от пространство е наложителна. Българската археология, като част
от световните тенденции, също се развива в тази насока. Още през началото на XX в. е
осъзната нуждата от „Археологическа карта на България”, която да събира данни за
археологическите обекти, макар и съществуващата днес информационна система да
е създадена през 90-те години. Основната използвана методика е т.нар. екстензивни
проучвания, подчинени на преценката и избора на учените, както и на информация,
придобита от местни жители. През 70-те години са проведени първите тотални издирвания на археологически обекти по долината на р. Струма, през началото на XXI
в. за първи път се използват GPS устройства и географски информационни системи
(ГИС). През последните няколко години в част от експедициите на български археолози постепенно се налагат тоталните обхождания, базирани на регионалния подход, както и на тоталното покриване на територията на археологическите обекти при
инфраструктурни проекти. Като неизменна част от тях постепенно се налага и приложението на ГИС софтуер в настолен и мобилен вариант. Предварителната подготовка, самата работа на терен и последващата обработка на данните вече неизменно
включват като улесняващо средство ГИС софтуер.
Тотално покриване не означава целият брой на видимите на терена по време на
обхода артефакти. Тоталното покриване на определена територия не означава преброяване на всички налични на терена артефакти. Реално преброеният археологически материал е около 20 %, но този процент е напълно достатъчен за обикновен количествен анализ в ГИС, в който да бъдат очертани местата на по-висока концентрация.
Опитът в световен мащаб показва, че повторното тотално обхождане на регистрирани
археологически обекти може да даде доста по-различни резултати. Извършеното от
нас повторно посещение на обекти по трасето на газопровод „Южен поток” доказват
чрез приложението на ГИС софтуер, че и 100 % видимост на повърхността в прясно
изорани площи може да доведе до подвеждащи резултати относно характера и границите на даден обект.
Българските археолози все още са на прага на приложението на ГИС при теренни проучвания. По-сложните анализи тепърва ще се увеличават, но не трябва да
се забравя, че новите технологии са просто средство за изпълнение, зад което седят
знанието и натрупаният опит на учените.
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Abstrac t

The paper attempts at a brief overview and critical analysis of the stratigraphic evidence pertaining to settlement sites of the Late Bronze and Early Iron Age from Upper Thrace. It draws together data from approximately
20 sites dated within the specified periods, among which, for the purpose of analysis, is included indirect evidence from nearby necropolis sites. Notably, the sites are distributed unevenly over the study area; however,
this is determined by the state of research. The principle share of the empirical data is made available by the
vigorous national infrastructure projects associated with the construction of the Thrakya and Maritsa highways
and the modernization of the Plovdiv-Svilengrad railway.
The main inhibitor to the study of the early Thracian society is the lack of fully investigated settlement sites of
Late Bronze-Early Iron Age date. Comparisons to the collections from the eponymous sites of Pshenichevo, Asenovets, and Razkopanitsa, satisfy less and less the comprehensive analyses inquiring into the myriad aspects of
the early Thracian Antiquity. The want for an update of the archaeological data from those is palpable. Furthermore, ever more pressing is the need for pinning the artefacts, in particular pottery – the principle chronological
marker from sealed deposits, by means of series of absolute (14С) dates, procured from as much as possible of
ancient Thrace.
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Настоящата работа има за цел да направи кратко обобщение на стратиграфските
данни от селищни обекти на територията на Горнотракийската низина през втората
половина на ІІ хил. пр. Хр. и първата половина на І хил. пр. Хр. Изразено в археологически периоди това е времето на късната бронзова и ранната желязна епохи.
Всеобщо е мнението за монопластовостта и тънкостта на културните напластявания
от тези археологически периоди, но в съвременната историография липсва обобщаваща публикация по темата. Без да има претенции за пълна изчерпателност, в настоящия текст ще бъде направен опит за сбит преглед на наличната в научно обръщение
информация, касаеща стратиграфията на селищните обекти от края на бронзовата и
началото на желязната епоха.
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Вниманието на български и чужди изследователи към проблемите на бронзовата епоха датира от началото на ХХ в. Първите сериозни проучвания се свързват с
разкопките на селищната могила Св. Кирилово през 1914 г., проведени от Г. Кацаров.
Научните търсения на проучвателя са насочени към намирането на сравнителни материали, които да свържат Балканския полуостров с археологическите реалности на
Мала Азия (Kazarov 1914). През периода между двете световни войни се слага началото на изследването на редица селищни могили. Специално внимание е обърнато на
обектите, разположени в долините на Марица и Тунджа в землищата на селата Св.
Кирилово, Веселиново, Юнаците и Караново. Сериозен тласък в развитието на българската архелогия са публикациите от това време на Кацаров, Попов, Миков, Филов,
Детев и Петков. Едновременно с това започват по-задълбочени проучвания на съкровища и единични находки от метал, отнесени към късната бронзова епоха. Допълнително внимание се обръща на културните връзки между земите на България, Троя и
Микенска Гърция. Важен принос през този период е оформянето на периодизация
на българската праистория. Разграничени са периодите халколит, бронзова епоха и
желязна епоха. Трябва обаче да се отбележи, че тази хронология е направена върху
ограничени разкопки, неправилни стратиграфски наблюдения и механични предположения в периодизацията, които не съответстват на археологическия материал, намерен в България (Panayotov 1988; 1995).
За периода след Втората световна война е характерна интензивна инфраструктурна дейност на държавата. Във връзка с нея количеството на проучващи се археологически обекти и материали нараства. Учените с интерес към предписмените
периоди от човешката история се концентрират приоритетно върху проблемите на
бронзовата епоха. Селищните могили остават в центъра на вниманието. Миков, Георгиев, Детев и Катинчаров провеждат разкопки на редица селищни могили в Горнотракийската низина – Караново, Езеро, Михалич, Маноле (Разкопаница), Биково,
Капитан Димитриево и тези край Казанлък и Нова Загора. В Северозападна България продължават разкопките на пещерите Магурата и Деветашка, както и селищата
при Балей и Садовец. Проучванията на А. Маргос и Г. Тончева значително обогатяват
археологическата наука с нови данни от селищните обекти около Варненското езеро
(Panayotov 1995).
Краят на 60-те и началото на 70-те години на ХХ в. е времето, когато наред с развитието на познанието за бронзовата епоха, възниква по-голям интерес и към следващия археологически период – ранната желязна епоха. Обстоятелството, че до края
на 60-те години на ХХ в. вниманието на проучвателите е средоточено повече върху
проблемите на бронзовата епоха, неминуемо оказва своето влияние върху изворовата
база за селищното развитие на Тракия в края на ІІ хил. пр. Хр. и началото на І хил. пр.
Хр. Макар теренните проучвания да са строго подчинени на стратиграфските принципи на разкриване, публикуваните данни от изследваните селищни могили за началните фази на желязната епоха са оскъдни. Едва в края на 60-те и началото на 70-те
години учени като М. Чичикова (Чичикова 1968), М. Кънчев (Kănčev 1974), В. Велков,
Зл. Гочева (Велков, Гочева 1971) и Х. Тодорова (Тодорова 1971) започват да обръщат
внимание на елементи от културната характеристика на раннотракийското общество.
Периодът е охарактеризиран като „тъмните векове” за Източното Срезиземноморие
и Анатолия, което е подходящо определение и за археологическите реалности на територията на Древна Тракия. След средата на 70-те години на ХХ в. археологическите
проучвания във всички региони на страната нарастват. Развива се академичната наука
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и музейните структури.
Периодът от 90-години на ХХ в. до наши дни се характеризира с обогатяване на
изворовата база следствие на интензивните републикански инфраструктурни проекти. В научно обръщение се пускат първите обобщителни публикации, свързани със
спасителните археологически проучвания в микрорегиона на енергийния комплекс
Марица–Изток. Резултати от изследвания с подобен характер по трасетата на автомагистрали Тракия и Марица, както и по трасето на модернизиращата се железопътна
линия Пловдив – Свиленград се обнародват в периодичните издания на Археологическия институт с музей при БАН, Софийския университет „Св. Климент Охридски”
и регионалните музеи.
Един от най-добре проучените микрорегиони на територията на Древна Тракия
е този на енергийния комплекс „Марица–Изток”. В резултат на активната теренна
работа през последните 30 години тук е регистрирано обитаване с различен характер от втората половина на ІІ хил. пр. Хр. до първата половина на І хил. пр. Хр. в над
10 места. В резултат на сондажни или редовни разкопки получаваме по-подробна
информация за две от тях. Това са обектите Овчарица І и Раднево – север в местността Старото селище. Те се отнасят към типа открити селища. Разположени са върху първите незаливни тереси на реките Соколица и Блатница, т. е. в непосредствена
близост до водоизточник, сред равни и плодородни терени. Сондажните проучвания
на Овчарица І обхващат площ от 2,3 дка и разкриват сложна стратиграфска картина.
Засвидетелствани са културни напластявания както от късната бронзова епоха, така
и от ранножелязната епоха и средновековието. В единия от сондажите на дълбочина
0,50 м са регистрирани останките от две жилища от ранножелязната епоха заедно с
осем боклучни ями (Кънчева-Русева 1991, 71-72). Въз основа на керамичния материал
и по-специално паралелите му в керамичните репертоари на Пшеничево, Асеновец
и Деветашката пещера, проучвателите дават датировка на тези структури в началото
на ранножелязната епоха. На по-голяма дълбочина, под жилищното ниво не са установени културни напластявания от предходната бронзова епоха. Затова пък такива
са регистрирани в друг от сондажите, където на дълбочина до 1 м от съвременната
повърхност са проследени три строителни хоризонта от късната бронзова епоха.
Макар и не толкова категорична, подобна стратиграфска картина ни представят
резултатите от спасителните сондажни проучвания на обекта Раднево – север в м. Старото селище. Незасегнатите от съвременни интервенции културни пластове са с дебелина между 0,30 м и 0,50 м, като лежат непосредствено под най-горния почвен слой и
достигат дълбочина до 1 м от съвременната повърхност. Факт е, че археологическият
материал от късната бронзова и ранножелязна епохи произхожда от различни сондажи. След направения анализ на керамичния комплекс, датировката на обитаването
от последният период на бронзовата епоха е прецизирана и е поставена през ХІV–ХІІ
в. пр. Хр., а тази от ранната желязна епоха е отнесена към нейните начални етапи
(Саватинов 1995, 148). Макар да е налице хоризонтално стратифициране, двата обекта
демонстрират явна топографска приемственост на обитаваното пространство.
Данни за обитаване през късната бронзова епоха ни предоставят и резултатите
от разкопките при с. Пет могили в м. Новата чешма. В голямата си част обектът е
разрушен от изкопно-насипни дейности в наши дни, но дава възможност за някои
стратиграфски наблюдения. Като цяло са регистрирани два пласта – горен хумусен
с дебелина 1 м, следван от бежово-кафява стерилна пръст (Ников, Георгиева 2011,
141). Археологическите материали са разкривани само в първия. Те са отнесени към
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късната бронзова и късно желязната епохи. От по-ранния период на обитаване проучвателите са регистрирали една полувкопана, вероятно жилищна, структура и две
ями. Предвид фактът, че наред с фрагментирана керамика в рамките на жилището са
открити огнище, бронзова игла и накит от мидени черупки, може да се предполага
по-трайна уседналост на обитателите в това открито селище. Останалите структури
от разглеждания период са разрушени от по-късното ямно поле или от съвременни
земекопни дейности.
Следи от човешко присъствие са засвидетелствани и на други места в микрорегиона на Марица–Изток, но тъй като те нямат селищен характер или такъв характер
не е установен по категоричен начин, информацията за тези обекти не е включена в
настоящия обзор.
В северната част на централния дял на Горнотракийската низина са разположени двата епонимни обекта – Пшеничево и Асеновец. Изследвани по едно и също
време, те демонстрират сходни стратиграфски характеристики. В различни части на
проучваните площи са регистрирани пластове от бронзовата и ранножелязната епохи. Докато, обаче, в Пшеничево пластът от бронзовата епоха се характеризира със
смесени материали от ранната бронзова и средната бронзова епохи (Čičikova 1972,
82, Fig. 4; 83, Fig. 5), то при Асеновец той е по-хомогенен. Проучвателят е разграничил
три добре запазени строителни хоризонта и два (най-горните) разрушени от периода на бронзовата епоха (Kănčev 1974, 66, 67-68; Fig. 3, 4, 5, 6). И при двата обекта в
сондажите с по-ранни материали не са регистрирани такива от следващия период.
Следи от жилищно обитаване през ранножелязната епоха са открити в други части
на проучваните площи. Характерното за тях е, че археологическият материал и документираните жилищни структури са само от периода на халщата. И двете селища са
от типа „открити селища”. На базата на керамичния материал, към началните етапи
на епохата с по-голяма сигурност можем да отнесем това до с. Асеновец. Не е разграничен повече от един строителен хоризонт за периода на ранната желязна епоха. При
двата обекта е налице добре изразена хоризонтална стратиграфия, еднопластовост на
поселенията от периода на ранната желязна епоха за разлика от тези през бронзовата епоха. Отново наблюдаваме топографска приемственост на селищното развитие в
определен микрорегион през бронзовата и ранножелязната епохи.
Обитаването в ареала на двете епонимни селища напоследък е допълнено от
разкриването на още две еднослойни селищни структури. Това са обектите при с.
Стоил войвода и в околомогилното пространство на античния некропол при с. Караново. Проучвателите на първия обект в един от сондажите на дълбочина 0,50 – 0,75 м
са попаднали на лошо запазени останки от жилище от периода на втората фаза на
ранно желязната епоха (Гоцев, Генов et al. 2009). Въпреки че няма данни за наличие
на хоризонтална или вертикална стратиграфия, съществуват основания посочената
структура да се определи като част от тънко еднопластово поселение от началото на
І хил. пр. Хр.
При изследването на околомогилните пространства на античния некропол при
с. Караново, непосредствено под хумусния пласт са регистрирани негативни структури от ранната желязна епоха. Теренната ситуация при проучването им дава основания за интересна хипотеза от страна на проучвателите им. Разкритото вкопаване с
неправилна елипсовидна форма и сравнително големи размери (8,40 х 4,90 м) е интерпретирано като избено помещение на наземно жилище. Впоследствие вкопаването е послужило за колективен гроб на 4 индивида, който не е част от некропол
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(Игнатов и др. 2013). Паралел в подобна обредност проучвателите намират в култура
Бабадаг на север от р. Дунав, като се запазват някои локални особености на погребалната обредност. Ограничената площ на проучванията не е позволила да бъдат регистрирани други подобни структури. Разкриваната наоколо фрагментирана керамика
обаче показва човешко обитаване, както през ранната желязна епоха, така и през предходната бронзова епоха, като не е уточнено от кои фази на епохите са археологическите материали. Макар да няма категорични данни за хоризонтално разслоение на
поселението, отново се наблюдава характерната еднопластовост в обитаването през
ранножелязната епоха.
Микрорегионът на гр. Нова Загора демонстрира активно и трайно обитаване
през всички археологически периоди. Нови данни за селищната структура в края на
ІІ хил. пр. Хр. и началото на І хил. пр. Хр. са предоставени в резултат на спасителните
проучвания по трасето на автомагистрала Тракия в землището на с. Загорци. В рамките на два археологически сезона в м. Юрта (по двата бряга на р. Черковска – приток
на р. Блатница) са проучени гробове, ями и жилищни структури от късната бронзова, ранната и късната железни епохи. Културните напластявания започват непосредствено под хумусния пласт, който е с дебелина около 0,30 м. В горните си нива те са
разбъркани, но на дълбочина 0,50 – 0,60 м е регистриран първи незасегнат строителен
хоризонт. Под него следва пласт от сиво-кафява пръст с варовикови включения, за
който няма данни да съдържа археологически материали, а материкът е достигнат
на дълбочина 1 – 1,10 м от повърхността. На нивото на І-ви строителен хоризонт са
регистрирани жилищни структури от финалните етапи на първи и втори период на
ранножелязната епоха и късната желязна епоха (Кънчева-Русева, Колева 2011). Що
се касае до приемственост от предходната къснобронзова епоха, данните са най-вече
косвени, но не маловажни. В североизточната част на изследваните площи е регистриран некропол, от който са проучени 6 гроба, извършени чрез кремация в урни,
датирани в края на бронзовата епоха (Кръстева, Тонев 2011). Този факт дава основание да се предполага съществуване на открито селище от съответния хронологически
период. Предвид тази последователност на селищните структури, впечатление прави
отсъствието на следи от поселение от началните етапи на ранножелязната епоха в
разглеждания ареал.
Археологическите проучвания по трасето на автомагистрала Тракия обогатиха
познанието за селищната мрежа в Горнотракийската низина от втората половина на ІІ
хил. пр. Хр. и началните векове на І хил. пр. Хр. Един от примерите в това отношение
е регистрираното 3 км източно от гр. Кермен и проучено поселение от края на първата фаза и началото на втората фаза на ранно желязната епоха. То отново е от типа
„открито селище“ в равнината, в близост до водоизточник. Културните пластове са от
халколита и ранния халщат като между двата периода е отчетен значителен хиатус.
Останките от халщатското селище са разкрити непосредствено под повърхностния
хумусен пласт. Това до голяма степен е предопределило целостта на археологическите структури. Проучени са три постройки, две от които могат да бъдат определени
като жилищни с част от интериора им – основи от 2 пещи в непосредствена близост
до една, от които е разкрит питос in situ. За третата постройка се предполагат нежилищни функции, тъй като в нея на място са разкрити две антропорфни фигурки върху специално изградена площадка, а до нея вкопан в пода урновиден съд. Деструкции
от ранножелезни структури са регистрирани по цялата площ на обекта. Въз основа на
приблизително линейното им подреждане проучвателите предполагат наличието на
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предварително планиране при установяване на селището (Кънчева-Русева, Лещаков
2013). Това е важно наблюдение за бъдещи проучвания на селищната структура на
раннотракийските поселения от периода на ранножелязната епоха.
В близост до това ранножелязно селище (на около 1 км западно от него) е регистриран и проучен некропол с трупополагане от късната бронзова епоха (Ников и др.
2010). Наличието му е косвена податка за съществуване на селище от същата епоха в
непосредствена близост. Такова, обаче със сигурност е установено на 1,5 км югозападно от с. Чокоба, в м. Бозаджийската кория (Лещаков 2010; 2011). Разстоянието между
некропола и селището е около 5 км. Освен обитаване през последната фаза на късната
бронзова епоха в рамките на проучваната площ са регистрирани следи от човешко
присъствие през неолита, късно желязната епоха и ранното Средновековие. Обитаването от бронзовата епоха се отличава с дълготрайността си, оставило след себе си
мощен културен пласт. На места той е с дебелина от над 1 м. Така или иначе, предвид
нивата, на които се разкриват структурите и артефактите от късно бронзовата епоха,
проучвателите допускат две фази на обитаване от това време. По-ранната е отнесена
към края на XVII–XVI в. пр. Хр., а по-късната – към XV–XII в. пр. Хр. (Лещаков 2010,
130). Не са регистрирани останки от обитаване през следващия археологически период. Мястото е заселено отново след близо пет или шест вековно прекъсване.
В източна посока по трасето на автомагистрала Тракия са направени спасителни проучвания на още няколко селищни обекта от периода на късната бронзова и
ранножелязната епохи. Въпреки краткото първично представяне на обекта при с. Завой, Ямболско получаваме данни за селищно обитаване през целия период на ранно
желязната епоха. Подобно на други халщатски селища в Горнотракийската низина,
то също е възникнало на ново място в близост до водоизточник (на десния бряг на р.
Тунджа) и според проучвателя си е просъществувало през целия период от края на
късната бронзова епоха до V–ІV в. пр. Хр. (Бакърджиев 2010). Регистрирана е само
една структура от периода на ранножелязната епоха, която има лек наземен характер с глинобитна конструкция и площ от почти 54 м2 и най-вероятно е със стопански
функции. На базата на откритата импортна гръцка керамика структурата е датирана
през VІІ – началото на VІ в. пр. Хр. Основанията за по-ранно обитаване на обекта идват от обилния керамичен материал, намерен в ями, както и от трите регистрирани
гроба. Теренната ситуация не е позволила разграничаването на отделни пластове в
иначе дебелите като цяло културни наслоявания – между 68 и 73 см. Следи от разрушени структури под формата на петна от отухлени глинени обмазки са разкрити непосредствено под най-горния орен пласт на дълбочина 0,20 – 0,30 м от съвременната
повърхност. Подобни следи маркират жилищни структури от ранножелязната епоха
в обектите при с. Железник и вероятно с. Маленово в източна посока. И двата обекта се характеризират с еднопластовост на обитаването, като това при с. Железник,
община Карнобат, демонстрира по-голямо разнообразие на разкритите структури.
В рамките на културния пласт, непосредствено под хумусния слой, са регистрирани леко вкопани или повърхностни жилищни и стопански постройки с глинобитен
характер, както и обслужващи бита ями. Въз основа на паралели с керамичния комплекс от култура Басараби, съществуването на селището е поставено в периода VІІІ–
VІ в. пр. Хр. (Даскалов и др. 2010). Подобно по характер вероятно е и поселението при
с. Маленово, община Стралджа (Божкова, Петрова 2010). Двете селища имат сходни
топографски характеристики и са възникнали на ново място. Във вертикален план
археологическите материали и структури заемат един културен пласт, разположен
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непосредствено под хумуса. Като особеност може да се отбележи, че освен ямите, над
60 бр. при с. Маленово, проучените съоръженията със стопански и жилищен характер също са вкопани на дълбочина до 0,30 – 0,40 м, а в някои от тях са регистрирани
по-малки вкопавания. В едно от тези вкопавания, с неправилни очертания и линейна
дължина около 5 м, е извършено погребение на жена в свито положение. Анализът на
керамичния материал от обекта е дал основания на проучвателите да го отнесат към
края на първа – втора фаза на ранната желязна епоха. Резултатите от археомагнитното и радиокарбонното датиране, обаче, не потвърждават първоначалното становище.
Те показват дати от порядъка на втората половина на ХІ–VIII в. пр. Хр. (1059–789 г. пр.
Хр.) при археомагнитното датиране за фрагмент от пещ в яма и С14 дати между 1056–
900 г. пр. Хр. (ок. 65%) и 1126 – 889 г. пр. Хр. (ок. 90%) за три проби от едногодишни
растения, взети също от ями (Божкова, Петрова 2011, 145). Радиокарбонните анализи
на проби, взети от затворени комплекси от халщатското поселение при с. Железник,
сочат към приблизително синхронно обтаване – от 1090 г. пр. Хр. (92,6%) до 833 г. пр.
Хр. (95,4%), като най-интензивно то вероятно е през Х в. пр. Хр. (979–933 г. пр. Хр. –
ок. 94%).1 Причината за разминаването в датировките може да се търси във вероятно
разчистване на терена преди следващото застрояване от страна на древните и депониране на останките от по-ранното селище в ями. Едно по-подробно преразглеждане
на керамичния материал по комплекси, съчетано с данни от археомагнитното и радиовъглеродното датиране би дало повече яснота не само върху проблемите поставени
от обектите, а биха имали неоспорим принос в познаването на ранножелязната епоха
в Горнотракийската низина въобще.
Данните за селищната система в източната периферия на разглеждания район
се допълват с информацията за съществуването на ранножелязно селище североизточно от с. Трояново, община Камено. Както в повечето случаи, разгледани по-горе,
проучванията му са спасителни, свързани със строежа на автомагистрала Тракия. В
границите на изследваната територия са попаднали две жилищни структури, една
от които е отнесена към втората фаза на ранножелязната епоха (Господинов, Костова
2005). Според стратиграфските данни и теренните наблюдения на проучвателите животът на селището е приключил следствие на пожар преди края на ранножелязната
епоха. Малко след това заселването на местността е възобновено и продължава през
късно желязната епоха. Това е едно от малкото места, при които може да се наблюдава приемственост в обитаването с късния период на желязната епоха. Колкото до
късната бронзова епоха, човешкото присъствие в рамките на обекта е регистрирано
само по оскъден подемен материал. В същото време трябва да се отчете наличието
на плосък некропол от това време на около 5 км в източна посока, в землището на с.
Вратица (Лещаков и др. 2010), което е косвена податка за съществуването и на селище
в прилежащия район. Въпреки добрата проученост на двата обекта отсъстват данни
за поселения от първата фаза ранножелязната епоха.
Микрорегионът на с. Драма, Ямболско е разположен в северните склонове на
Странджа, във водосборния район на р. Тунджа. Наред с териториите на енергийния
комплекс Марица–Изток и около Нова Загора, той е другият подробно проучен микрорегион в сърцето на Горнотракийската низина. Предимството, което притежават
проучванията там е, че нямат спасителен характер. Те са целенасочени и последова1 Изказвам сърдечни благодарности на д-р Хр. Попов за предоставените не публикувани радиокарбонни дати от обектите при с. Железник и с. Каснаково.
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телни в опита си да възстановят историческата действителност на човешкото обитаване в района от най-древни времена. Въпреки това информацията, която получаваме
за селищното развитие от втората половина на ІІ хил. пр. Хр. и първата половина на І
хил. пр. Хр. е по-скоро косвена. Откритите археологически материали, свързани с края
на бронзовата епоха имат предимно случаен, спорадичен характер. В никакъв случай,
обаче не може да се отрече тяхната информационна стойност. Те ясно маркират културните контакти на макар и семплата популация, както на север с културите от севернопонтийския кръг, така и на юг с културните достижения на Микенска Гърция и
Троада (Лихардус и др. 2001, 21, 169-172, 186-188). Обитаването през ранножелязната
епоха е засвидетелствано от разкритите в повърхостните пластове на селищната могила Драма–Мерджумекя дупки от колове на глинобитни постройки, прилежащите
им 61 негативни структури (ями) и две хокерни погребения (едното е двойно) (Лихардус и др. 2001, 18-21). Всички тези структури са датирани към втората фаза на ранножелязната епоха. Стратиграфски те се намират върху културен пласт от периода
Караново VІ, като частично го нарушават. Това е важно наблюдение, тъй като от една
страна потвърждава липсата на приемственост с предходната епоха, а от друга страна
засяга проблема за характера на ранножелязното обитаване на селищните могили.
Подобно присъствие на археологически материали от ранножелязната епоха в найгорните пластове се наблюдава в почти всички селищни могили в Горнотракийската
низина. Поради липсата на разкрити сигурни жилищни структури и стратиграфски
контексти е изказана хипотезата за функционирането им като равнинни светилища
(Гоцев 1994, 138; 2010, 72). В подкрепа на подобна хипотеза са регистрираните 2 изолирани хокерни погребения в селищната могила Драма–Мерджумекя. От друга страна проучвателите локализират пространство с култови функции на близко стоящото
платовидно възвишение Кайряка (Драма–Кайряка). Две от разкритите съоръжения
са отнесени най-общо към „късния период на тракийския халщат“ (Лихардус и др.
2001, 138). Негативните структури върху селищната могила Драма–Мерджумекя са
определени като битови ями-хранилища, а по-малките ямички – като дупки от коловете на носещата конструкция на къщи с правоъгълен план. Това пък е в подкрепа
на другата хипотеза, според която през ІІ хилядолетие селищните могили променят
функцията си като центрове на селищната система в даден регион, без да губят значението си (Leshtakov et al. 2001, 25). Към настоящия момент съществуват аргументи в
подкрепа и на двете хипотези, но само бъдещи прецизни проучвания, които да обогатят изворовата база, биха изяснили в по-голяма степен този аспект от културата на
ранното тракийско общество.
Южно от с. Драма, край с. Срем в Тополовградска община, на ограничена площ
сондажно е проучен друг селищен обект, датиран във втората фаза на ранножелязната епоха (Дичев 2009, 204-206). В единия от сондажите са регистрирани два строителни хоризонта, но археологическите материали (най-вече керамика) и от двата са
отнесени към ІХ–VІІІ в. пр. Хр. С други думи селището може да бъде определено като
еднопластово „открито селище” с кратък период на съществуване.
По западните склонове на Сакар планина са проучени два селищни обекта, които, които обогатяват стратиграфската информацията от селищната система в региона
през ранножелязната епоха. В края на 70-те години на миналия век чрез сондажи
е проучено халщатското селище край с. Овчарово, Хасковско. Проучвателят е разграничил три стратиграфски пласт. От тях най-горният, на дълбочина до 0,30 м, е
определен като орница (хумусен чернозем), в който концентрацията на археологи-
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чески материали е била голяма, но следствие на съвременни земеделски дейности
са много разбъркани. Вторият пласт достига дълбочина 0,40 – 0,45 м и представлява
„сива, рохка и лека пръст“. Той е почти незасегнат от селскостопански интервенции,
затова археологическите материали са в по-голяма цялост. Третият пласт е на нива
0,45 – 0,55/0,60 м, като пръстта е тежка и черна, а концентрацията на керамични фрагменти намалява. Според проучвателят този пласт бележи първоначалното заселване
на селището (Балабанян 1986, 9). Разкритият археологически материал, макар много
добре фотографски онагледен, е представен сумарно. Не може да не направи впечатление находката от 7 печата за керамична украса, представяща почти целия репертоар от мотиви, използвани през епохата – концентрични кръгчета, S-видни мотиви,
псевдошнур, буквата δ. На базата на богатото разнообразие от керамични артефакти
и паралели с други обекти от Тракия, проучвателите отнасят съществуването на селището в самото начало на ранножелязната епоха – ХІІ/ХІ – ІХ в. пр. Хр. Но от позицията
на по-новите изследвания и станали общоприети схващания, някои от керамичните
образци, намерили място в публикацията, могат да се отнесат по-късно - към втората
фаза на ранножелязната епоха2.
На обекта в м. Шиханов бряг, до гр. Харманли е засвидетелствано човешко присъствие за сравнително дълъг период от време – от късната бронзова епоха до ранното средновековие (Кънчева-Русева и др. 2008). Въпреки спасителния характер на сондажното му проучване, той е типичен пример за хоризонтално стратифициране на
обитаваното пространство през различните периоди. Останките от късната бронзова
епоха се свързват с разкриването на една жилищна сграда с три ями около нея, а от
периода на ранножелязната епоха с една П-образна структура, която няма утилитарен характер и се намира в друга част на проучваната площ.
Откритото селище от ранножелязната епоха при с. Каснаково, община Димитровград е по-известно с монументалните си останки от римската вила на това място.
Под тях проучвателите са разкрили две правоъгълни в план жилищни структури от
началната фаза на ранножелязната епоха.. Стратиграфските наблюдения в проучваната площ показват, че селището е възникнало на ново място, подобно на други разгледани по-горе. Анализът на подемния керамичен материал от обекта потвърждава
датировката от взетите радиокарбонни проби. Съществуването на селището е отнесено към средата на ХІ в. пр. Хр. и по-точно 1056 г. пр. Хр. (92,3 %). Предвид тънкия
културен пласт продължителността на обитаването му е била кратка (Попов 2010,
80-82).
Краткият преглед на стратиграфските данни от селищни обекти от късната бронзова и ранножелязна епохи на територията на Горнотракийската низина провокира
да бъдат направени някои наблюдения и изводи. Без да се абсолютизира значението
на хоризонталното стратифициране на обитаваните територии, то се явява характерен белег на селищата от това време. Резонно е изказана хипотезата, че селищните
структури от ранножелязната епоха са от разпръснат тип, без гъсто вътрешно застрояване, като между постройките са оставали широки дворни пространства, заемани от
допълнителни структури – ями, стопански постройки и работни площадки (Popov,
in print) (обр. 1).
2 Изказвам специални благодарности на колегата Станислав Илиев от РИМ Хасково за ползотворните разговори, свързани със състоянието на проучванията на селищните обекти в Хасковския
регион и проблемите на ранножелязната епоха като цяло в Древна Тракия.
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Обр. 1. Карта на селищните обекти от Горнотракийската низина
с данни за стратиграфията им (автор П. Георгиев)
Fig. 1. Distribution map of LBA and EIA settlements in Upper Thrace
with data for their stratigraphy (author P. Georgiev)
Наблюдава се почти пълна липса на стратиграфска приемственост в селищното
развитие от късната бронзова и първите векове на желязната епохи. Местата, където
може да се говори за такава, са по-скоро изключения. Общоприето е, че статистически погледнато, на територията на Древна Тракия регистрираните селищни обекти
от периода на ранната желязна епоха значително превишават тези от края на бронзовата. Състоянието на проучванията показва, обаче, че в повечето случаи сме свидетели на регистриране на културни напластявания от бронзовата епоха (включително
и от късната бронзова епоха), последвани от такива, отнасящи се към втората фаза на
ранната желязна епоха. От една страна, това си има своето логично обяснение, тъй
като не може да се очаква хората, обитаващи едно селище в рамките на сравнително
кратък период от време, било то дори едно поколение, да променят драстично основни черти от материалната и духовната си култура (Georgieva 2001, 83-84). От друга
страна, общият стратиграфски преглед на селищните обекти показва, че по-късното
активно обитаване се свързва с периода на втората фаза на ранната желязна епоха или
в най-добрия случай от края на ІХ в. пр. Хр. Остава впечатлението за селищен дефицит или известен демографски вакуум за периода на късната бронзова и първата фаза
на ранната желязна епохи на територията на Горнотракийската равнина. Причините
за подобен анахронизъм трябва да се търсят в липсата на достатъчен брой цялостно
проучени селищни обекти от двете епохи с ясна вертикална и хоризонтална стратиграфия (Shalganova, Gotzev 1995, 334). Освен това все по-належаща е нуждата археологическият материал и по-специално керамиката от затворени комплекси да бъде
обвързана със серия от абсолютни (С14) дати, обхващащи максимално голяма част
от територията на Древна Тракия. В изследванията на керамичните комплекси (като
най-масов археологически материал и хронологически най-чувствителни) от различни обекти на територията на Горнотракийската низина традиционно се търсят пара-
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лели със станалите епонимни обекти при Пшеничево, Асеновец или Разкопаница. От
позцията на новите проучвания обаче е очевидна необходимостта от осъвременяване
на археологическата информация от тях.
Не на последно място следва да се отчете факта, че от гледна точка на стратиграфията не се наблюдават опожарени нива в рамките на културните напластявания,
които да маркират насилствена смяна на селищния и културния модел. Това се потвърждава и от резултатите от проучванията на къснобронзовите и ранножелезни
некрополи на територията на Горнотракийската низина, които не са обект на настоящия обзор. Промяна в селищния модел все пак е налице. Тя може да се проследи
още от момента, когато селищните могили окончателно губят приоритетното си значение в обитаването на дадена територия. Настоящото състояние на проучванията и
стратиграфските данни от тях показват, че все по-актуални за последния период на
бронзовата епоха стават селищата от открит тип със сравнително кратък период на
обитаване. Тази тенденция се запазва и през следващата епоха, но вече с други характеристики на материалната култура. Дискусионен остава въпросът за динамиката на
тези процеси и могат ли те да се свържат с промяна на етническата принадлежност
на техните носители.
Това накратко са някои от проблемните акценти, поставени от стратиграфския
обзор на селищните обекти от късната бронзова и ранната желязна епохи. Тяхното
обективно обяснение би допринесло за разкриване на част от картината на прехода
между двете епохи и запълване на една празнина в познанието за древнотракийското
общество от края на ІІ хил. пр. Хр. и първата половина на І хил. пр. Хр.
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Review of the strata evidence from the Late Bronze
and the Early Iron Age settlement sites in Upper Thrace
(summary)

Plamen Georgiev

The paper attempts at a brief overview and critical analysis of the stratigraphic evidence pertaining to settlement sites of the Late Bronze and Early Iron Age from Upper
Thrace. It draws together data from approximately 20 sites dated within the specified periods, among which, for the purpose of analysis, is included indirect evidence from nearby
necropolis sites. Notably, the sites are distributed unevenly over the study area; however,
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this is determined by the state of research. The principle share of the empirical data is made
available by the vigorous national infrastructure projects associated with the construction
of the Thrakya and Maritsa highways and the modernization of the Plovdiv-Svilengrad
railway.
Review of the stratigraphic evidence corroborates the commonly accepted view, according to which the settlements of the Early Iron Age emerge on pristine grounds, manifesting lack of continuity with the preceding age. These seem to be relatively short-term
occupations, as suggested by the deficiency of sites preserving more than a single construction phase. On the other hand, a distinctive feature of the settlement structures assigned to
either period is the horizontal stratification. The sites where archaeological investigations
have produced artefacts or structures dated to both periods are indicative rather of topographic coincidence in the mode of land use. To a certain degree an exception to this are the
Early Iron Age deposits recognized on almost all excavated settlement mounds – Dyadovo,
Nova Zagora, Galabovo, Razkopanitsa, Yunatsite, etc. The question whether those sites
were residential, or as hypothesized – non-utilitarian, remains to be settled. Either way, the
shift in the settlement pattern between the two periods is evident. Based on the stratigraphic observations from the study region, this shift is not a result of a militant transformation
of the cultural mode.
The main inhibitor to the study of the early Thracian society is the lack of fully investigated settlement sites of Late Bronze-Early Iron Age date. Comparisons to the collections
from the eponymous sites of Pshenichevo, Asenovets, and Razkopanitsa, satisfy less and
less the comprehensive analyses inquiring into the myriad aspects of the early Thracian Antiquity. The want for an update of the archaeological data from these is palpable. Furthermore, ever more pressing is the need for pinning the artefacts, in particular pottery – the
principle chronological marker from sealed deposits – by means of series of absolute (14С)
dates, procured from as much as possible of ancient Thrace.
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The paper discusses the different categories of votive offerings from the 3rd century AD pagan sanctuary by
Mezdra that came to light during the excavations in 2005-2012. It aims at elaboration of a detailed classification
of the finds of the kind, which could be applied while working with similar material from other antique cult
places. Based on their nature and functional purpose, the votive offerings from the sanctuary are distributed
into 10 major groups. The attribution of a particular item to one of these also depends on its semantic and
symbolic contents. The analysis of the votive offerings makes it possible to broaden the circle of deities worshipped in the discussed sanctuary. The number of divine addressees is unusually great. The ethnic and social
composition of the dedicators is rather mixed, too. Besides its location along an important and intensively used
in Roman times road (the one from Oescus to Serdica), the significance of the sanctuary must have also greatly
contributed to that.
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Многослойният обект Калето се намира в югозападните покрайнини на гр. Мездра
(обр. 1). Представлява нисък скалист хълм със стръмни склонове и платовидно заравнено било над левия бряг на р. Искър (Kanitz 1882, 259-260; Велков 1927, 4; Делирадев
1932-1933, 116). Обитаването на мястото е започнало през халколита и е продължило
през ранната желязна епоха, периода на Принципата, късната античност и българското средновековие (Димитрова 1985, 31; Николов 1996, 207-208; Машов 1998, 17; Иванов 1998, 27-29; Лука 2003, 24-42; Ганецовски 2009, 11-27; Торбатов 2009, 33-51).
Укрепената площ на градището възлиза на около 2 дка. Археологическото му
проучване започва през 1973 г. и продължава с по-малки или по-големи прекъсвания до сега1. Към настоящия момент изцяло проучена е източната половина на обе1 Кратка информация за основните резултати от проучванията в периода 1973-1990 г. се съдържа в: Дремсизова, Димитрова 1976, 78-79; Дремсизова, 1977, 85-86; Димитрова 1979, 138-139; Дремсизова,
Димитрова 1980, 161; Дремсизова, Димитрова 1981, 150-151; Дремсизова-Нелчинова, Димитрова 1982,
102-103; Димитрова 1983, 83; Димитрова 1984, 148; Димитрова 1985, 258; Димитрова, Дремсизова 1986,
154; Димитрова, Дремсизова, Иванов 1989, 154; Димитрова, 1990, 104; Димитрова, Иванов 1991, 191. За
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Обр. 1. Многослойният обект “Калето” в Мездра (поглед от югозапад).
Снимка: С. Торбатов
Fig. 1. The Kaleto multilayer archaeological site in Mezdra (view from south-west).
Photo: S. Torbatov
кта. Разкопките на античния пласт от 2005 г. насетне внасят съществени корекции в
хронологическата и функционална интерпретация на разкритите структури и свидетелстват за последователното съществуване на това място на римско укрепление от
втората половина на ІІ в., езически култов център от ІІІ в. (неразпознат на терена дотогава!) и укрепено селище от ІV-VІ в. с две обособени фази на развитие – късноримска
и ранновизантийска (Торбатов 2009, 42).
Предмет на разглеждане в настоящата работа са различните категории вотивни
дарове от езическото светилище, придобити в процеса на археологическото проучване в периода 2005-2012 г., в които съм участвала първоначално като член на екип, а
впоследствие – като заместник-ръководител. Целта е да се изготви подробна класификационна схема за находки от този вид, която да е приложима и за други антични
култови обекти.
Известните до този момент от Калето край Мездра цялостно или във фрагменразкопките след тяхното подновяване през 2003 г. вж.: Машов, Ганецовски, Тодорова 2004, 41-43; Ганецовски 2005, 24-25; Торбатов, Ганецовски 2006, 265-267; Торбатов, Ганецовски 2007, 392-395; Ганецовски
2008, 77-80; Торбатов, Иванова 2008, 433-434; Ганецовски 2009, 109-113; Торбатов, Иванова 2009, 506-508;
Ганецовски 2010, 90-92; Торбатов, Иванова 2010, 332-334; Ганецовски 2012, 82-85; Ганецовски 2013, 82-84;
Торбатов, Иванова 2012, 274-275; Торбатов, Иванова 2013, 258-260.
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тарен вид запазени двайсетина паметника на вотивната пластика са посветени на различни божества от официалния гръко-римски, източния и местния тракийски пантеон – Зевс (включително с неизвестния от друго място епитет Конос), Хера, Артемида,
Дионис, Деметра, Асклепий, Телесфор, Хеката, Митра, Тракийския конник (Торбатов
2009, 46). Те няма да бъдат коментирани, предвид тяхното нееднократно разглеждане
в научната литература (IGBulg. II, 487bis, 489-492; IGBulg. V, 5165-5166, 5168; Шкорпил
1892, 78; Дякович 1904, 3; Kazarow 1938, Nr. 654-656; Дремсизова-Нелчинова 1996, 254263; Oppermann�������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
2006, 159), но ще бъдат взети под внимание при анализа и интерпретацията на другите дарове.
Някои съвременни автори считат, че в�������������������������������������
сички находки в дадено светилище принадлежат или към култовия инвентар, или към вотивните приношения (Кузьмина
2011,���������������������������������������������������������������������������
35), но при проучването на подобни обекти се намират немалко предмети, които не могат да бъдат причислени нито към едната, нито към другата от посочените
категории (Торбатов 2013, 201).
Вотивните дарове обикновено се подразделят на две основни групи: материални предмети, поднесени заради тяхната собствена стойност; и идеализирани предмети, натоварени с определена символика (Rouse 1902, 352). Точното разграничаване на
груповата принадлежност не винаги е възможно, но подбудите на дарителя и в двата
случая са еднакви – чувства, опасения, страх, надежда, благодарност. За вотивен дар
служел предмет от всякакво естество, дори изработен от самия приносител (Burkert
1985, 69), както и изключително скъпоструващи изделия на ювелирното изкуство и
въоръжението, монументални статуи и атрибути.
Повечето от даряваните предмети са широко използвани в ежедневието, но за
някои от тях може да се заключи, че са били специално изработени за дарове, което
понякога е трудно определимо. Показатели като едно недобро изпичане (за предметите от глина например), или нефункционалност от гледна точка на използвания
материал (олово вместо бронз или желязо), както и миниатюрен размер, непозволяващ дейсвителна употреба, са свидетелсто за целево изработен като вотив предмет.
Даровете са полагани цели, фрагментирани, по отделно или на групи. Според някои
автори предметите са били умишлено повреждани – или за да бъдат по-ефективно
сакрализирани, или за да се предпазят от профанна употреба (Jones 1999, 31; Марков
2007, 104-105). Това обаче не е била общоприета практика, тъй като много дарове се
намират и цели (Rouse 1902, 346). Местата за тяхното депониране са специално изградени за целта площадки или жертвеници с различна конструкция, пространството
край оградните зидове, стените на отделните сгради в светилищния комплекс, самият
храм, обредни ями, а вероятно и хранилища (favissae).
В проучената досега площ на светилището край Мездра е идентифициран храм
от първата половина на ІІІ в., положил началото на формирането на езическия религиозен център. Според проучвателя, преоткритата през 2012 г. и реинтерпретирана
друга масивна сграда, издигната върху нивелираните руини на казармена постройка
от втората половина на ІІ в., по всяка вероятност се явява втори храм, допълнил и доразвил култовата инфраструктура на светилищния комплекс през втората фаза на
неговото функциониране (Торбатов, Иванова 2013, 259).
В пласта, формиран в периода на функционирането на светилищния комплекс,
са документирани култови огнища, останки от грубо оформени върху терена глинени
жертвени площадки (есхари), олтари с каменни ограждания, предназначени за неколкократно използване, нов вид култово съоръжение, което може да бъде оприличе-
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но на силно издължена циста (Торбатов, Иванова 2013, 260), а също така и запечатани
с глинена замазка или каменни натрупвания единични жертвоприношения.
Най-ранното от регистрираните досега култови огнища е разчистено през 2006
г. То е изградено директно върху разстлания пласт от строителни рушевини на римското укрепление. Наред с другите материали, от пласта пепел над него произхождат
3 горели монети, най-късната от които е на император Север Александър (Торбатов,
Ганецовски 2007, 395). Времето на нейното отсичане следва да се приеме като сигурен
terminus post quem за възникването на светилището.
С първата фаза на функциониране на светилището са свързани разположени на
различни нива култови огнища и малки обредни площадки от трамбована неопалена глина (примитивни есхари) в централната северна част на територията на обекта
(Торбатов, Ганецовски 2007, 395). Извършените върху тях жертвоприношения съдържат фрагменти от битова керамика (много рядко цели или почти цели съдове), различни предмети от глина, метал и обработена кост (включително слонова), известно
количество животински кости, бучки неизпечена глина, въглени и множество монети.
Въглени присъстват и в жертвоприношения, при които не е бил пален огън на самото
място. Материалите са били затрупвани с камъни и парчета от строителна керамика,
а теренът е бил подравняван с глинеста пръст и подготвян за извършване на нови култови дейности (Торбатов 2009, 46).
По-късно, но пак по време на първата фаза от функционирането на светилището, се появяват ниски каменни ограждания на жертвените пространства, маркиращи
стационарни олтари, предназначени за повече от едно жертвоприношения (Торбатов, Иванова 2013, 259).
Втората фаза в дейността на светилището се отнася към втората половина на ІІІ
в. През това време придобиват широко разпространение олтарите с каменни ограждания, но продължават да се срещат култови структури и от другите познати видове.
В обредната практика и в композицията на жертвените дарове през двете фази не се
наблюдават промени. Най-късната монета, сигурно свързана с функционирането на
светилището е екземпляр, отсечен в 295-296 г., което дава основание горната граница
на неговото съществуване да бъде отнесена поне до към първите десетилетия на ІV в.
(Торбатов, Иванова 2010, 333).
Въз основа на същността и функционалното си предназначение, вотивните дарове от светилището край Мездра могат да бъдат обособени в 10 големи групи. За
причисляването на конкретен предмет към една или друга от тях се отчита и неговата
семантична и символична натовареност. В рамките на някои от групите са разграничени подгрупи, водещ критерий за което е видовата специфика на включените в тях
предмети.

Група І. Битова керамика
Най-многочислена сред вотивния материал е групата на битовата керамика,
откривана обикновено в силно фрагментиран вид (обр. 2). Чрез натрошаване съдовете са били изваждани от ежедневния живот и оставали завинаги в границите на
сакралното. ����������������������������������������������������������������������
Присъствието на керамична тара в изследвания досега комплекс не е засвидетелствано, а делът на кухненската керамика е незначителен, като поне в един от
случаите е сигурно установено, че тя е била използвана като ����������������������
контейнер за транспонтиране и депониране на други дарове – практика, позната и в предходните истори-
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Обр. 2. Битова керамика: 2.1. Лакова керамика; 2.2. Местна керамика; 2.3. Тапи за съдове;
2.4. Лампи. Снимки и таблица: С. Торбатов
Fig. 2. Household pottery: 2.1. Slip ware; 2.2. Local ware; 2.3. Stoppers; 2.4. Lamps.
Photos and plate: S. Torbatov
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чески епохи (Костова 2006, 9). Керамичният комплекс, основно място в който заема
трапезната керамика,������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
се отнася към����������������������������������������������
5 �������������������������������������������
различни технологични групи����������������
���������������������
– �������������
лакова, обикновена фина, обикновена груба, сива излъскана и местна. Чувствителен е превесът
(на места до 80%) на изделията с лаково покритие (Торбатов, Иванова 2009, 333), сред
които е регистрирано изключително видово и типологическо разнообразие (обр. 2.1).
Специално трябва да се отбележи присъствието на голямо количество фрагменти от
луксозни подноси с различни форма и украса. Находките от този вид са рядкост в
проучените досега култови обекти от римската епоха в българските земи, което следва да се тълкува като една от специфичните черти на дарствените практики и традиции в светилището край Мездра. Подчертан интерес представлява и технологичната
група, обозначена като м�����������������������������������������������������������
естна керамика (обр. 2.2)����������������������������������
. Тя включва����������������������
предимно гърнета�����
, и��
зработени от недобре пречистена глина, формувани на бавно колело, с червено-кафяв
до сиво-черен цвят след изпичането и врязана или апликирана шнуровидна украса.
Тези съдове свидетелстват за силата на местните традиции в керамичното производство от предримската епоха и са почти сигурен индикатор за тракийската етническа
принадлежност на техните приносители в светилището.
В тази група са включени и артикули, непознати от други места, интерпретираните като тапи за съдове (обр. 2.3). Те се характеризират с конична форма, изработени
са от цял къс глина като долната по-тясна част е отделена от грънчарското колело чрез
конец. Вероятно тяхната изработка може да се отнесе към местното производство на
керамика от района на викуса.
Макар и не многобройни, но представени с два цялостно запазени екземпляра и
известно количество фрагменти са лампите (обр. 2.4). Тяхното приложение е не само
за осветление на светилищата, но се използват и в самите ритуали, свързани както с
олимпийските, така и с хтоничните божества (Aristoph. Thesm. 280, 655, ed. Hall, F.,
Geldart, G.; Црнобрња 2006q 108-110).

Група ІІ. Монети
Втората по многочисленост група е тази на монетите, общият брой на които
само за периода 2005-2012 г. е 365 (Торбатов 2013а, 159). Монети са дарявани в големи
количества в светилищата, при всякакви случаи (Rouse 1902, 356).
Нумизматичният материал от светилището край Мездра включва голямо раз����
нообразие от номинали на централното и провинциално римско монетосечене от ІІІІІ в., представени с различни типове (Торбатов, Иванова 2009, 508). Монетните дарове
от благороден метал (денарии, антониниани, а и един ауреус), както и колективните
депозити, свидетелстват за по-висок социален статус и материално благосъстояние
на част от посетителите на светилището. Провинциалното монетосечене е представено с продукция на множество монетарници в балканските и малоазийски предели
на Римската империя, изделията на някои от които се срещат твърде рядко и не са
характерни за циркулационната среда в този регион. Последното дава възможност да
се предполага, че светилището край Мездра не е било само с локално или регионално
значение, а се е ползвало с надрегионална популярност и вероятно е било посещавано и от поклонници от доста отдалечени места.
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Обр. 3. Накити и елементи на костюма. Снимки и таблица: С. Торбатов
Fig. 3. Adornments and clothing elements. Photos and plate: S. Torbatov
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Обр. 4. Елементи от заключващи механизми. Снимки и таблица: С. Торбатов
Fig. 4. Elements of locking devices. Photos and plate: S. Torbatov

Група ІІІ. Накити и елементи на костюма
Следващата група дарове включва накити и елементи на костюма (обр. 3). В нея
са обособени три подгрупи: 1. Украшения за глава (обици, торкви, медальони, игли
за коса); 2. Украшения за ръка (гривни, пръстени); 3. Фибули.
Счита се, че украшения са били дарявани в светилищата предимно предвид
собствената им стойност. При отсъствието на изрично текстово послание или поне
някакви иконографски податки, определянето на адресата на дар от този вид не е
възможно. Не е ясно, също така, дали принадлежността на конкретно украшение към
мъжкото или женско облекло или тоалет би могло да се приеме като достатъчно основание за определяне на пола на неговия приносител. Особено многобройни и разнообразни сред разглежданата група дарове от светилището
����������������������������������
край Мездра са фибулите, неразривно свързани с облеклото на населението през римската епоха. За разлика
от други подобни обекти, сред тях засега не са регистрирани изделия от желязо. Мнозинството са от бронз, но се срещат и сребърни, посребрени, а един от бронзовите
екземпляри е с плътна позлата и принадлежи към сравнително рядко срещан тип
(Генчева 2004, 76, 192 – тип 33). Много е вероятно приносители на две от фибулите,
отличаващи се ���������������������������������������������������������������������
с твърде характерна форма на свастика, да са лица с германски етнически произход, може би войници в римската армия (Генчева 2004, 75-76, 192 – тип 32).
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Обр. 5. Медицински и козметични инструменти и пособия.
Снимки и таблица: С. Торбатов
Fig. 5. Medical and cosmetic instruments and utensils. Photos and plate: S. Torbatov
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Група ІV. Елементи от заключващи механизми
Самостоятелна група сред даровете от светилището край Мездра формират
елементите от заключващи механизми (обр.
����������������������������������������������
4)��������������������������������������
. Тъй като ключът и ключалката се разглеждат в специализираната литература като единен символически комплекс, освен
ключове и тяхната разновидност – пръстени-ключове, към тази група дарове спадат
още самите ключалки, закопчалките, �������������������������������������������
лицевите пластини от ключалки и ключалковите резета (Кузов 2000–2001, 188-211).
Ключът символизира властта, свободата на действие и на избор, достъпа към
вечния живот, мъдростта, знанието, съкровенната тайна, безопасността, покорството,
инициацията и прехода в друго състояние. В античната митология ключът се явява
атрибут на различни божества (Хеката, Персефона, Кибела, Янус, Епона, Митра, Фидес, както и на стражите на преизподнята). От древни времена той намира широко
приложение в магическите обреди, като се смята, че отключва
������������������������������
врата, през която молитвите стигат до боговете (Торбатов 2013б, 210).
Интерес представлява колективната находка от два пръстена-ключа, изработени
съответно от бронз и от сребро, намерени в култово огнище споени един за друг в резултат на горенето. Най-представителният предмет сред разглежданата група дарове
е фигурална апликация от лицева пластина на ключалка от тоалетно сандъче с отлично моделиран бюст на Херакъл.

Група V. Медицински и козметични инструменти и пособия
Поднесените като дарове в светилището медицински и козметични инструменти и пособия�������������������������������������������������������������������������
са обединени в една група (обр. 5), тъй като разграничаването им е трудно и често дори невъзможно, поради подчертаната бифункционалност на много от
тях (Кирова 2010, 23-39). Подобни вотиви са познати още от началото на ІV в. пр.
Хр., а широката им популярност се обяснява с неразривната връзка през античността
на медицината с религията, магията и магическите практики. Към инструментите се
отнасят изработени от бронз шпатули, сонди, игли и пинсети, костени лъжички. Пособията включват каменни плочки за стриване на вещества, миниатюрни бронзови
кутийки за благовония (ароматници), единствена засега стригила, бронзови огледала.
Освен утилитарна функция, огледалото притежава и богата символика, свързана с
отразяването на истината, искреността, това, което крият сърцето и съзнанието (Шевалие, Геербрант 1996, 114). Свойството му да дублира прототипа, но обръщайки го
„наопаки”, дават основание то да се разглежда като особено магическо пособие без
аналог, притежаващо способността да променя действителността, но без посредничеството на бог и свещенослужители, а пряко (Ангелов 2005, 99). Приписват му се редица възможности, сред които опазване от зли сили, лечебни свойства, стимулиране
на плодородието и т. н. (Ангелов 2005, 103-104).
Към разглежданата група дарове се отнасят и многочислените фрагменти от
ритуално натрошени тоалетни сандъчета или кутии за съхранение на медикаменти
и инструменти, но без елементите от техните заключващи механизми, които, поради
особената им символика, предпочитам да включа в друга група.
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Обр. 6. Оръдия на труда. Снимки и таблица: С. Торбатов
Fig. 6. Implements. Photos and plate: S. Torbatov
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Обр. 7. Глинени калъпи. Снимки и таблица: С. Торбатов
Fig. 7. Clay moulds. Photos and plate: S. Torbatov

Група VІ. Оръдия на труда
Оръдията на труда са сред обичайните и най-често срещани дарове в светилищата още от дълбока древност (обр.
�������������������������������������������������������
6)�����������������������������������������������
. В повечето случаи те се тълкуват като обективен индикатор за занятието на посветителя. Инструментите, например, се считат за
подходящ мемориал на успешна свършена посредством тях работа, предполагаща
благодарност към божеството-покровител (������������������������������������������
Rouse�������������������������������������
1902, 350, 368).��������������������
Свързаните с домашните занаяти тежести за стан, прешлени за вретено, костени шила и игли (обр. 6.1),
каквито, подобно на други места, се срещат и в светилището край Мездра, обикновено се приемат за дарове, поднесени от жени за благословия на типично женски дейности, включително и като апел за плодовитост и здраве. Грубо врязаната допълнително върху долната повърхност на една от тежестите за стан буква Δ по всяка вероятност означава божествения адресат на посвещението – в случая Деметра, почитането
на която в светилището е и епиграфски установено. Другите дарени оръдия на труда
(обр. 6.2) свидетелстват за посещения на лица, упражняващи земеделие, лозарство,
железарство, дърводелство, грънчарство, търговия, риболов. Особено многочислени
са оловните тежести за рибарска мрежа, значителна част от които се откриват предварително деформирани преди поднасянето (обр. 6.3). Каменните и мраморни хавани
и мортарии (обр.
�����������������������������������������������������������������������
6.4)�������������������������������������������������������������
, чийто брой също не е малък, са свързани основно с хлебопроизводството, а даряването им вероятно е било съпътствано от молба за плодородие и
богата реколта. Някои от хаваните обаче могат да бъдат причислени и към култовата
утвар, основание за което дава частично запазения надпис върху хоризонталния усти-

42

Вотивните дарове от светилището край Мездра (опит за класификация)

Обр. 8. Други предмети с утилитарно-битов характер. Снимки и таблица: С. Торбатов
Fig. 8. Other items of utilitarian nature. Photos and plate: S. Torbatov

43

Биляна Иванова
ен ръб на един от тях, съдържащ началото на името на бог Дионис.
Към коментираната група дарове принадлежи една от най-интересните находки от светилището – колективен вотивен депозит����������������������������������
от четири
������������������������������
глинени калъпа за изработване на фигурални апликации към керамични съдове (обр. 7). Два от калъпите са
с идентични изображения в негатив на Херакъл, а другите два – съответно на Силван
и Атина (Лука 2006, 161-170).

Група VІІ. Други предмети с утилитарно-битов характер
Сред даровете от светилището край Мездра се срещат и други предмети с утилитарно-битов характер (обр. 8). Въпреки тяхната разнородност, поради ограниченото им количество те са обединени в самостоятелна група, но с обособени в нея три
подгрупи: 1) Бронзови съдове (много рядко цели или почти цели, обикновено само
фрагменти от такива); 2) Стъклени съдове (само в силно фрагментиран вид); 3) Скрепителни елементи (железни гвоздеи, клинове, скоби). Интерес представлява едно
жертвоприношение с неясно послание, съдържащо сплетени железни гвоздеи, положени върху култово огнище с горящ на него огън.

Група VІІІ. Елементи от воинско снаряжение и въоръжение
Сред даровете от светилището край Мездра се очертава компактна група ����
елементи от воинско снаряжение и въоръжение (обр. 9), които са сигурна индикация
за присъствие сред посветителите на римски войници. Групата включва апликации,
токи и други функционални аксесоари от околокръстни и презраменни войнишки
колани, плочки от ризница, ремъчни накрайници от предпазна престилка към бронята, както и бронзови украшения от конска муниция.

Група ІХ. Предмети с култово-магически характер
Поднесените като дарове предмети с подчертано култово-магически характер са
малко на брой, но са сред най-впечатляващите находки от светилището край Мездра
(обр. 10). Към групата принадлежи изящно моделиран миниатюрен бронзов кривак,
явяващ се характерен атрибут на Херакъл и очевидно дарен с посвещение към това
божество. С магическа натовареност е и една златна находка, интерпретирана като
ампула, каквито са били използвани през античната епоха за съхраняване на реликви. За изработения от полирана слонова кост кръгъл предмет с гнездо за закрепване
към дръжка не е намерен паралел. Не е изключено това да е накрайник на жезъл,
принадлежал към светилищния култов инвентар. Съвсем нетрадиционна находка е
една стилизирана желязна вотивна ръка, която може би се явява пособие, съпътставащо или обслужващо определени ритуални действия. Въпреки съществуващите неясноти относно тяхната употреба, към култовите предмети биха могли да се отнесат
и няколкото намерени в обреден контекст керамични пула.

Група Х. Нефункционални предмети
Последната група вотивни дарове от светилището край Мездра обединява нефункционални предмети, присъствието на които може да се обясни само с влаганата
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Обр. 9. Елементи от воинско снаряжение и въоръжение. Снимки и таблица: С. Торбатов
Fig. 9. Elements of military equipment and weapons. Photos and plate: S. Torbatov

в тях култова символика. Те отчетливо се обособяват в три подгрупи. Първата от тях
включва аморфни късове олово. Приписваните през античната епоха култово-магически свойства на оловото са многократно коментирани в научната литература. Достатъчно е само да се припомни, че то е било основен материал за изписване на молби,
проклятия и отговори на запитвания в античните светилища и прорицалища. Втората подгрупа се състои от топчета неизпечена глина, чието предназначение вероятно
е било сходно на използваните в светилищата през предходните исторически епохи
миниатюрни глинени модели на хляб – като призив към боговете за плодородие и
богата реколта. Третата подгрупа засега е само с един представител – безформено
парче планински кристал.
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Обр. 10. Предмети с култово-магически характер. Снимки и таблица: С. Торбатов
Fig. 10. Items of cult and magic character. Photos and plate: S. Torbatov

* * *
Анализът на вотивните дарове дава възможност да се разшири кръга на известните от епиграфските паметници божества, почитани в светилището край Мездра,
поне с още три – Херакъл, Силван и Атина/Минерва. Ако постаментът за статуя на
император Север Александър, съдържащ посвещение в негова чест от името на управителя на провинция Тракия Марк Улпий Сатурнин и градския съвет на Сердика
(IGBulg. II, 488), действително е бил поставен на територията на светилището, където
е намерен (Kanitz��������������������������������������������������������������������
1882, 260����������������������������������������������������������
), а не е пренесен там в по-късни времена, за да бъде преупотребен като строителен материал, това би било сигурно свидетелство за почитане
в светилището и на императорския култ. �����������������������������������������
Наличният материал не показва ясно откроен главен култ. Все пак, преобладават посвещенията, в които са почетени Зевс и Хера.
Откриването на втори храм в чертите на светилището също дава известно основание
именно те да се приемат за негови божества-епоними. Почитането на други божества
в храмове и светилища с конкретно и не подлежащо на съмнение посвещение е нормална практика през римската епоха. Въпреки това, в случая с Мездра количеството
на регистрираните божествени адресати е необикновено голямо. Твърде пъстър е етническият и социален състав на посветителите. Освен ситуирането му край важна и
интензивно използвана през римската епоха пътна комуникация (пътя от Ескус за
Сердика), причина за това несъмнено е и значимостта на този култов център.
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Votive offerings from the sanctuary by Mezdra
(an attempt at classification)
(summary)

Bilyana Ivanova

The Kaleto multi-layer archaeological site is situated on the south-western outskirts
of the town of Mezdra. The habitation of the place began in the Chalcolithic and continued
in the Early Iron Age, the Roman Principate, the Late Antiquity and the Bulgarian Medieval
period.
The archaeological excavations of the antiquity layers within the entirely studied
eastern part of the site proved the consecutive existence there of a Roman military fortification from the second half of the 2nd century, a pagan cult centre from the 3rd century and a
fortified settlement from the 4th-6th centuries, with two distinctive phases of development
– a Late Roman and an Early Byzantine one.
This paper discusses the different categories of votive offerings from the sanctuary
that came to light during the excavations in 2005-2012. It aims at elaboration of a detailed
classification of the finds of the kind, which could be applied while working with similar
material from other antique cult sites. The known until present votive statuary from the
Kaleto site by Mezdra includes some 20 monuments, most of them bearing Greek inscriptions. They will not be discussed in this paper.
The votive offerings are usually divided in two main groups: material items offered
because of their own value, and idealized items bearing particular symbolism. The exact
differentiation between both groups is not always possible, but the motives of the donors
were all the same in each of the cases – passion, apprehension, fear, hope, gratitude. Items
of various sort could well serve for votive offerings – from self-made objects to extremely
expensive jewellery and weapons, monumental statues and attributes.
Based on their nature and functional purpose, the votive offerings from the sanctuary
by Mezdra may be distributed into 10 major groups. The attribution of a particular item to
one of these also depends on its semantic and symbolic contents.
The household pottery, usually found in fragmented state, forms the most numerous
group of votive offerings (Group I). Fragmentation of vessels was aimed at taking them out
of everyday life and placing them forever within the sacral space. The pottery complex, the
greater part of which consists of table ware, belongs to 5 different technological groups –
slip ware, common fine ware, common rough ware, grey burnished ware and local ware.
The second major group includes coins (Group II), the total of which is 365 pieces
only for the archaeological campaigns held between 2005 and 2012. The numismatic material from the sanctuary by Mezdra comprises huge variety of denominations in the central
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and provincial Roman coinage from the 2nd-3rd centuries, represented by a great number
of types.
The next group of votive offerings includes adornments and clothing elements (Group
III). Three sub-groups are distinguished within it: 1) Head adornments (earrings, torques,
medallions, hair pins); 2) Hand adornments (bracelets, rings); 3) Fibulas.
The elements of locking devices form a particular group of offerings (Group IV).
Since key and lock are considered in the specialized literature to belong to an integrated
symbolic complex, except for keys and their modification – ring-keys – to the same group
are attributed also locks, lockers, face plates from locks and latches.
The medical and cosmetic instruments and utensils left as offerings in the sanctuary
are combined in a single group (Group V), since their differentiation is difficult and often
even impossible.
Since most ancient times implements had been among the usual and most often found
offerings in the sanctuaries (Group VI). They are generally considered as fair indicator of
donors’ profession or occupation.
Other items of utilitarian nature are also to be discovered among the offerings in the
sanctuary by Mezdra. Although rather different by nature, because of their insignificant
number, they are combined in a single group (Group VII), additionally divided into three
sub-groups: 1) Bronze vessels; 2) Glass vessels; 3) Fixing items (nails, cotters and cramps).
A compact group of weapons and elements of military equipment is to be distinguished among the offerings from the sanctuary (Group VIII).
The items of cult and magic predestination are not numerous, but they range with the
most attractive finds (Group IX).
The last group of votive offerings comprises unfunctional objects (Group X). Their
presence can be explained only through the cult symbolism, which they were supposed
to obtain. There are three clearly recognizable sub-groups within the discussed group: 1)
Amorphous pieces of lead; 2) Balls of unbaked clay; 3) Irregularly shaped mountain crystals.
The analysis of the votive offerings makes it possible to broaden the circle of deities
worshipped in the sanctuary by Mezdra, adding at least three more to those already known
from the votive statuary and inscriptions – Heracles, Silvanus and Athena. The available
material does not point at a clearly discernable leading cult. Nevertheless, the dedications
to Zeus and Hera are prevailing. The discovery of a second temple within the limits of
the sanctuary also gives certain reason to consider both of them as eponymous deities of
the site. Worshipping of other deities in sanctuaries and temples with particular and undoubted dedication was a normal practice throughout the Roman period. Even though,
the number of divine addressees in the case with Mezdra is unusually great. The ethnic
and social composition of the dedicators is rather mixed, too. Besides its location along an
important and intensively used in Roman times road (the one from Oescus to Serdica), the
significance of the sanctuary must have also greatly contributed to that.
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Abstrac t

The purpose of the paper is to collect information about stone fountains constructed in the Rhodope Mountains before the mid of the 20th century as well as to document their present state of preservation. The research
is focused on artefacts which were not sufficiently studied or were not studied at all until present and provides
new information which can be used in future studies. The author’s interest on the subject was provoked by the
opportunity to study the stone fountains not only as a group of architectural artifacts of artistic value, but also to
relate them to specific ritual practices and mythological beliefs which survived during the centuries in isolated
regions. Ritual practices related to water sources survived from the Thracian period and can still be traced in
mythological beliefs in the Rhodope Mountains.

Keywords

Fountains, Rhodope Mountains, mythological characters

Въведение
Настоящата статия представя кратко изложение върху един от аспектите на цялостно проучване на автора върху старите чешми от Родопите с тяхната архитектурно-естетическа и митологично-символична същност и непреходно значение.
В настоящия момент в България, поради ред причини, множество паметници
на културата, както и артефакти, които нямат този статут, са изоставени и подложени
на разрушение. Това се случва поради ред причини: липса на средства за реставрация и поддръжка, нехайно пренебрежение към културното ни наследство, неизяснена собственост на много от тези обекти, последвала реституирането на имоти. Не на
последно място е непрофесионалната реставрация на много от тях – причина за безвъзвратна им загуба. Не по малко вредят и множеството кражби, на които се натъкнах
по време на теренните проучвания. Разбира се, този коментар касае не само чешмите, които са основната тема на моята дисертация, но и всички културни паметници,
особено тези, които нямат статут на паметник с национално или местно значение. В
крайна сметка, конкретноста в случая би била по-полезна и затова съсредоточих своите усилия в откриването, заснемането, описването и тълкуването на водоизточниците в района на Родопите, които се представени с рисунки и снимки (обр. 1-10).
Една от важните причини, които ме накараха да се огранича в рамките на тази
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Обр. 1. Чешма от с. Ковачевица.
а. графично представяне (С. Дечев, К. Петров);
b. снимка (С. Дечев)
Fig. 1. A fountain in the village of Kovachevitsa.
а. drawing (S. Dechev, K. Petrov; b. photo (S. Dechev)
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Обр. 2. Чешма от с. Широка лъка.
а. графично представяне (С. Дечев, К.
Петров; b. снимка (С. Дечев)
Fig. 2. A fountain in the village of Shiroka Laka.
а. drawing (S. Dechev, K. Petrov;
b. photo (S. Dechev)

Обр. 3. Чешма от Кричимския
манастир. а. графично представяне (С.
Дечев, К. Петров; b. снимка (С. Дечев)
Fig. 3. A fountain in the Krichim Monastery:
а) drawing – S. Dechev , K. Petrov;
b. photo – S. Dechev)
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територия, беше относително доброто познаване на района, което би било от полза на научната пълнота на изложението, а също така и на правилното разбиране на
обичаите, свързани с водата и водоизточниците. Не по-малко важно условие в избора на този конкретен район бе фактът, че там са най-добре запазени някои старини
езически обичаи, свързани с водата и изворите, които са нееднократно потвърдени от
водещи специалисти областта на етнографските изследвания.
В научната литература, свързана с чешмите в България, се срещат два типа разработки – такива, които разглеждат въпросите за чешмата като част от архитектурната среда (Златев 1955, Любенова 1961, Тулешков 2006) и такива, които тълкуват култовите практики свързани с водата, изворите и водоизточниците по нашите земи като
културни пластове от езически и религиозен произход (Гейщор 1986, Георгиева 1983,
Тодоров 1999).
Изследователският проблем на проучването се състои в опита да се обединят
горепосочените две направления като по този начин се осмисли значението на символичните изображения по релефите на чешмите, както и да се обясни произхода и
значението на витаещите около чемите митологични образи, а също и мистериозните строителни традиции като например обичая за вграждането. Друг съществен аспект е разглеждането на оцелелите артефакти в светлината на архитектурна форма с
художествени и пластични качества, които са свързани, както с определени художествени традиции, така и със специфични характеристики на всяка една от запазените
чешми.
Важно е да се отбележи, че горепосочените митологични персонажи, култови и
строителни практики, архитектурни и художествени особености, свързани с каменните чешми, са проследени в исторически и етнокултурен план, за да се обясни генезиса и развитието им във времето.
В цялостното ми проучване по темата, правя опит да проследя наслояването на
образи като този на стопана, змея, самодивите, вилите и юдите, на светци от християнската религия, припокриващи езически персонажи. Този конгломерат от образи,
примесен с елементи от християнската и ислямската кутлова символика и по-късната
барокова стилистика, може да даде обяснение за еклектизма на художествения образ
по релефите на каменните чешми.
В случая би било интересно да се отдели внимание на някои персонажи в този
ред, като би било естествено да се започне с образа на стопана, който е най-древен по
произход и следите му водят към култовите представи на траките.

Врисювъ ступан
Неговата същност се състои в това, че той е дух на хероизиран прародител, които се явява като собственик и покровител на важни елементи от фамилния бит. Когато роднинската връзка на този прародител с поколенията се отдалечава във времето,
той придобива все по-легендарни черти и бива натоварен със свръхестествени качества като пазител и дарител на благополучие. От своя страна, неговите потомци трябва
да се отнасят с него като към дух-собственик. Необходимо е било те да го почитат с
уважение и малки дарове.
Духът на този прародител, който в някои източници е наричан прадед, от една
страна е добронамерен към почитащите го потомци, а от друга е ревнив, раздразнителен и честолюбив, като наказва жестоко, ако бъде пропуснато да му се отдаде
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почит. Ето какво пише по въпроса един от най-задълбочените му изследователи Е.
Теодоров:
„Родствената връзка не се прекъсвала със смъртта. Прадедът продължавал да
живее с мислите и интересите на живите, той продължавал да бъде стопанин на
къщата и имотите. Тая вътрешна свързаност с имота и с рода е създала и образа и
името му –„стопан(ин)”. Българинът е чувствал не над себе си, а около себе си своя
невидим закрилник.
Но как да се обясни, че християнските светци се чувстват пълнокръвно в много
празници и проникват така дълбоко в народния бит, че не само започват да съществуват наред с честването на стопана, а в някои случаи и да заличат напълно мисълта
за него, какъвто е случая с празника Гергьовден и др. Този факт може да се обясни напълно, чрез онова, което установихме дотук. Вярването, че стопанът е дух, че е бил
през живота си някаква изтъкната личност, представлява основата, върху която
може да се развие съвършено естествено идеята за честването на стопана като светец. Стопанът като прадед, който и след смъртта си продължава да живее, запазил
своята изключителна физическа и духовна сила и своята връзка с хората, който може
да даде и здраве, и живот и плодородие, е могъл съвсем лесно да приеме чертите на кой
да е светец. Защото какво собствено е бил светецът според църквата – покойник,
който се е издигнал над обикновените хора чрез своя живот, отдаден за благото на
другите, чрез своята изключителна сила, която е запазил в особеното си физическо
съществуване и след смъртта. Стопанът и светецът са еднакви по същина – покойници, закрилници на човека. Доказателство за врастване на светеца в стопана е
и това, че самият светец, колкото и странно да звучи, приема чертите на стопана”
(Теодоров 1999, 131).
Така, в известен смисъл, този хероизиран прадед придобива някои черти на
местно божество. Известно е, че във времето на многовековен културен обмен, много от тези тракийски прадеди, които били обект на култова почит, се инфилтрират
и в древногръцкия религиозен пантеон, а по-късно са възприети и от самите траки
като божества. Вероятно не е случаен и факта, че той винаги е изобразявн заедно със
змия, но като такъв, той е закрилник предимно на своето наследство. Затова те често
биват смятани за нематериални собственици на фамилни домове, важни сгради, синори, но най-популярни са като собственици на извори наричани „Врисювъ1 ступан”
(Дечев 1930, 52) (обр. 2). Много интересна е и семантичната връзка между образа на
прародителя – врисюв ступан и змея, който изцяло припокрива неговия образ. В известен смисъл може да бъде очертан и пътя, който е изминал образа на стопана, за
да се разбере и тази трансформация на външния облик при запазване на функциите.
Основният въпрос тук е защо легендарният образ на прадеда-стопан съществува паралелно с митологичния образ на змея. Според Е. Теодоров, образът на стопана е подревен и може да бъде обвързан повече с тракийските култови практики, докато змея
се свързва повече с митологията и вярванията на славяните, които на местна почва
се смесили със сходните като смисъл тракийски такива. В резултат на това смесване
змеят, такъв какъвто го познаваме в общославянската митология, се е трансформирал
и е приел характеристиките на стопана, който се е възприемал като образ със сходни
черти. Змеят присъства в митовете на всички славянски племена, но с изключение на
1

Врис е много стара диалектна дума от района на Средните Родопи и означава извор.
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Обр. 4. Чешма в култов комплекс Емаллъ баба до с. Биволяне:
а) графично представяне – С. Дечев, К. Петров; б) снимка – С. Дечев)
Fig. 4. A fountain in the Emallı Baba Alian cult complex near the village of Bivolyane:
а) drawing – S. Dechev , K. Petrov; b)photo – S. Dechev)
славяните, които са се заселили на Балканите, той е възприеман повече като същество
с деструктивна функция и отрицателен заряд, същество, което е събирателен образ
на необузданите и разрушителни природни стихии. Змеят на Балканите и особено
в Родопите по-скоро има ролята на покровител и пазител на селото, на мястото, но
най-вече на изворите.
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Обр. 5. Чешма от с. Орешино:
а. графично представяне (С. Дечев, К. Петров; б. снимка (С. Дечев)
Fig. 5. A fountain in the village of Oreshino
а. drawing (S. Dechev , K. Petrov; b. photo (S. Dechev)
Змията се е считала за носител на душата на човека след смърта му. Смятало се,
че след като змията излиза от дупки в земята, то тя е същество, идващо от подземното царство, което е свързано със света на мъртвите, а нейното появяване сред хората,
особено около или в къщата, до извор, синор, старо дърво и т. н., се смятало за явяване
на духа на прадеда сред живите му потомци, което най-често било смятано за лоша
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Обр. 6. Чешма Маргудина, с. Долно Луково: а) графично представяне – С. Дечев, К. Петров;
б) снимка – С. Дечев)
Fig. 6. The Margudina Fountain in the village of Dolno Lukovo: а) drawing – S. Dechev , K.
Petrov; b) photo – S. Dechev)
поличба, за предупреждение от страна на стопана-закрилник за надвиснала опасност
или предстояща беда.
При заселването си на Балканите, славяните заварили провинциалното тракийско население, чиито митологични представи били населени с вярвания и образи,
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Обр. 7. Чешма пред джамията на с. Нановица: а) графично представяне – С. Дечев, К.
Петров; б) снимка – С. Дечев)
Fig. 7. A fountain in front of the mosque in the village of Nanovitsa: а) drawing – S. Dechev, K.
Petrov; b) photo – S. Dechev)
наподобяващи образа на змея от техните собствени вярвания. Змеят владеел над природните стихии, ветровете и бурите, но същевременно бил дарител на вода и дъжд.
От неговата благосклонност зависела реколтата и съответно – благополучието през
годината.
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Обр. 8. Чешма при Аязмото в кв. Лъджа,
Ивайловград: а) графично представяне – С.
Дечев, К. Петров; б) снимка – С. Дечев)
Fig. 8. A fountain at the sacred spring in
the Ludza neighborhood in Ivailovgrad: а)
drawing – S. Dechev , K. Petrov; b) photo – S.
Dechev
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Обр. 9. Чешма пред църквата
Константин и Елена в кв. Лъджа,
Ивайловград: а) графично представяне – С.
Дечев, К. Петров; б) снимка – С. Дечев
Fig. 9. A fountain in front of the Sts.
Constantine and Helen Church in the Ludza
neighbourhood, Ivailovgrad : а) drawing – S.
Dechev , K. Petrov; b) photo – S. Dechev
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Обр. 10. Чешма до църквата в с.
Стойките (сн. Стоян Дечев)
Fig. 10. A fountain at the church building in
the village of Stoykite (photo: Stoyan Dechev)
В крайна сметка, в българските представи змеят има доста по-уравновесен характер – той се възприема по-скоро като дарител на вода, функция, наследена от славянските традиции. Той се счита и за покровител на мястото и селото, което пък е
черта, наследена от хероизирания прадед-стопан. Фактьт, че и двата образа са се запазили до ден-днешен показва, че паралелното им съществуване е възможно. В разказа
на В. Дечев се използва словосъчетанието „врисювъ ступанъ” като често използвано
нарицателно за патриархална, непоклатима и респектираща личност. В същото време митовете за змея са широко разпространени.
Едно от най-характерните общи неща е връзката им с изворите и чешмите като
обичайно тяхно обиталище и владение и не е странно, че с времето тези образи са се
смесили и са се превърнали в различните лица на един и същ прототип.
Такава двойственост не е чужда на схващанията на нашия народ. Като потвърждение може да се даде пример със зараждането и лесното проникване на богомилството сред българския народ, което се основава на дуалистичната представа за света.
Отрицателните персонажи в българските представи са образите на ламята и
халата. Това описание изяснява две неща – първото е, че описанието на ламята и в
Родопите отговаря на общоприетото, и второто е, че образът и е сложен и своенравен, но като цяло е благодетелен спрямо жителите на селището, което той стопанисва
при условие, че те се отнасят почтително към него и му принасят дребни жертви, а в
същото време е враждебен към пришълци и нашественици. С други думи за своите,
той е змей, а за чуждите – ламя.
Накрая трябва да бъде отбелязано, че изследването и документирането на тези
често пренебрегвани обекти, може да разкрие определени аспекти от нашата култура
и душевност, да обясни забравени традиции и да разгледа изграждането на чешмата
не просто като архитектурен елемент, но и като ритуален акт.
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The old stone fountains in the Rhodope Mountains
(summary)

Stoyan Dechev

The purpose of the paper is to collect information about stone fountains constructed
in the Rhodope Mountains before the mid 20th century as well as to document their present
state of preservation. The most interesting fountains are presented here by drawings and
photos revealing important details such as inscriptions and reliefs. The research is focused
on artefacts which were not sufficiently studied or were not studied at all until present and
provides new information which can be used in future studies. The author’s interest on the
subject was provoked by the opportunity to study the stone fountains not only as a group of
architectural artefacts of artistic value, but also to relate them to specific ritual practices and
mythological beliefs which survived during the centuries in isolated regions. The study is
based on similar earlier studies on fountains and water sources, ethnographic and regional
studies including architectural approach. The present paper intends to integrate the studies
mentioned above and to explain the importance of the mythological characters of various
nature who were supposed to rule the springs and fountains. Another aim is to interpret the
origin of basic relief images on fountains and to speculate on their transition from symbols
to ornaments. And last but not least, the study raises questions on certain ethno-cultural
and historical issues as well as on the religious syncretism leading to artistic eclecticism.
Ritual practices related to water sources survived from the Thracian period and can still be
traced in mythological beliefs in the Rhodope Mountains.
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Abstrac t

Laser analytical techniques provide some conveniences for the study of archaeological artefacts and works of
art. These are simplicity, directness and fastness as well as possibility of infield studies. Laser-induced fluorescence spectroscopy can be applied for molecule composition analysis of a given object’s surface. The resulting
information helps to identify an organic and inorganic compounds, organic impurities, etc. The reported method is successfully applied for authentication of studied subjects and for direct monitoring and assessment of the
effects of conservation-restoration procedures. In the „Metal Vapour Lasers“ laboratory at the Institute of Solid
State Physics, BAS, various laser applications are being developed for preservation of cultural heritage, including laser-induced fluorescence. The aim of our current research is to study a wide range of materials (pigments,
dyes, adhesives and binders), commonly found in objects of historical value. This will create a comprehensive
database that will allow further investigation of real artefacts and monuments.

Keywords
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INTRODUCTION
All remains of the past of our civilization hide a piece of our history. The main objective of archaeological studies is to unveil that history and to deliver the knowledge about
our ancestors’ daily life to the future generations (Artigas et al. 2007). The archaeometry
is created as an auxiliary discipline in the last several decades, where a variety of physical
and chemical analytical methods, together with biological, geochemical and geological approaches, are applied in order to collect knowledge of the location and boundaries of archaeological monuments, sites and remains, to study the archaeological findings and then
to proceed to conservation-restoration (Кулев 2012). The main goal of the chemicophysical
characterization methods is to understand the nature and the changes in time of artworks
and archaeological artefacts and thus to answer the questions when, where, how and by
whom the objects were made (Caycedo 2013). These studies help the archaeologists to interpret correctly the material culture that past societies left us as heritage through reconstructing the extraction and processing of raw materials, the technology of manufacturing and
decorating, and the use, distribution, trade or exchange of the objects (Artigas et al. 2007;
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Fig. 1. Mechanism of LIF
Обр. 1. Механизъм на лазерно-индуцираната флуоресценция
Artioli 2010). In some cases, the data obtained provide indirect information about the date
of manufacture. Furthermore, analytical control is essential during conservation-restoration
procedures as well by assuring that the treatment is performed correctly (Doménech-Carbó
et al. 2009).
There are a great number of analytical techniques that have found application in this
field. The choice of which of them would be appropriate to apply depends strongly on
the object being investigated, its condition, chemical structure, physical properties, if sampling is possible or not, etc. Such investigation should be made with great care because of
the uniqueness of the objects. In this regard, there are certain requirements of analytical
methodology applied to archaeometric and conservation research concerning the sampling
strategy, preparation of samples and measurement of analytical parameters. The latter consist mainly of sensitivity for obtaining relevant data from small samples, and specificity for
precise quantitative and qualitative analysis of the materials present in the artefact. Other
requirements, such as nonintrusiveness, nondestructiveness, fastness, universality, multielement analysis capability, etc., are desirable as well (Doménech-Carbó et al. 2009). Many
conventional and modern techniques do not meet these criteria due to major drawbacks,
e.g. need for sampling and impossibility for in situ analysis. Whenever possible, researchers prefer analytical techniques that are not intrusive or the damage done to the object is
minimal.
Laser techniques enter the field of archaeometry a few years after the invention of
the first laser by Theodore Maiman in 1960. Since then spectroscopic methods, e.g. laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS), laser-induced fluorescence spectroscopy (LIF) and
Raman spectroscopy have been widely used for fast, in situ identification of the chemical
composition of a vast variety of materials of both organic and inorganic types. The applicability of each technique depends on the range of electromagnetic radiation and the type of
processes occurring in the laser-matter interaction.
Laser-induced fluorescence (LIF) spectroscopy is based on the photoluminescence effect which consists of absorption of light by the illuminated material’s molecules and then
reemission of fluorescence light (fig. 1) (Schreiner et al. 2008).
Excitation of the sample with a low-intensity continuous wave (cw) or pulsed laser
beam gives higher sensitivity, selectivity and versatility of the method. Lasers offer the ad-
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vantage of selective excitation within the absorption spectrum of a material enabling high
precision in the identification of species. Furthermore, laser sources have the possibility of
high-resolution measurements allowing the detection of small quantities of substances or
chemical compounds in small area. The emitted fluorescence light has specific wavelength
and bandwidth for every material and thus reproduces its molecular structure. As shown
in fig. 1, both spectra, the absorption and fluorescence, are mirror-images of each other,
covering different wavelength regions. The shift in wavelength means that the reemitted
light occurs in the visible region of the electromagnetic spectrum and the colour stands
for identification of the species examined (Stuart 2007). The obtained spectra are unique
and characteristic for every single material and small alterations between materials are displayed as differences in the slopes and wavelength for the maximum fluorescence (Grönlund et al. 2006). The wavelength-intensity chart gives precise information about the presence of distinct chemical compounds in areas of any size. Due to the broad peaks usually
characterizing the spectra, fluorescence spectroscopy does not always guarantee a detailed
identification of sample’s composition by itself. In order to enhance the analytical sensitivity of the method, fluorescence lifetime can be measured as well. Thereby particular species
can be identified, not only by their fluorescence spectra, but also by the duration of their
reemission that is of the order of few ns (10-9 s) to μs (10-6 s) (Schreiner et al. 2008).
A modification of LIF, combining fluorescence imaging and lifetime measurement,
named FLIM (Fluorescence Lifetime Imaging Microscopy), increases the sensitivity and
the simplicity of the method when applied for large areas (wall paintings, buildings, etc.).
The imaging component provides the ability to assess the spatial distribution of chemical
compounds across the whole surface of the object examined. The knowledge of the fluorescence emission temporal characteristics in every point of the sample’s surface contributes to
the precise identification of the chemical compounds in the whole extension of the cultural
heritage object, without the need for extensive sampling (Anglos et al. 1999; Schreiner et al.
2008).
Fluorescence spectra can be used to identify organic or inorganic compounds found
in the surface of cultural goods, which are of any size – from archaeological and historical
sites, to monuments, and to objects of fine art or craft. It can be used to characterize the
process of aging, the pigments on the surface of ceramics, different coatings such as glazes,
gemstones, glass samples, polymers as they influence the appearance of the spectra, natural
dyes used in textiles, painting surface and the presence of retouching and overpainting, etc.
The method has potential to authenticate artworks and to detect forgeries. Identification of
aggressive microorganisms and the products of their metabolic activity, and the alteration
products resulting from their interaction with the object is available as well. Fluorescence
measurement is a powerful technique for assessment of surface damage and previous restoration procedures and for monitoring of current conservation-restoration processes such
as laser cleaning (Doménech-Carbó et al. 2009; Fotakis et al. 2006, 9; Schreiner et al. 2008;
Stuart 2007).
LIF spectroscopy is a fast, non-destructive, analytical technique that can be performed
in situ, without the need of sampling or preparation. There is also the possibility of remote
sensing using optical fibers or light detecting and ranging (LIDAR) system (Schreiner et
al. 2008; Valeur 2002). As every other analytical method, there are several limitations and
disadvantages in LIF appliance which consist of spectral complexity, limited compound
sensitivity, due to the fact that there are materials (pigments or other substances) with weak
fluorescence signal that is impossible to detect, decreased sensitivity, because of the broad

67

Victoria Atanassova, Georgi Yankov, Peter Zahariev
molecular bands, the lack of available databanks (Fotakis et al. 2007; Schreiner et al. 2008).
The technique is suitable for examination of superficial layers only, due to the limited penetration depth of ultraviolet light (Grönlund et al. 2006).
During the last two decades, many programs funded by the European Commission
have contributed to the development and implementation of laser instruments and techniques in the preservation of Cultural Heritage. There are numerous research groups in
Europe that have successfully employed laser analytical techniques in the conservation of
cultural goods (the Colosseum in Rome, the “St. Stefan” Cathedral in Vienna, the Acropolis
in Athens, the Parthenon, etc.). These are (Salimbeni et al. 2005):
- Institute of Applied Physics “Nello Carrara”, CNR, Florence, Italy;
- Università agli Studi dell’Insubria, Como, Italy;
- Laboratoire de Reserche des Monuments Historiques, Paris, France;
- Federal Institute of Materials Research & Testing, Berlin, Germany;
- Polish Academy of Science, IFFM, Gdansk, Poland;
- Centre for Applied Laser Spectroscopy, Cranfield Univ., Shrivenham, UK;
- Instituto de Quimica Fisica Rocasolano, CSIC, Madrid, Spain.
Of course, there are many more than these included in the list. As far as we know
there are three groups working in this field near Bulgaria:
- Institute of Electronic Structure & Laser, FORTH, Crete, Greece;
- National Centre of Scientific Research “DEMOKRITOS”, Athens, Greece;
- National Institute for Research and Development in Optoelectronics, Bucharest, Romania (which we collaborate with).

IN OUR LABORATORY
In 2012 the Institute of Solid State Physics at the Bulgarian Academy of Sciences together with the National Gallery of Foreign Art initiated a project entitled “Laser-induced
fluorescence analysis for investigation and preservation of cultural heritage”, funded by
the Bulgarian Science Fund. The main goal of this project is to incorporate and develop
the laser-induced fluorescence spectroscopy as a reliable and safe method for investigating
cultural heritage goods. In this regard, our first steps were to make a selection of the basic
materials (pigments, dyes, adhesives and binders) that have been usually used in the past
and to collect extensive data on their characteristic compound spectra that will enable further research of authentic artworks and archaeological artefacts.
In the frame of the project three diode laser sources were bought generating 405 (violet), 445 (blue) and 532 (green) nm. As an additional laser source we use the third harmonic
of Nd:YAG laser system, oscillating at 355 (ultraviolet) nm. The laser light excites a small
area of an object that reemits light - fluorescence. That signal is captured by a lens and
through an optical fibre is analyzed by a spectrometer. We have two spectrometers available for such experiments: Avantes 3648 portable spectrometer with operating range 300
– 850 nm and 1 nm resolution; Mechelle 5000 – ANDOR with operating range 220 – 850 nm
and spatial resolution about 0.05 nm. The latter is equipped with ICCD camera (180 – 850
nm) with temporal resolution 5 ns. The spectrometers are wavelength calibrated. The registered fluorescence spectra are visualized on a computer screen (fig. 2).
Together with professional restorers, we prepared test samples for preliminary studies. As a base we have used primed wood or canvas on which we laid different pigments
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Fig. 2. Experimental set-up of LIF system (Victoria Atanassova)
Обр. 2. Експериментална схема на система за лазерно-индуцирана флуоресцентна
спектроскопия (Виктория Атанасова)
and dyes (cochenille, carmine naccarat, gamboge, turmeric, safflower, indigo blue lake, burnt umber, ivory
black, ultramarine, etc.), adhesives and binders (bone
glue, isinglass, gum Arabica, dammar, linseed oil,
casein, etc.) commonly used in manufacturing in the
past. Part of the samples is presented in Fig. 3.
The painted areas contain various combinations
of selected pigments mixed with adhesives. Some of
them are varnished with dammar dissolved in white
spirit because the surface of the majority of authentic
paintings is protected by varnish coatings which influence the spectroscopic study. There are areas containing only adhesives, one and the same pigment mixed
with different adhesives or one and the same adhesive
mixed with different pigments as well. This variety
enriches the study and the collected database. Some
results of the preliminary tests are presented in this
paper.
Spectra of ultramarine mixed with different
kinds of adhesives are shown in Fig. 4. There is a significant change in the fluorescence signal from the var-

Fig. 3. Part of the test samples
(Victoria Atanassova)
Обр. 3. Част от тестовите
образци (Виктория Атанасова)
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Fig. 4. LIF spectra of Ultramarine mixed with different adhesives
Обр. 4. Спектри, получени чрез ЛИФ, на Ултрамарин, смесен с различни свързватели

Fig. 5. LIF spectra of some adhesives
Обр. 5. ЛИФ спектри на някои свързватели
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Fig. 6. LIF of marble plate surface
from the ancient town Serdica, 2 nd
century AD (Peter Zahariev)
Обр. 6. Лазерно-индуцирана
флуоресценция на
повърхността на мраморна
плочка от древния град
Сердика, II в. сл. Хр. (Петър
Захариев)
Fig. 7. LIF of marble plate surface
from the ancient town Serdika, 2
nd
century AD – estimating of
laser cleaning procedures. The
presented spectrum corresponds
to the circled cleaned area (Peter
Zahariev)
Обр. 7. Лазерно-индуцирана
флуоресценция на
повърхността на мраморна
плочка от древния град
Сердика, II в. сл. Хр. – оценка
след лазерно почистване.
Показаният спектър отговаря
на оградената почистена
област (Петър Захариев)
ied combinations. Thus we can identify accurately variations in the paint composition.
In the case of paints coated with layer of varnish we observed considerable alteration
in the spectrum as well. Due to the transparency of the varnish, most of the exciting light
reaches the layer of adhesive and pigment and resultant spectrum is observed. The fluorescence light passes through the varnish layer, where it can be partially absorbed and/or
reemitted. The obtained spectra are analyzed in order to estimate the sensitivity of the LIF
method.
In order to collect exhaustive database we did some experiments with variety of widely used adhesives and binders. The fluorescence spectra showed that the organic adhesives
had stronger fluorescence emission than the inorganic (fig 5).
Due to the low operating energies used in the experiments, most of the examined pigments in pure form had very weak fluorescence signal. Generally speaking, increasing the
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Fig. 8. Comparative LIF spectra from UV and deep UV laser: a) normalized; b) registered by one
and the same spectrometer
Обр. 8. Сравнителни ЛИФ спектри, получени с лазер, генериращ в ултравиолетовата
и дълбоката ултравиолетова област: а) нормиран; б) регистриран с един и същи
спектрометър
energy leads to slightly stronger intensity of the signal, but this could bring about damage
of the surface due to photo-thermal and photo-chemical effects.
We have conducted some experiments with authentic archaeological artefacts as well.
There are several marble plates from the ancient town of Serdica’s pavement used as test
samples. In Fig. 6 a LIF image with the correspondent LIF spectrum of a marble surface area
are presented. The presence of various organic and inorganic impurities is observed.
We used laser-induced fluorescence spectroscopy as an estimating method of laser
cleaning procedures. The cleaned areas have different colour in the LIF image (Fig. 7).
In order to estimate and compare the results obtained in our laboratory we conducted
the same experiments with other LIF set-up system, placed in laboratory CERTO – INOE
2000, Bucharest, Romania. The laser system consists of Diode Pumped Solid State (DPSS)
laser, generating 266 nm (deep ultraviolet). The compared spectra are presented in fig. 8.
The first graph is normalized spectra of one and the same substance analyzed by both LIF
systems. As one can see, there is a good spectral overlap. The second graph is fluorescence
spectra excited by both LIF systems and register by one and the same spectrometer. The
influence of the individual set-up components in the experiment was considered as well.
The advantage of using short-wave coherent exciting source with wavelength in the
deep UV range (266 nm) is demonstrated. DUV light excites the molecules with higher sensitivity and the intensity of fluorescence is an order of magnitude higher than that excited
by the UV light. The wavelength dependence of the method is apparent.

CONCLUSIONS
Archaeometry is a fast developing interdisciplinary scientific field. Regarding this,
the implementation of fast, selective and high-sensitive analytical techniques, able to analyze in situ, is essential. Laser-induced fluorescence spectroscopy is a powerful method for
identifying organic and inorganic compounds, providing exhaustive data of an object’s
chemical composition. This information could contribute to the approximate determination
of the manufacturing date, or it could be used to determine the object’s condition during
cleaning procedures. The method offers many possibilities that are in favour of archaeolo-
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gists and conservators for preservation of cultural heritage. To increase the potential of the
method selectivity and sensitivity, expanding of the database by collecting information of
more test samples and by improving the experimental set-up are envisaged. Time-resolved
measurements are expected to become available as well.
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Лазерно-индуцирана флуоресцентна спектроскопия –
подход в археометрията
(резюме)

Виктория Атанасова, Георги Янков, Петър Захариев

Интердисциплинарните изследвания са важна част от дадено археологичните
проучвания. Поради това през последните няколко десетилетия археометрията се ус-
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тановява като нова научна сфера, която прилага многообразие от физични, химични,
геологични, биологични и др. подходи. Целта на тези изследвания е да се натрупат
комплексни данни за произхода на находките, древните технологии на изработка
и обработка на повърхностите, както и епохата, към която принадлежат. Изследванията също така дават възможност да се реконструират производствени процеси и
технологични познания. Тази информация е важна за установяване на идентичността
и начина на живот на древните общества.
От изключителна значимост е различните аналитични методи, които се прилагат при изследването на даден обект на културното наследство, да са подходящи
за условията, свързани с конкретния случай: състоянието на предмета, химичната му
структура и физичните му свойства, дали е възможно вземането на проба или не и
др. Повечето конвенционални техники за анализ изискват вземането на проби, последвано от сложни и времеемки лабораторни анализи, което в определени случаи е
нежелателно (картини, крехки и чупливи предмети). В някои случаи (музейни експонати, паметници) се изисква работа на терен, което повечето от тези техники не
предлагат.
От друга страна лазерните аналитични техники се отличават с простота, бързина, директност, висока чувствителност, минимално разрушаване или липса на такова, възможност за дълбочинен анализ, възможност за анализ in situ (на терен) и др.
Лазерно-индуцираната флуоресцентна спектроскопия е една от тези техники. Тя се
базира на поглъщането на лазерно лъчение, най-често в ултравиолетовия спектър, на
повърхността на изследвания образец и преизлъчването след това на светлина под
формата на флуоресценция. Тази светлина носи информация за химичната структура на облъчвания материал във вид на характеристичен спектър.
Флуоресцентните изследвания се прилагат за идентифицирането на органични
и неорганични съединения и установяването на наличие на микроорганизми, срещани на повърхността на артефакти от всякакъв размер – от археологични и исторически местности до паметници и творби на изкуството. Също така намират приложение за оценка на състоянието на обекта и характеризиране на процесите на стареене.
Методът на лазерно-индуцираната флуоресценция се използва успешно за удостоверяване автентичността на предмети и откриване на фалшификати, а и служи за online
контрол на консервационно-реставрационни процедури.
През 2012 г. Институтът по физика на твърдото тяло съвместно с Националната
галерия за чуждестранно изкуство стартира проект под името „Лазерно-индуциран
флуоресцентен анализ за изследване и опазване на културното наследство“, финансиран от фонд „Научни изследвания“. В рамките на този проект започнаха задълбочени изследвания на характеристиките на направена от професионален реставратор
селекция от различни багрила, пигменти и свързватели, често използвани в миналото. Това се прави с цел създаването на богата база данни, която в последващ етап ще се
използва за задълбочен анализ на автентични творби на изкуството и археологични
артефакти.
Изследванията се правят с набор от лазери с различни дължини на вълните,
подходящи за възбуждане на флуоресценция. Предварителните измервания доказаха предимствата на метода. За проверка на истинността на получените резултати
е направено сравнение с друга система за лазерно-индуцирана флуоресцентна спектроскопия, подобна на нашата.
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Abstrac t

Lasers are very precise and reliable tools concerning many conservation-restoration procedures. Removal of unwanted surface impurities and layers is a delicate process that needs handling with great care. The laser cleaning technique is applied successfully in many case studies. The goal of this paper is to highlight the potential of
the lasers for restoring archaeological artefacts and artworks. Some cleaning experiments on stone and metal
surfaces performed with Q-switched Nd:YAG laser and CuBr vapour metal laser are presented as well.
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Introduction
Conservation of cultural heritage objects takes an essential place in human activities, since it provides important information of the identity and lifestyle of our ancestors.
Conservation can be described as a set of methods for restoring material remnants of the
past and preventing their further decay. It helps archaeologists and conservators to obtain
historical information contained in an artefact and to keep this artefact in good condition
for the future generations. In conservation procedures one should take into account that the
objects of cultural heritage are irreplaceable and they should be handled with great care.
This means that the methods used in different conservation stages should avoid damaging
of the valuable subjects integrity (Koh 2006).
In recent decades advances in technology have introduced many tools and techniques
to the conservation field that have brought facilitation in the conservators’ work. Such tool
is the laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation). Lasers have unique
properties distinguishing them from the conventional light sources such as monochromaticity, high intensity, directionality and spatial and temporal coherence of the emitted light.
This results in localized action, selectivity of the interaction with materials and high spatial
control (Koh 2006; Pouli et al. 2011). More on the basic principles of lasers can be found in
Cooper (1998) and Schreiner et al. (2008).
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Laser application for conservation purposes dates back to the early 1970s, when J.
F. Asmus of the University of California San Diego and collaborators demonstrated for
the first time the potential of high-power pulsed lasers for cleaning of black crust from
stonework (Fotakis et al. 2007; Schreiner et al. 2008). Since then the development of laser
technologies have led to integration of many laser techniques as reliable approaches in conservation procedures. Nowadays lasers can be used for (Schreiner et al. 2008):
- surface cleaning;
- removal of over paintings and damaged varnish layers;
- analysis of the chemical and elemental composition of the surface and underlying
layers in order to:
a) control the cleaning process,
b) provide information on the object (pigment compounds, origin, provenance,
historical routes),
c) reveal the presence and locations of stress and structure defects,
- 3D holographic reproduction of the bulk.
Surface cleaning is essential part of the conservation procedures, since it removes
impurities and alteration products in order to stop degradation processes, to increase
analytical readability and give more esthetical appearance of the object. Cleaning is the
first step of stabilizing the object and aims at preparing it for further treatments (coating of
the surface or joining broken parts) as well (Koh 2006; Pouli et al. 2011).
For successful conservation, one should be aware of the materials he/she is dealing
with. There are two types of contamination found on artefacts’ surface: foreign matter and
alteration products of chemical and physical deterioration of the original material. The first
are external materials mixed with the original one that are result from the environment or
old repairs. The last are formed by a chemical reaction between the original material and
the environment (metal corrosion). Long term preservation depends on the nature of the
material and the environmental conditions on which the object is exposed (Koh 2006).
Conservators have many options for using cleaning techniques. The choice of which
one is appropriate to apply depends on the specific case, because many artworks are found
to be very complicated (Fotakis et al. 2007). Before initiating any conservation treatments,
one should consider very carefully what to be removed and what to be preserved, because
the distinction between optimal cleaning and overcleaning could be very elusive (fig. 1)
(Koh 2006).
In such cases the judgment of the conservator is essential for the final appearance
of the object. However, the chosen cleaning approach should not damage the valuable
substrate under the contaminated layer, but still there are cases in which decaying part of
the substrate should be removed, too. Whenever possible, conservators opt for minimal
invasive technique that is capable of selectivity between contamination and historical layers.
Conventional cleaning approaches are based on mechanical contact (abrasive, jet spraying,
scalpel, etc.) or chemical reaction (methyl ether ketone, methylene chloride, phenol, etc.).
They are difficult to control, as the mechanical means can cause micro-abrasion on the surface
and the chemicals can be quite aggressive and incapable for applying on a determined area
(Delivré 2003; Fotakis et al. 2007). On the contrary, laser cleaning offers some advantages
over traditional cleaning methods, namely (Koh 2006):
- no mechanical contact;
- selectivity of the interaction with materials;
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Fig. 1. The distinction between optimal cleaning and overcleaning (adapted from Koh (2006)
Обр. 1. Разликата между оптимално и прекалено почистване (адаптирано от Koh (2006)

Fig. 2. Mechanisms of linear laser-matter interaction: a – incident light; b – reflected light; c –
scattered light; d - absorbed light; e – transmitted light
Обр. 2. Механизми на линейно взаимодействие на лазерното лъчение с веществото: а –
падаща светлина; б – отразена светлина; в – разсеяна светлина; г – погълната светлина; д
– преминала светлинa
- preservation of surface relief;
- localized action;
- controlled removal;
- immediate feed-back;
- low environmental impact;
- high precise performance.
Laser cleaning is based on the non-linear effect ablation (ablatio – material removal,
Latin). When laser light irradiates a matter, there are several ways of interacting (fig. 2).
Part of the incident energy may be reflected, scattered in the bulk, absorbed by the
material or may just transmit. The absorbed energy can cause photo-thermal, -chemical or
-mechanical effects. In such interactions the laser parameters, e.g. wavelength (�������������
λ������������
), pulse du-
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Fig. 3. A scheme of the CuBr vapour laser system
Обр. 3. Схема на системата с лазер с пари на меден бромид

Fig. 4. A scheme of the Q-switched Nd:YAG laser system
Обр. 4. Cхема на система с Nd:YAG лазер в режим на модулация на доброкачествеността
ration, pulse repetition rate, fluence (energy per unit area - F), the material properties, e.g.
absorption coefficient, heat capacity, thermal conductivity, and the ambient environment,
e.g. air, inert atmosphere, or vacuum, take place (Fotakis et al. 2007). With increasing the laser fluence, a transition to non-linear interaction processes is caused and irreversible microand macroscopic destructive effects, such as ablation, may occur. The ablation threshold is
the most important parameter responsible for such processes to happen. It is the minimum
amount of laser fluence on which the surface ejection of material initiates and is a specific
property of every material. The laser ablation involves processes with high complicity and
there are many channels in which it can flow (see Cooper 1998; Schreiner et al. 2008).
There is a great number of laser sources generating a variety of wavelengths that have
been employed in cleaning procedures. The type of laser which will be used depends on the
material of the substrate and contamination that will be removed. For example, the most
common laser for cleaning of stone is Nd:YAG laser, generating in the infrared range (1064
nm). Laser cleaning of metals is usually performed by Nd:YAG or CO2 (far infrared range –
10.6 µm) lasers. Aged varnish and biodeteriogens have been removed with excimer or other
UV generating laser sources (Schreiner et al. 2008). There are also numerous reports for
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Fig. 5. A marble slab artificially
contaminated with black soot.
Area 4: 5000 mm/s; 2 scans
Area 6. 1000 mm/s; 2 scans.
The laser fluence is 0.52 J/cm2
(Victoria Atanassova)
Обр. 5: Мраморна плочка,
изкуствено замърсена със
сажди. Област 4: 5000 mm/s;
2 сканирания. Област 6:
1000 mm/s; 2 сканирания.
Плътността на потока
на енергията е 0.52 J/cm2
(Виктория Атанасова)
Fig. 6. A marble slab artificially
contaminated with black soot
mixed with oil. Area 5: Nd:YAG,
λ = 1064 nm, F = 0.31 J/cm2.
Area 10: Nd:YAG, λ = 532
nm, F = 0.071 J/cm2. Area 13:
CuBrVL, λ = 511 nm, F = 0.07 J/
cm2, 2 scans, 175 mm/s (Victoria
Atanassova)
Обр. 6. Мраморна плочка,
изкуствено замърсена със
сажди, смесени с мазнина.
Област 5: Nd:YAG, λ = 1064
nm, F = 0.31 J/cm2. Област
10: Nd:YAG, λ = 532 nm, F
= 0.071 J/cm2. Област 13:
CuBrVL, λ = 511 nm, F = 0.07
J/cm2, 2 сканирания, 175 mm/s
(Виктория Атанасова)
laser cleaning of textiles, paper, parchment, wood, leather, ivory, etc. (see LACONA Conferences reports). The most famous artworks and monuments that are among the successful
laser cleaning projects are the Athens Acropolis sculptures in Greece, the Portal of Amiens
Cathedral in France, the Santi Quattro Coronati by Nanni di Banco in Florence, Italy, the
terracotta statues and decorations on the Portal of Palos tympanum of the Seville Cathedral
in Spain, the Porta del Paradiso by Lorenzo Ghiberti, the Altis by Donatello and David by
Verrochio in Florence, Italy, the St. Stephen cathedral in Vienna, etc. (Pouli et al. 2011).
Despite the mentioned advantages of the lasers over traditional cleaning techniques,
there are certain drawbacks that should be considered. These are intrusiveness, possible
irreversible short- and/or long-term side effects, necessity for preliminary studies. The side
effects, such as yellowing of the stone surface, discoloration of the painted area or local
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Fig. 7. A marble slab covered with various contaminations. Areas 3 and 4: scanning rate 175 mm/s
and F = 3.7 J/cm2 (Victoria Atanassova)
Обр. 7. Мраморна плочка, покрита с различни замърсявания. Области 3 и 4: скорост на
сканиране 175 mm/s и F = 3.7 J/cm2 (Виктория Атанасова)
melting of the metal, are problems that many research groups are dealing with. At this
stage, there are a few reports on the successful avoiding of such side effects (Marakis et al.
2003).
In Bulgaria these studies are at an early stage. Currently the Institute of Solid State
Physics at the Bulgarian Academy of Sciences is developing laboratory facilities applying
different laser techniques for conservation purposes – laser cleaning, laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) and laser-induced fluorescence spectroscopy (LIFS). This paper
aims at presenting some preliminary studies on laser cleaning of stone and metal surfaces.

Experimental
We have two systems available for laser cleaning in our laboratory. The first system
includes a copper bromide vapour laser (CuBrVL), oscillating at 511 nm (green), with pulse
duration 30 ns, pulse repetition frequency 20 kHz and mean power 18 W. To direct the
laser beam and control the power a scanning system is applied. After the scanner, the beam
diameter is 16 mm and the laser power ~ 6 W. A scheme of the experimental set-up is shown
in Fig. 3.
The second system involves a Q-switched Nd:YAG laser, generating at the fundamental wavelength 1064 nm (infrared) with pulse duration 8 ns, variable pulse repetition
frequency up to 10 Hz and maximum energy E ≈ 500 mJ. To direct the laser beam and
control the power a set-up shown in Fig. 4 is constructed.
For more precise cleaning of delicate objects this laser set-up is equipped with scan
head, too.
In order to do some preliminary tests different marble slabs were artificially
contaminated with various popular impurities, like black soot, soot mixed with oil, paraffin,
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Fig. 8. a. Marble slab (2nd century A.D.). Area B:
CuBrVL, F = 16.5 J/cm2, V = 155 mm/s, 1 scan. Area
E: CuBrVL, F = 8.2 J/cm2, V = 155 mm/s, 2 scans. Area
G: Nd:YAG, λ = 1064 nm, F = 1.8 J/cm2; b. Laserinduced fluorescence image of the cleaned areas (Victoria
Atanassova)
Обр. 8. а. Мраморна плочка (2 век н.е.). Област В:
CuBrVL, F = 16.5 J/cm2, V = 155 mm/s, 1 сканиране.
Област E: CuBrVL, F = 8.2 J/cm2, V = 155 mm/s, 2
сканирания. Област G: Nd:YAG, λ = 1064 nm, F =
1.8 J/cm2; b. Изображение на почистените области,
получено с лазерно-индуцирана флуоресценция
(Виктория Атанасова)
black and yellow paint. To evaluate the cleaning effect an optical microscopy was performed.
Part of the experimental results is presented in this paper.
A marble slab that has been artificially contaminated with black soot is shown in
Fig. 5. The square areas 1-6 were cleaned with the CuBrVL system. The scanning rate
and the number of scans were varied in order to obtain an optimal cleaning regime. The
experiment showed that an optimum cleaning was performed in low speed scan with more
repetitions.
Other slab from the same marble has been contaminated with black soot mixed with
oil (fig. 6). Part of the cleaning tests were performed with the Q-switched Nd:YAG laser
system at the fundamental wavelength 1064 nm and the second harmonic 532 nm (green),
with different fluences. The optical microscopy pictures showed that cleaning with the infrared line seemed to be efficient but there was yellowing of the surface. On the other hand,

81

Victoria Atanassova, Margarita Grozeva, Krasimir Dimitrov

Fig. 9. A metal Roman knife (2nd century AD) (Victoria Atanassova)
Обр. 9. Метален Римски нож (II в. сл. Хр.) (Виктория Атанасова)
the cleaning by the green line, which is close to the wavelength, generated by CuBrVL, was
not successful, obviously because of the very low fluence. With the CuBrVL system optimal
cleaning conditions were not achieved as well. Even at the higher fluence (3.7 J/cm2), at
3 scans of the surface the cleaning was not good but some demolition of the surface was
observed.
Cleaning of paraffin contaminations turned out to be more complex. As shown in Fig.
7, the laser removed the black soot impurities without visual demolition but the paraffin
layer remained with yellow and brown spots. For such cleaning to be successful combination
between laser and traditional techniques have to be applied.
Tests of laser cleaning of a marble slab, found during excavations of the old town
of Serdica were done by the Nd:YAG laser at λ = 1064 nm and by the CuBrVL laser at 511
nm (fig. 8a). The best cleaning was achieved for areas E and F, while areas B and A were
apparently over cleaned and destroyed. In the area cleaned by Nd:YAG laser, demolition of
the stone patina was observed. Evaluation of the cleaning effects on the surface was done
by laser-induced fluorescence spectroscopy as well (fig. 8b). This analysis confirmed the
observations with the optical microscopy.
Cleaning tests of an authentic Roman knife from the 2nd century A.D. were also done.
The knife was made of iron that was heavily corroded with different organic and inorganic
impurities on its surface (���������������������������������������������������������������
f��������������������������������������������������������������
ig������������������������������������������������������������
.�����������������������������������������������������������
9). With Nd:YAG laser an effective removal of the contaminations was achieved but still there was evidence for destruction of the patina and over
cleaning, even local melting of the metal was observed. With CuBrVL better results were
obtained. Inhomogeneity of the corroded metal surface caused difficulties in both cases.
The mechanical cleaning showed good results but there was a major lack of controllability
of the process. In this case combining different cleaning techniques is recommended, too:
first - micro sand blasting, followed by precise laser cleaning.
The cleaning experiments on both ancient objects were performed under the professional restorers’ supervision.
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Conclusions
Laser cleaning is a contemporary restoration technique that is appropriate to apply in
many cases, since lasers have certain advantages over traditional mechanical and chemical
methods. In this paper cleaning experiments on stone surfaces with two laser sources were
presented. Some optimum cleaning regimes were obtained and the results showed that
these laser sources are suitable for such application. Our future suggestions are to do some
experiments on cleaning of more types of materials in order to increase our potential for
restoration procedures. We are planning to improve our set-ups by involving femtosecond
laser system as well.
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Лазерно почистване в консервацията –
принципи и възможности
Виктория Атанасова, Маргарита Грозева, Красимир Димитров
(резюме)
Консервацията на обекти на културното наследство��������������������������
�������������������������
е основно етично задължение на нашата цивилизация по отношение на бъдещите поколения, а също и предизвикателство за науката и технологиите. Това е съвкупност от методи за възстановяване
на материалните останки от миналото и за предотвратяване на по-нататъшното им
разрушение.
Лазерните техники за опазване на културното наследство навлизат в тази област
още през 70-те години на миналия век. В днешни дни те предлагат много възможности, покривайки широк диапазон от консервационни процедури като повърхностно почистване, анализ на елементен и молекулен състав, структурен анализ, холографска репродукция и др.
Повърхностното почистване на артефакти е наложително, за да се премахнат
замърсявания, които причиняват разруха и нестабилност на предмета и загрозяват
естетическата му външност, а и да се подготви повърхността за по-качествен анализ.
Има богат избор на техники за почистване, като той зависи от конкретния случай.
Традиционните методи (механични, химични) нямат толкова универсална приложимост, тъй като не могат да бъдат контролирани и лесно могат да разрушат ценната повърхност. Лазерното почистване, от друга страна, предлага някои предимства
като: липса на механичен контакт, селективност на взаимодействието с веществото,
локално действие, контролируемост и др. То се базира на физичния ефект аблация
(от лат. премахване на материал), степента на който се определя както от параметрите на лазерното лъчение (дължина на вълната, енергия на единица площ, дължина на
импулса и др.), така и от параметрите на материала и околната среда. Най-важната
характеристика на материалите е прагът за настъпване на аблация, който определя
каква енергия да се предаде на средата, за да се премахне определено количество вещество.
В зависимост от материала, който трябва да се отстрани, и този, от който е направен обекта, се използват различни типове лазери (СО2 – за метали, ексимерни – за
био-организми, Nd����������������������������������������������������������������
:���������������������������������������������������������������
YAG������������������������������������������������������������
– за
���������������������������������������������������������
камък и т.н.). В световен мащаб има много доклади, които са показали възможностите на лазерите за почистване на различни видове материали, като керамика, стъкло, кожа, текстил, хартия, пергамент, дърво, камък, метал
и др.
В България това приложение на лазерите е все още на първоначален етап. В
лаборатория „Лазери с метални пари“ към Института по физика на твърдо тяло
при БАН са изградени две лазерни системи за повърхностно почистване, включващи
Nd�������������������������������������������������������������������������������
:������������������������������������������������������������������������������
YAG���������������������������������������������������������������������������
лазер
��������������������������������������������������������������������������
и лазер с пари на меден бромид. В статията е представена част от направените предварителни експерименти по почистване на камък и метал.
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Abstrac t

The microbial diversity in caves and the role of microbial communities in rock paintings destruction is a topic
of present interest.
The aim of the recent study is focused on the characterization of the microbial communities inhabiting the
Magura Cave in order to develop a strategy for conservation of the unique paintings in the cave. Aimed at estimating the dynamics of microbial populations inhabiting the Magura Cave, four subsequent samplings were
done in the course of twelve months.
The comparative analysis of the microbial communities clearly demonstrates that each sample, respectively location, possess a unique microbial population structure and specific ratios between the different target groups,
slightly changed during the monitoring investigation.
The analysis revealed the presence of all tested physiological groups with the predominance of psychrophiles
and oligiocarbophiles. Slightly variations in the number of actinomyces and fungi were observed among the
different locations.

K EYWORDS

Biodiversity, Biodeteriogens, Prehistoric paintings, Microbial monitoring, Magura Cave

Be-JA
Bulgarian e-Journal of Archaeology

Бе-СА
Supplementa 3 (2014) 85–92
Българско е-Списание за Археология
http://be-ja.org

Милена Митова, Михаил Илиев, Ралица Ангелова, Венета Грудева

Обр. 1. Места на
вземане на проби в
пещерата Магура детайли (автор П.
Грозданов)
Fig 1. Locations of
sampling in Magura
Сave: details (author
P. Grozdanov)

Въведение
Изследването на микробното разнообразие в пещерите и ролята на микробните съобщества в разрушаването на пещерните рисунки е особено актуално. Открити
са микробни видове, разрушаващи палеолитни рисунки на възраст 15 000 г., които са
разпространени по целите стени на пещера Алтамира, Испания. Анализът на тези
микробни видове показва, че те са в състояние да колонизират рисунките и с метаболитната си активност системно да ги разрушават. Тяхното опазване е световен проблем. През последните няколко години опазването на скалните рисунки в европейските пещери предизвиква публични дебати. Идентифицирането на микроорганизми със специфични физиологични особености като потенциални биодетериогени на
скалните рисунки е първа стъпка в разработването на стратегия за тяхното опазване.
Изследването на увреждащите ефекти, предизвикани от микроорганизмите
върху пещерните рисунки включва два етапа. Първо се прави обща характеристика
на микробните съобщества и се определят потенциалните биодетериогени. Вторият
етап включва изследване на метаболитната активност на тези видове за определяне на
типа на техния деструкционен ефект.
Съществен проблем при тези изследвания е подборът на физиологичните и
систематичните групи микроорганизми, които подлежат на анализ. В това отношение съществуват сериозни разногласия. Те произтичат от голямото разнообразие на
микробните съобщества в различните пещери от една страна и влиянието на физичните и химичните фактори на средата върху тези съобщества, специфични за всеки
хабитат. Най- типични за пещерите са психрофилните микроорганизми като разнообразието в тази физиологична група е твърде голямо (Engel et al. 2004; Barton, Northup
2007). В проби от капеща вода в пещерата Алтамира (Сантаяна дел Мар, Испания) е
установено голямо разнообразие на микробните ценози. Доказано е присъствие на
представители на Vibrioanaceae, Nocadioides, Amycolatopsis, Rhodococcus, Brevibacterium,
Nocardia, Enterobacter amnigenus, Serratia liquefaciens, Erwinia sp., Aeromonas hydrophila,
Aeromonas sobria, Aeromonas salmonicida, Chromobacterium violaceum, Janthinobacterium
lividum, Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas aeruginosa, Chryseomonas luteola, Xanthomonas
maltophilia, Flavimonas oryzihabitans, Acinetobacter sp., Kingella kingae, Bacillus cereus, Bacillus
polymyxa, Bacillus circulans, Bacillus stearothermophilus, Bacillus subtilis (Laiz et al. 1999). В
проби от палеолитни рисунки в същата пещера се установява (Schabereiter-Gurtner et
al. 2002) следното съдържание на бактерии: Proteobacteria – 52,3%, Acidobacterium – 23,8%,
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Обр. 2. Галерия с рисунките – прецизиране на локациитe на пробовземане в периода на
опробване (автор К. Стоилов)
Fig 2. Painting Gallery – the exact locations of sampling during the tested period
(author K. Stoilov)
Cytophaga/Flexibacter/Bacteroides – 9,5%, зелени не серни бактерии – 4.8%), Planctomycetales
– 4.8%), Actinobacteria – 4,8%. Същите автори провеждат филогенетични анализи на
16S rRNA, свързани с присъствието на комплексни и частично непознати бактериални съобщества в проби от рисунки в пещерата Тито Бастилио (Испания) и доказват
присъствие на Rhizobiaceae, Xanthomonas, Nitrospira sp., Nitrosospira sp., Nitrosovibrio sp.,
Nitrosococcus sp., Aeromonadaceae, Comamonadaceae, Enterobacteriaceae, Moraxellaceae, Neisseriaceae, Pseudomonadaceae, Thiothrix, Xanthomonas, Thiobacillus, Thiosphaera, Thiothrix, Thiomicrospira, Beggiatoa, Achromatium, Sulfobacillus, Thioaloibrio sp., Desulfovibrio sp., Leptoprillum
ferrooxidans, Thiobacillus ferrooxidans, Geothrix fermentans, Acidobacterium capsulatum, Staphylococcus, Bacillus, Clostridium, Streptomyces spp. В същата пещера са изследвани метаболитно активни микробни съобщества от жълти и сиви колонизации по стените
на пещерата и установяват наличие на Alpha-proteobacteria (Rhizobiales, Shingomonadales),
Beta-proteobacteria (Nitrosomonadales, Burknolderiales, Thauera), Gamma- proteobacteria (Pseudomonadales, Enterobacteriale, Chromatiales), Delta-proteobacteria (Desulfovibrio, Myxococcus),
Firmicutes (Streptococcus) (Portillo еt al. 2008).
Jennifer L. Macaladyet и колектив (Macaladyet et al. 2008) изследват пещерна система Фрасаци (Италия) за диференциация на ниши между сяро-окисляващи бактериални популации в пещерни води и установят присъствие на родовете Thiothrix,
Beggiatoa, Thiovigra, Thiobacillus, Thiomonas, Arcobacter и видовете Sulfurovum lithotrophicum,
Sulfuricurvum kujiense. Данни от тази пещера разкриват изобилни и разнообразни
Delta proteobacteria в биофилми от потоци, които включват много филотипове свър-
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Група микроорганизми
Облигатни психрофили
Факултативни психрофили
Спорообразуващи
Денитрификатори
Амонификатори
Уробактерии
Неутрофилни железобактерии
Ацидофилни железобактерии
Олигокарбофили
Силикатни бактерии
Сулфат-редуциращи бактерии
Актиномицети

Хранителна среда
PsC агар
PsC агар
МПА + МПА + YGC(пастьоризация)
Гилтай
МПБ + фенолрот
Федоров
Федоров
9К
МПБ (разреждане 1: 100)
КА
Пфенинг
Гаузе

Условия на култивиране
0oC, 4седмици
15 оС, 7 дни
28 оС, 48 ч.
28 оС, 72 ч.
28 оС, 72 ч.
28 оС, 48 ч.
28 оС, 7 дни
28 оС, 7 дни
28 оС, 48 ч.
28 оС, 48 ч.
28 оС, 7 дни
28 оС, 7 дни

Гъби

Сабуро + АБ

28 оС, 7 дни

Таблица № 1. Хранителни среди и условия на култивиране
Table 1. Nutrient media and Sample cultivation
зани с родовете Desulfpcapsa (14 филотипа), Desulfonema (7 филотипа), както и родовете Sytrophobacter, Syntrophus, видовете Desulfoarculum baarsii, Desulfobacter postgatei и семействата Desulfomonile и Geobacteraceae. Доказано е и присъствие на Acidithiobacillus,
Thermoplasmata, Sulfobacillus, Acidimicrobium, Ferroplasma. В същата пещера е проведено
обстойно изследване на сулфат-редуциращите бактерии и e установено доминиращо присъствие на родовете Desulfovibrio и Desulfosarcina (Macaladyet et al. 2007).
При провеждане на молекулна характеристика на метаболитно активни бактериални съобщества от „бели колонизации“ в пещерата Алтамира (Сантияна дел
Мар, Испания) се доказва присъствие на Pseudomonadales (Azotobacter, Pseudomonas),
Enterobacteriales (Escherichia), Methylococcales (Methylocaldum), Rhizobiales (Phyllobacterium),
Rhodobacterales (Octadecabacter), Sphingomonadales (Sphingomonas), Desulfuro monadales (Geobacteraceae), Myxococcales (Chondromyces), Burkholderiales (Ralstonia и Ideonella), Nitrosomonadales (Nitrosospira) (Portillo et al. 2008).
Същевременно е установено, че с увеличаване на въздействието на антропогенния фактор намалява биоразнообразието в пещерите, както и филогенетичното разнообразие на получените изолати (Ikner et al. 2007)
Пещерата Магура с нейните уникални скални рисунки е ценно национално богатство (Трантеев 1962; Попов 1987). Праисторическите рисунки в Галерията с рисунките на пещерата Магура също са подложени на биологична деструкция в резултат
на нарушено екологическо (биологично и физикохимично) равновесие. По повърхността на рисунките се наблюдава зелена и сива корица, която се напуква и бавно
руши гуаното, с което са направени тези рисунки. На базата на данните за характера
на микробните ценози в други пещери могат да се направят допускания относно характера на микробната колонизация и потенциалния биодетериогенен ефект.
Основната цел на настоящата работа е да се направи характеристика на микробните ценози в залата с рисунките на пещерата Магура като първи етап в разработването на стратегия за тяхното опазване.
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Материали и методи
Обект на изследване са проби от скалните рисунки в галерията с рисунките на
пещерата Магура (обр. 1). Направен беше обстоен визуален оглед и бяха локализирани местата на пробовземането на базата на изменения на рисунките, изменения на
скалата, водни проби и проби от прилепно гуано (обр. 2).
Пробовземането, съхранението на пробите и транспортирането им са извършени съгласно стандартни процедури. На базата на наличните в литературата данни за
микробните съобщества в други пещери обект на анализ бяха 14 групи микроорганизми. Обект на микробиологичен мониторинг са 15 проби от галерията с рисунките. Направени са 4 опробвания за периода 02.04 2011 – 03.03.2012 г.
Анализът на изследваните групи микроорганизми е извършен по стандартни
процедури с използване на селективни хранителни среди и различни методи за количествен анализ на микроорганизмите (Грудева и др. 2006).
Изследваните групи бактерии, използваните хранителни среди и условията на
култивиране са посочени в таблицата (таблица 1).

Резултати и обсъждане
Резултатите от количествения анализ на някои от изследваните проби са представени на диаграмата (диаграма 1). Анализът на тези резултати както при еднократните опробвания така и при мониторинга ясно показват, че в пещерата съществува
постоянно микробно съобщество със строго специфичен количествен и качествен състав.
Количеството на облигатните психрофили е незначително – единични колонии
само в някои от пробите. Това не е изненадващо тъй като температурата в пещерата е
със стойности над оптималната за развитие на тази група. Поради същата причина и
количеството на факултативните психрофили е постоянно високо и е задължително
> 106 кл/мл. В повечето от пробите се установява присъствие на високи количества
сулфатредуктори, амонификатори и денитрификатори. Количеството на актиномицетите варира и силно се повлиява от сезона и типа на анализираната проба. Същото заключение е валидно и за гъбите. В пробите от рисунките е слабо присъствието на неутрофилни железо-бактерии. Ацидофилните железо-бактерии присъстват
единствено в пробите от скалата на пещерата. В тази локации са открити и завишени
количества на силикатни бактерии. Очевидно е, че физикохимичните параметри на
средата са относително постоянни и това се потвърди и от провежданите анализи
на температурата, влажността и рН при всяко пробовземане. Температурата варира
между 10–13⁰ С, влажността на въздуха между 65–80%, а рН на пробите между 6.8–7.2.
Тези относително постоянни условия вероятно са причина за слабо проявените флуктуации в количествата на отделните групи през отделните сезони.
Друг особено съществен извод от направените изследвания е установеното доминиране на групи микроорганизми, за които няма данни за детериогенен ефект
(амонификатори, денитрификатори). Същевременно във всички анализирани проби
от рисунките е констатирано слабо присъствие на бактерии, класифицирани като типични детериогени (нитрификатори, ацидофилни железобактерии, силикатни бактерии).
Независимо от слабото присъствие на тези бактерии, видовият им състав има
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Диаграма 1. Количествен анализ на микроорганизмите в някои от изследваните проби
Diagram 1. Quantitative analysis of microorganisms in same samples
1 – Облигатни психрофили; 2 –
Факултативни психрофили;
3 – Спорообразуващи; 4 – Нитрификатори;
5 – Денитрификаторим;
6 – Амонификатори; 7 – Уробактерии; 8 –
Неутро(Fe) бактерии;
9 – Ацидофилни (Fe) бактерии; 10 –
Олигокарбофили; 11 – силикатни;12 –
Сулфат- pедуциращи; 13 – Актиномицети;
14 – Гъби

1 – Obligate psychrophiles; 2 – Facultative
psychrophiles; 3 – Sporeforming bacteria; 4 – N
itrificators;
5 – Denitrificators; 6- Amonificators; 7 –
Urobacteria; 8 – Neutrophilic ironbacteria; 9
– Acidophilic iron bacteria; 10 – Oligocarbofiles;
11 – Silocate bacteria; 12 – Sulphate-reducing
bacteria;13 –
Actinomices; 14 – Fungi

значение. В пробите са установени представители на родовете Bacillus, Pseudomonas,
Nitrobacter, Thiobacillus.
Сходни резултати за характера на микробните ценози са докладвани и от други автори за различни пещери. Разбира се, да се прави аналогия е трудно, поради
големите различия в типовете пещери и конкретните условия в тях. Тези данни за
пещерата Магура обаче имат стойност за разработване на стратегия за опазване на
скалните рисунки. Очевидно е, че при условията на ограничен достъп в залата с рисунките и относително постоянните физикохимични параметри на средата, рисунките не са застрашени сериозно от биодеструкционни процеси. Единствено постоянното присъствие на актиномицети и гъби макар и в не особено високи количества,
представлява потенциална опасност за тях тъй като за тези две групи има данни за
негативно влияние върху рисунки и скални паметници. Освен с метаболитната си активност тези микроорганизми оказват негативен ефект с пигментите, които отделят,
както и по силата на механична деструкция. В този случай е задължително определянето на видовия състав на актиномицетите и особено на гъбите което е обект на
текущи анализи.

90

Анализ на микробната колонизация на скалните рисунки в пещерата Магура ...
Внимание заслужават и резултатите за високи количества на силикатните бактерии в пробите от скалите. Тези бактерии имат доказан биоразрушаващ ефект именно
върху такъв тип материали и при интензивното им развитие резултатите са трудно
предвидими.
По-различна обаче ще бъде микробиологичната находка, ако се осъществи свободен достъп на посетители в залата с рисунките. Вторично попадналите микроорганизми при тази ситуация биха променили съществено характера на микробните
ценози и резултатите от това са трудно предвидими. Това налага особено внимателно
обсъждане на експлоатирането на пещерата като туристически обект и изработване
на стратегия за опазването на рисунките.
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Analysis of the microbial colonization of the rock paintings
in the Magura Cave aimed at their preservation
(summary)

Milena Mitova, Mihail Iliev, Ralitsa Angelova, Veneta Grudeva

The study of the microbial diversity in caves and the role of microbial communities in
the destruction of cave paintings is a problem of great interest. Different groups of microorganisms have a negative effect on paintings. The rock drawings in the Magura Cave represent important cultural heritage and special care must be taken for their protection. For this
reason analyzing the main group of microorganisms and assessment of the potential risk of
their presence is the first step in the strategy for conservation of the paintings.
The analysis of the microbial colonization and its dynamics in the gallery with the
paintings in the Magura Cave is the aim of this work. For the realization of the aim, visual
evaluation of the state of the cave paintings was carried out. Samples were taken from areas
with suspicion for biodestruction. Fourteen main groups of microorganisms were analyzed
and dominant ones were determined.
The comparative analysis of the microbial communities clearly demonstrates that
each sample, respectively location, possess a unique microbial population structure and
specific ratios between the different target groups, slightly changed during the monitoring
investigation.
The analysis of the results shows that in the gallery with the paintings, there is a stable microbial community which quantity and quality strongly depended on the season. As
a permanent component of the microbial community are ammonifyers, nitrifyers and denitrifyers, as well as actinomycetes and fungi. Few groups of microorganisms recognized as
typical biodectructors have been found in the samples analyzed. Their presence can damage the paintings and a strategy for limitation of their growth must be developed.
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Abstrac t

Graphic reconstructions have always accompanied restoration projects related to the study of lost architectural
traces. It is difficult to track their history, since in practice they have been an intrinsic part of the evolution of the
activity and science of restoration.
3D modelling, graphic and virtual reconstruction as a means of studying and preservation of cultural heritage
are still rarely applied for the needs of archaeology in our country. This is a topic which should be subject to
continuous and profound investigation. Scientific studies and preservation of cultural heritage would benefit
from the preparation of virtual reconstructions, provided the latter obeys certain principles, which warrant the
achievement of the required intellectual and technical strictness.
The paper aims to rationalize the actuality and need of such research activity for the needs of cultural heritage.
Illustration of the first attempt to perform digital restoration of the southern fortress wall of the Discoduraterae
emporium (village of Gostilitsa, municipality of Dryanovo) and the results from it is provided.

K EYWORDS

Virtual archaeology; graphic reconstructions; immovable cultural heritage; emporium of Discoduraterae

Виртуалната археология и графичните реконструкции.
Графичните реконструкции са стар похват в проектирането за културното наследство, познат много преди ерата на компютърните технологии. Най-често съпътстват проектите за реставрация като образец, за реалното им изпълнение. Тези
„скици“ са с високи художествени качества, присъщи за архитектурното проектиране
на една вече отминала епоха. За съжаление, необходимостта от работа в мащаб, както
и от високи художнически умения у автора, ги превръщат по-скоро в произведения
на изкуството и им придават повече илюстративна функция.
Бързото развитие на информационните технологии и навлизането им в архитектурата и археологията, довежда до появата на нова наука – виртуална археология.
Различните CAD програми, лазерното сканиране, фотограметрията, GIS технологиите и т.н. обусловиха нова роля на графичната реставрация. Отвориха и нови сфери на
приложение. Възможностите на традиционната интерпретативна „скица“ се ограниBe-JA
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Обр. 1. Емпориум Дискодуратере – план (по Богдан Султов и Илиян Боянов)
Fig. 1. Emporium of Diskoduraterae – plan (after Bogdan Sultov and Ilyian Boyanov)
чават до пресъздаването на предмети, съоръжения и сгради, създадени от човека, частично проучени от археологията или пък познати от писмени извори, иконография
и т.н. Дигиталната възстановка от своя страна, освен че допълва перфектно документацията, дава възможност за по-обхватни изследвания и по-дългосрочно съхранение
на цялата информация. Днес, освен възможността за изграждане на един интерпретативен образ, графичните реконструкции предлагат и алтернативи за недеструктивни
проучвателни дейности, бързи и точни анализи и разработване на нови инструменти,
които могат да разширят нашия поглед и да обогатят процедурите за изследване и
управление на културното наследство.
За съжаление, този огромен напредък крие и своите недостатъци. Често, или
поради липсата на ясно изградена методика на работа, или поради факта, че заради популярността си подобни проекти са изпълнявани от непрофесионалисти, те са
реализирани с големи пропуски и неточности. Това води до занижени художествени
качества, липса на детайлност, цялостно схематизиране на анализите, което води до
загуба на информация и обективност.

Развитието на науката Виртуална археология.
Един от най-важните документи за опазването на културното наследство е Международната харта за консервация и реставрация на паметниците на културата и за-
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бележителните места от 1964 г. Тя формулира изключително строга методология за
намесите с цел опазването на наследството. Девети член от тази харта е най-знаков и
се превръща в закон за реставраторската дейност. Същността му, обаче, пряко касае
и виртуалната археология. Той гласи: „Реставрацията е дейност, която трябва да се
предприема в изключителни случаи. Тя има за цел да запази и разкрие естетическите
и исторически стойности на паметника и се основава на респекта към оригиналния
материал и към автентичните документи. Тя свършва там, където започва хипотезата:
всяка допълнителна възстановителна работа, считана за необходима по естетически
или технически причини, се определя от архитектурната композиция на паметника
и трябва да носи белега на съвременността. Реставрацията винаги трябва да бъде предшествана и придружена от археологическо и историческо проучване на паметника“ (The
Venice Charter 1964, article 9). Виртуалната археология, за разлика от теренната, както
и от реставрацията, е недеструктивна. Освен това, тя позволява работа върху неограничен брой хипотези, до извличане на най-обективната. В този смисъл тя е отличен
изследователски метод, който да предшества реалната реставрация, но който може
да замества и редица теренни проучвания.
Терминът „виртуална археология“ води началото си от специализираната конференция за приложението на компютърните технологии в археологията (Computer
Application in Archaeology – CAA), провела се през 1990 г., когато Пол Рейли го представя. „Ключовото понятие е виртуална, алюзия за модел, реплика, идеята, че нещо
може да действа като заместител на оригинала. С други думи става въпрос за описание или симулиране на археологическа формация“ (Reilly 1991, 133).
Основен проблем на виртуалната археология е опасността от загуба на научна
строгост. Това се дължи както не рядко на липсата на професионален подход, така и
на отсъствието на изградена методология на работа.
За това е налице необходимостта от теоретичен дебат за установяване на конкретни препоръки, при работа с управлението на културното наследство. Това ще
позволи на професионалистите да се възползват от неограничените възможности на
новите технологии, като същевременно минимизират възможността за неточност.
Накратко, възникналата нужда от извеждането на принципи, управляващи практиките в тази постоянно развиваща се област, довежда до ратифицирането на някои
харти.
Основният интернационален документ, формулиращ с методическа строгост
някои принципи при изработването на компютърните визуализации като средство
за изследване на културното наследство, е Лондонската харта (The London Charter for
the Use of 3D Visualisation in the Research and Communication of Cultural Heritage) (Denard
2012, 57). През 2005 г. ЕРОСН (European network of excellence in open cultural heritage) публикува първия екземпляр на хартата на сайта си, като я обявява за изключително
важен крайъгълен камък при използването на 3D визуализациите за интерпретация,
реконструкция и презентиране на археологически обекти. Различните актуализации
на хартата разкриват нуждата от намиране на документ с препоръки, който може да
служи като основа за създаване на нови проекти с по-голяма строгост в областта на
културното наследство, но също така и да се предложат нови препоръки и насоки,
пригодени към специфичните нужди на всеки клон на обучение и общност от експерти (Lopez-Menchero, Grande).
	Лондонската харта отчита в пълна степен нуждата от съгласуването на дейностите при визуализиране на културното наследство с методиката на научните из-
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следвания, по-специално търсенето на аргументи и доказателства. Тя се превръща в
катализатор за създаване на международен консенсус относно принципите за визуализиране и еталон за процесите и резултатите, които да осигурят най-добрите практики за реконструирането на паметници на културата от различните сфери. Основната цел на хартата е да засили строгостта в прилагането на методите за компютърна
визуализация.
Първата европейска конференция за виртуална археология се провежда през
2000 г. в Арецо, Италия. От този момент под този термин се разбира научният подход
и начин на употреба на компютърните визуализации за комплексно управление на
археологическото наследство (Principles of Seville 2010, article 3). Виртуалната археология обхваща всички дейности, свързани с идентифициране, проучване и презентиране на даден археологически обект.

Начини за изготвяне на графични реконструкции, приложението им
и ролята им за изучаването и опазването на недвижимото културно
наследство
Първата фаза от изготвянето на графичната реконструкция цели извличане на
максимална информация за археологическите структури и свързаните с тях прилежаща среда и предмети (архитектурни елементи, съдове, сечива, оръжия, предмети
на изкуството, облекло, костни останки и др.). Тъй като археологията е деструктивна
наука, първичните изследвания на целия обект и подробното му документиране във
вида, в който е достигнал до нас, е от съществено значение за по-нататъшните дейности по реставрация и опазване.
Проекти, обвързани с новите технологии, респективно компютърните визуализации, в сферата на археологическото наследство, трябва да бъдат реализирани от
екип професионалисти от различни сфери. Интердисциплинарният характер на научната дейност предполага периодична обмяна на идеи и хипотези, което е и първият принцип на Севилската харта ( The Seville Charter 2010, article 4).
В зависимост от бюджета, подходът при изготвянето на графичната документация и средствата за извличане на максимална информация за недвижимото културно наследство, е различен. Същото важи и за „добиването“ на тримерния модел.
Най-застъпеният метод у нас е механичното изготвяне на графичната документация и трансформирането и в цифров вид. Това е най-икономичният метод, но за
сметка на това най-времеемък. Триизмерните сканиращи устройства и дигиталните
сферични фотокамери, от своя страна, са все по-приети от професионалистите на
културното наследство за документиране на данни от археологически обекти и артефакти, за целите на консервацията и популяризирането (Amico, Ronzino, Iannone
2011, 13). Те, освен че елиминират опасността от стилизиране на детайла в крайния
цифров модел, дават възможност за конструктивно изследване на обектите. С тяхна
помощ могат да бъдат установени здравината и вида на градежните материали, наличието на евентуална пукнатинна мрежа в тях, на изветряване и на влага в зидовете,
състоянието и вида на земната основа и др. Освен това, полученото тримерно копие
може да послужи за симулации, с които да се прогнозира тяхната деформация във
времето под влиянието на различни фактори и да се прецени целесъобразността и
ефективността на планираните консервационно-реставрационни мероприятия (Кан-
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Обр. 2. Възстановка на южната кула (изг. арх. Миглена Райковска)
Fig. 2. Reconstruction of the southern tower (drawing by arch. Miglena Raykovska)
дулкова 2009).
Проучването на прилежащия терен е също толкова важно, тъй като той до голяма степен определя бита и поминъка, а характерът на почвата и релефа биха отговорили на редица въпроси свързани с архитектурното оформление на обекта.
Тук отново може да се подходи с традиционни методи – сондиране, геодезически заснемания и др., но недеструктивните геофизични мерки имат огромно предимство. С помощта на георадари се прогнозира поведението на историческите сгради  в
по-дълъг период – например отчитайки слягането на земните пластове. Те са и найсъвременните инструменти, използвани в момента, за предварителното геофизично
изследване на археологически обекти. Чрез излъчване на електромагнитни импулси
в почвата, те могат да дадат двумерно и тримерно изображение на разположените в
дълбочина подземни, невидими структури (Тонков 2012).
Втората фаза е документирането на самия процес на изграждане на дигитал-
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Обр. 3. Възстановка на югоизточната кула (изг. арх. Миглена Райковска)
Fig. 3. Reconstruction of the southeastern tower (drawing by arch. Miglena Raykovska)
ната среда. Процесът на работа при обработка на данните обяснява приемането или
отпадането на различните хипотези. Подробна документация, стандартизирана методология на работа и общодостъпност на резултатите, са ключови фактори, за да
получи виртуалната археология научна достоверност.
Третата фаза е дългосрочното съхранение на резултатите и техните източници
в структурирана база данни, достъпна и гъвкава. Съхраняването на документацията
е толкова важна, колкото и грижата за самите археологически структури (Pletinckx
2011, 34).
У нас методите на виртуалната археология за изучаване и опазване на култур-
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ното наследство все още отстъпват на рекламната функция. Възстановяването и представянето на археологически паметници е важен и отговорен процес. Възможността,
която ни се предлага от напредъка на компютърните технологии трябва да бъде усвоена напълно, но не бива да се забравят основните принципи при работа с културноисторически ценности, тъй като ефектът може да бъде обратен и да доведе до компрометиране на наследството.
В реставрацията, изграждането на цифрово копие на оригиналната структура
позволява прогнозиране на анастилозата чрез дигитална симулация, която да определи кои елементи ще съвпаднат и кои ще бъдат допълвани. Друго приложение е
изработването на неопределен брой хипотетични модели относно различните строителни периоди на паметника, без това да нарушава неговата автентичност. За разлика
от реалната архитектурно-строителна реставрация, където хипотезата е абсолютно
недопустима, тук тя е основен подход. Фактът, че мащабът за проектиране на дигиталните тримерни модели е 1:1, позволява работа с най-висок детайл и свободен избор на неограничен брой разрези или перспективни изгледи, което спомага анализа
и обработката на данни.
В случаите на частично проучени археологически обекти, тримерното отразяване на разкритите елементи, заедно с евентуалните епиграфски и иконографски следи
и хипотетичното им обединяване в една свързана система, е най-добрата възможна
прогноза на проучвателни дейности, гарантираща минимално нарушаване и оптимално съхранение на структурите. Това е отличен метод за синтез на изследванията, с
публична и научна насоченост.
Съвременните дигитални устройства позволяват традиционните двумерни заснемания на ежедневната работа в археологическия терен да бъдат заменени от тримерни модели на сондажите, което определя нови методи за наблюдение и анализ.
Отделните заснети зони биха могли да бъдат лесно обединени и така с всеки проучен
пласт да се създаде цялостна картина.
3D моделите позволяват на учените да работят в много по-широк мащаб. Дигиталният характер на вече обработената информация позволява тя да бъде допълвана
и коригирана, съобразно новостите в археологическите и исторически проучвания.
Както вече беше споменато, виртуалната археология е с изключително мултидисциплинарен характер. Това я превръща в своеобразен „каталог“ за всички проведени
проучвания, обхващащ всички данни, свързани в една обща база и превръща археологията в много по-отворена и достъпна наука. Тази дигитална библиотека премахва
фактора време (например елиминирането на необходимостта от личните посещенията на музейни сбирки, разположени далеч и съобразяването с работното време)
(Pletinckx 2011, 36).
Възможността на графичните реконструкции, като краен продукт на виртуалната археология, да пресъздадат визуално отдавна изгубени исторически следи, е
ценно, както за научните среди, така и за различни потенциални потребители – изкуствоведи, реставратори, студенти, туристи или за обикновения зрител. Ето защо и
ролята на 3D моделите, като средство за популяризиране, е най-честото им приложение в областта на културното наследство (Scopigno 2012, 110).
Това довежда до създаването на едно ново – дигитално – културно наследство.
То се отнася до широк спектър от цифрово съдържание, предназначено да предава
съобщения, които по емоционален и интелигентен начин да насърчават публичния
интерес. Така се раждат интерактивните и виртуални музеи и експозиции.
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Обр. 4. Възстановка на южната крепостна стена с порта (изг. арх. Миглена Райковска)
Fig. 4. Reconstruction of the southern fortification wall with a gate
(drawing by arch. Miglena Raykovska)
Дейностите около изграждането на триизмерните реконструкции имат и добри педагогически аспекти. Задълбочаването в конструирането на моделите развива
пространственото мислене, разширява познанията върху конструктивните системи,
строителните техники и материали на отминалите епохи. Подготовката за работата
изисква внимателен преглед на историографията и задълбоченото й опознаване. И
най-съществено е притегателното въздействие на дигиталната графика и достъпността на огромен ресурс от информация, която позволява на младото поколение да се
запознае с проблемите на културното наследство и нуждата от неговото опазване.

Изработване на графичната реконструкция на южната крепостна
стена на емпориум Дискодуратере, с. Гостилица, община Дряново
Римското тържище (емпориум) Дискодуратере е разположено на левия бряг
на р. Янтра в местността „Калето” на 2 км южно от с. Гостилица, община Дряново. За
първи път името на тържището става известно на науката в края на XIX в. Обектът е
проучван спорадично през 1907 г. и 1922 г., като за първи път по-мащабни археологически проучвания тук извършва Богдан Султов между 1958 и 1961 г. (Султов 1966).
За изминалите 50 г. от последните археологически проучвания в Дискодуратерe до
днес емпориумът никога повече не е бил обект на интерес от страна на българската
археология (обр. 1).
Разкопките са подновени отново през 2011 г. от д-р Илиян Боянов (Боянов 2012),
а от проведените проучвания в периода 2011-2013 г. в стратиграфските профили ясно
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се разграничават четири строителни периода, които са добре датирани с монети и
други материали (Боянов 2013).
Стъпките в изготвянето на графичната реконструкция на емпориума следват
принципите от текста InMan (Interpretation Management), разработен в рамките на европейския проект EPOCH, представляващ пълен методологичен цикъл за приложението на Лондонската харта и насочен към археологическото общество.
На първо място всички стъпки по обработката на изворовата база данни са документирани с референции към използвания източник. Изготвянето на подобна база
данни е ценна, защото тя отразява пътя, изминат за оценка и интерпретация на първичната информация. От друга страна фрагментирането на всяка от стъпките позволява лесното допълване с нова информация или коригиране на старата. Тъй като
работата по цифровизирането на данните и изграждането на хипотетични образи е в
своето начало, този подход позволява проектът да се развива постоянно.
Крайната визия е напълно хипотетична, имайки предвид недостатъчната информация. На първо място са взети предвид данните от предходните разкопки, проведени от Б. Султов. Техният детайлен анализ отхвърли една част от тезите, заявени
от проучвателя, като например наличието на ров. Самата датировка също се оказа не
достатъчно обективна. Що се отнася до съвременните проучвания, те са извършвани
с помощта на традиционните похвати на архитектурното и археологичното заснемане. От направените сондажи и анализа на стратиграфията южната крепостна стена с
порта – обект на изследването – бе датирана в края на III – началото на IV в. (Боянов
2014а, b).
Към момента на началото на разкопките през 2011 г. следите от портата бяха
напълно заличени. Информация за нея черпим единствено от графичната документация на Б. Султов. За височината на крепостната стена можем да отсъдим от наличието на фундамент, служещ за основа на стълбище, разположен непосредствено
до портата. Югозападната и югоизточната кули са съхранени на височина около 1м,
което позволи сравнение със старата документация. Около тях и вътре няма следи от
каменно стълбище, затова най-вероятно те са функционирали с помощта на дървени
стълби.
Запазените в суперструкция участъци демонстрират строителната техника и
материали. Градежът е от ломени камъни със спойка от хоросан в нерегулярни редове. Няма следи или други доказателства за наличието на тухлени пояси.
Колкото до визията, за референция са използвани някои от направените възстановки на други укрепления в България, но сме наясно, че този образ е твърде хипотетичен.
В крайна сметка, в резултат от тази първична възстановка, възникнаха някои съществени въпроси относно релефа и геоморфологията на обекта. Един от тях е например голямата денивелация, която наблюдаваме днес и дали тя е била такава в момента
на изграждането на крепостните стени, имайки предвид промяната в коритото на р.
Янтра, което е довело до разрушаването на източната крепостна стена (обр. 2-5).
За решаването на тези въпроси се предвижда провеждането на геофизични измервания, които да илюстрират стратиграфските пластове около крепостните кули,
както и геоложки анализ, който да определи типологията на почвите и евентуалното
наличие на глинести такива, които биха били предпоставка за потъване на структурите откъм реката. С новите резултати би следвало да се изгради по-точен образ на
крепостната стена, касаещ височина и денивелация.
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The role of graphic reconstructions in the study
and preservation of the immovable cultural heritage
(summary)

Miglena Raykovska

Graphic reconstructions have always accompanied restoration projects related to the
study of lost architectural traces. It is difficult to track their history, since in practice they
have been an intrinsic part of the evolution of the activity and science of restoration.
A turning and starting point in their application occurs when information technologies make their way into architecture, archaeology and art, and scientific approach replaces
illustrative picture as a means of making sense of building and construction relationships.
3D modelling, graphic and virtual reconstruction as a means of studying and preservation of cultural heritage are still rarely applied for the needs of archaeology in our
country. This is a topic which should be subject to continuous and profound investigation.
Scientific studies and preservation of cultural heritage would benefit from the preparation
of virtual reconstructions, provided the latter obeys certain principles, which warrant the
achievement of the required intellectual and technical strictness.
Albeit word goes about digital approaches, the methods and instrumentation for
graphic reconstruction concern directly the preservation of cultural heritage. The potentials
of graphic reconstruction, as an ultimate product of virtual archaeology, to illustrate visually long-lost historical traces, is valuable for both the scientific community and various
potential users. Moreover, 3D visualization is a precious method for transferring data obtained during the study of an archaeological object into information which is available for
further study and analysis, as well as for generating the data prepared in a portable form.
The paper aims to rationalize the actuality and need of such research activity for the
needs of cultural heritage. Illustration of the first attempt to perform digital restoration of
the southern fortress wall of the emporium of Discoduraterae (village of Gostilitsa, municipality of Dryanovo) and the results from it is provided.
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Abstrac t

The presence of immovable cultural heritage in contemporary living environment defines the spirit of the place,
enriches the cultural landscape and could play a key role in the urban fabric – important goals for preservation
of the historical layers in our cities. The modern approach to the preservation of cultural values includes not
only conservation and restoration activities but also complementary actions for adaptation of the objects necessary for their protection and the restoration of their role in the contemporary urban structure.
In search of methods for giving a complex unprejudiced assessment, the modern science is trying to systematize
and unify criteria for evaluation of cultural values and the admissibility of the intervention.
Over the years preservation activities led to different systems of criteria considered in various documents – both
international charters and documents at national level, but little has been done for organizing them into a common methodology for intervention.
These problems are considered in the legal framework of the Bulgarian legislation in two key documents – the
Law of Cultural Heritage and Ordinance № N -12, which specifies that the classification and categorization of
objects and preparing the final evaluation are based on the criteria for cultural value. These criteria outline the
general direction for the survey and analysis of the author of one project, but are not sufficiently specific and
depend largely on the author’s personal appraisal.
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Необходимостта от тази публикация се наложи поради нуждата от преглед (класификация) на множеството противоречиви намеси по обекти на недвижимото културно наследство (НКН) в последните години. Тези намеси са свързани със:
1) събарянето на сгради – културни ценности, за да бъдат използвани терените
за по-печеливши инвестиционни инициативи – чрез����������������������������
„реконструкции”
���������������������������
с „допълнения” във височина и ширина или строителство на изцяло нови сгради на място на
старите;
2�������������������������������������������������������������������������
)������������������������������������������������������������������������
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запазването на юридическия статут на разрушени обекти недвижими културни ценности (НКЦ) и държавната политика за възстановяването на техните обеми по
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заснемания (в най-добрия случай) без оглед на категорията и ценността им;
3) и 4) двата полярни по своята същност подхода за реконструкции на археологически обекти, които можем да илюстрираме с обектите, привлекли общественото внимание напоследък – рекoнструкциите на крепостите Кракра, Перник и Цари
Мали град край Белчин.
Тема на тази статия е ролята на адаптацията като един от допустимите начини
за намеса в недвижимата културна ценност в процеса на нейното опазване.

Какво представлява адаптацията
На първо място е важно да уточним какво представлява адаптацията – един все
още спорен въпрос за българската архитектурна практика и теорията на опазването
у нас.
Показателен за липсата на разбиране по проблемите на адаптацията като инструмент за опазване на НКЦ е фактът, че в първоначалната разработка на Закона за
културното наследство (ЗКН) (ДВ. бр.19 от 2009 г.) терминът адаптация не присъства
и е добавен едва в едно от по-късните изменения (ДВ, бр. 54 от 2011 г.).
Според действащия ЗКН адаптацията е „опазване на недвижимите културни
ценности чрез осигуряване на тяхното съвременно използване, съобразено с консервационната и реставрационната методика” (ЗКН, §�������������������������������
4, т.
����������������������������
19 от Допълнителните разпоредби). Какво точно допуска адаптацията като намеса, какво се има предвид под
„съвременно използване” и какви в наше време са консервационната и реставрационната методики са въпроси, на които нито ЗКН, нито някой друг нормативен документ отговарят достатъчно точно. За съжаление, в последните години практиката в
българското опазване на културни ценности също не показва системен и цялостен
подход. Затова става важен проблемът с определянето на ролята на адаптацията в
съвременната дейност по опазване на НКН.
Все пак, изхождайки от богатата системна практика в областта на опазването
през втората половина на ХХ век, можем да допълним определението за адаптацията. Разглеждането на множеството разработки на проектантските звена към НИПК
(сега НИНКН) през периода 60-те – 80-те години на миналия век надхвърля целите и
обема на настоящата публикация, но можем накратко да обобщим, че разбирането
за адаптацията еволюира в комплексен метод, който обхваща дейностите по консервация и реставрация и задава функция на обекта, като възстановява неговата
използваемост и го приспособява към действителността.
В статията се разглежда мястото на единичния архитектурен обект, на историческото селище/зона и на археологическите обекти – съгласно ЗКН.

Адаптацията в историческите селища/зони
Присъствието на недвижима културна ценност в съвременната жизнена среда определя духа на мястото, обогатява културния пейзаж и би могло да изпълнява
структуроопределяща роля в урбанистичен план – важни цели за запазване на историческото напластяване в градовете ни. Ето защо е важно да разгледаме развитието
на урбанизираната среда в активните, динамично променящи се градски ядра.
Още в периода след Освобождението започват процесите на изменение на град-
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ската структура. Докато в началото на миналия век тези процеси протичат сравнително плавно и основното правило е за натрупване на исторически пластове, то последвалите икономически, политически и социални промени водят и до промяна в
отношението към архитектурата и градоустройството – изчистване на урбанистични
напластявания и замяната им с нови елементи. Това до голяма степен води до рязка
и груба намеса в историческите зони в селищната структура. В днешно време тези
територии, обикновено в централни градски части, са привлекателни места за подмяна на застройката с „по-висока”, „по-представителна” или „по-удобна”. Не се търсят
начини за адаптиране на наследените/заварените ценности към съвременните нужди,
а на местата с изгубен обем се появяват или модерни безлични структури, нехармониращи по нищо с околната застройка, или псевдо-стари къщи.

Адаптация на единичните сгради
Ролята на адаптацията в опазването е при възраждането на стара или въвеждането на нова функция. Много обекти от миналото са изгубили своята актуалност
към потребностите на съвременното общество. В тези случаи главен принос за продължаване на съществуването на тези обекти има именно правилната адаптация към
днешните потребности. Някои от сградите могат да запазят оригиналната си функция, но тя да се нуждае от осъвременяване – например чрез запазване на жилищната
функция на някоя възрожденска къща, но с привнасяне на санитарен възел. В голяма степен жилищната архитектура от Възраждането и Следосвобожденския период
представлява жив сграден фонд, който може да получи адекватно приложение в съвремието чрез „преустройство, наложено от развитието на нуждите и бита” (Оригиналът в ПК).
Запазването на оригиналната функция на жилищна сграда и адаптацията на
функционалното разпределение към съвременните потребности на обитателите й,
често е най-щадящата и най-целесъобразната намеса за опазването й.
Разбира се, в други случаи се налагат по-сериозни мерки, съобразени с въвеждането на нова функция, различна от оригиналната. Тук трябва да се имат предвид многото случаи на обществени сгради (бани, ханове, хамами), чиито основни функции са
силно модифицирани.
И въпреки че във Венецианската харта (1964) се твърди, че „консервацията на паметниците може да се улесни чрез предоставянето им за общественополезни цели”,
не можем винаги, a-priori да
������������������������������������������������������
приемем, че една нова културна, музейна, експозиционна или обществена функция би могла да бъде достатъчно добре съобразена с автентичната субстанция, композиционна структура или духа на мястото. Тази теза се
потвърждава и от разсъжденията на Юка Юкилето, който в свои разработки твърди,
че „въпреки че музеите имат своята установена роля в съвременното общество, съществува и тенденцията да се акцентира върху склонността да се оформят исторически сгради, места или обекти като музеи или музейни обекти. Това, само по себе си, е
промяна в начина на използване им и ще засегне преди всичко културната автентичност” (Jokilehto 1986).
Всяка нова функция привнася допълнително отношение и към самия обект –
наистина не е редно функцията да неглижира обекта, да се противопоставя на неговата значимост и роля в средата, но нищо не пречи на използването на тази сграда за
широк спектър от функции, стига те да не накърняват неговата ценност.
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Адаптация на археологическите обекти
Социализацията и експонирането, широко използвани термини в разработки
и проекти за опазване на археологическото наследство, от своя страна изобщо не намират своето място в ЗКН. Самото експониране е засегнато в дефинирането на други
термини – като под това понятие се има предвид „изява на археологически обекти”.
По своята същност тези мероприятия са свързани с улесняване на достъпа за посетители, с представяне на руината – тя да бъде в достатъчна степен разбираема и образна
за широката публика, или със създаване на система от информационни табели и знаци – представяне чрез текстове или графични реконструкции. По своята същност тези
дейности могат да бъдат възприемани като адаптиране на археологическите обекти
към съвременното възприятие на гражданина и туриста.
Спорно е до каква степен обектите трябва да се адаптират или да бъдат експонирани чисто и само като музейни експонати, т. е. да бъдат използвани като декор
в съвременната среда. От една страна адаптирането привнася съвременни елементи
и характер на обект, ценен със своята историчност и документална стойност, но от
друга – виждаме, че липсата на отношение и позиция на обществото води до тяхното
системно неразбиране и съответно – унищожаване.
Важен е въпросът по какъв начин съвременните „добавки” могат да бъдат възприемани като положителен или отрицателен елемент и могат ли те да влияят на
възприемането на обекта. С други думи – можем ли и трябва ли да спрем в архитектурната намеса до изграждането на подходи, алеи, градско обзавеждане, информационни табели – минималните изисквания за адаптиране и отношение към хората,
за да бъде обектът социализиран и експониран – или има и други подходи и намеси,
които с респект към оригинала, създават нови възможности за интеграцията на обекта към градския живот.
Напоследък се забелязва тенденция към „възстановяване” на археологически
обекти.
Спорни са „реконструкциите”, които възстановят обекта до голяма степен в неговата цялост, следвайки характеристиките на градежа и материалите на оригинала.
Под предлог за запазване на самия обект или за улесняване на възприемането, за голямо съжаление, в България това стана модерно в последните години. Съвсем скоро
ще сме изградили множество крепости и църкви по „автентични данни”, които за
широката публика биха представлявали истински образ, романтична картина или
обект за гордост, без да сме внушили значимостта на самата археология и на историята ни.
Спорни са и „реконструкциите”, които със съвременни материали възстановяват образ, близък до оригиналния. Докато в този случай търсим да направим самия
обект „видим” за обществото, интересен, функционален или използваем, ние можем
да разкажем историята и да внушим у хората истинско чувство за гордост. По този
начин те могат да участват активно в създаването на градската среда и привнасят добавена стойност към качеството на обитаване на богатите на археологически обекти
градски зони. От архитектурна гледна точка това е и метод, чрез който би следвало и
да се търси разграничаване между оригинал и съвременна намеса и все пак да оставим живо достойнството на археологическите руини.
До голяма степен можем да се поучим от световния пример и да разгледаме
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съвременните намеси, които се отнасят с уважение към оригинала и автентичността
и не само допринасят за възприемането на археологическите обекти, но и ги правят
разпознаваеми и интересни за обществото.

Допустимост на намесата
Всеки индивидуален, групов или археологически обект има свои уникални характеристики, но би следвало към него да се прилагат едни и същи правила и критерии за оценка и опазване. Ето защо считаме, че е необходимо да се създаде далеч
по-ясна система от критерии за допустимостта на намесата.
Съгласно чл. 7 от ЗКН „културна ценност е нематериално или материално свидетелство за човешко присъствие и дейност, природна даденост или феномен, което
е от значение за индивида, общността или обществото и има научна или културна
стойност”. Според ЗКН (раздел II), за да бъде идентифициран даден обект като НКЦ,
той трябва да съответства на критериите за културна ценност. След като бъде идентифициран даден обект, той подлежи на предварителна и/или заключителна оценка.
Едва във фиша за заключителна оценка (документ, който се изготвя според Наредба Н-12) можем да намерим набор от критерии, на които следва да отговаря даден
обект, за да придобие статут. Въпреки че те са упоменати в чл. 21, ал. 2 на Наредбата:
„система от критерии и показатели за установяване на тяхната (на издирените и проучените недвижими обекти) културна и научна стойност и обществена значимост,
автентичност, степен на съхраненост и взаимодействие със средата и обществото”,
опитът ни при работата с тази наредба показва, че те са твърде схематично заложени,
за да работят ползотворно.
При определяне допустимите намеси в обект НКЦ проблемът става още посложен – можем да намерим основните изисквания и допускания за обекта във фиша
за режимите за опазване (друг документ според Наредба Н-12), но в действителност
за много малко обекти има изготвени такива режими.
Критериите за оценка на недвижимата културна ценност би следвало да са отправната точка за запазване на оригинала и автентичността на обекта, без да бъде
фалшифицирана документалната му стойност.
Един от способите за оценка на значимостта на конкретен обект е диференциране на съставните му части и оценката на техните характеристики. С други думи –
оценката на ценността на една възрожденска къща може да бъде приета като сбор от
ценността на плановата й схема, конструкцията й, използваните материали, обемнопространственото й решение, мащаба, фасадите, функцията, градоустройствената й
роля, декоративната й украса, както и автентичността и иновативността на изброените характеристики, и връзката й с исторически събития/личности и др. Друга важна
роля при определяне на значимостта на даден обект играе изграждането на база за
анализ на мястото на този обект спрямо подобните му.
В действителност изисквания няма (дори в Наредба Н-12 критериите във фиша
са описателни и без оценъчно отношение) и до голяма степен определяща е ролята
на архитекта/археолога/изкуствоведа-проучвател – с неговата ценностна система, изградена на базата на неговите познания, проучванията за конкретния обект и неговата
субективна оценка.
Основните проблеми, които възникват при сградите НКЦ са свързани главно
с допустимите степени на намеса – докъде се простира реставрацията, къде е грани-
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цата за съвременните добавки и не толкова самата адаптация или функция, колкото
изискванията, които тази функция налага.
Границите на допустимост за намесата и степените на автентичност са различни спрямо обектите и съответния проектант. За съжаление, обаче, дори отношението
към проектите за реставрация и адаптация от специалистите, които прилагат държавната политика в областта и са упълномощени да издават съгласувателно становище съгласно ЗКН, също варира и понякога се получават противоречия, дори между
одобрени, а понякога и реализирани проекти.
Както в миналото, така и сега, у нас подходът към различни обекти културно наследство е „предимно авторски индивидуален, съобразно общите теоретични и методологични схващания, извлечени от световната практика” (Оригиналът в ПК, 1982). И
въпреки че още през 70-те години на миналия век различни специалисти, работещи
в областта на опазването, са имали теоретични разработки за съставяне на система от
критерии за оценка и методология за консервация, реставрация и адаптация, днес
все още се борим с наследените във времето терминология и спорни теоретични постановки.
В българската практика арх. Никола Мушанов е извел ясната и кратка формулировка: „ОРИГИНАЛ = ОРГАНИЗИРАНА В СТУКТУРА СУБСТАНЦИЯ. Оригиналната субстанция участва като елемент на структурата. Оригиналният образ се проявява
чрез самата структура.” (Оригиналът в ПК, 1982)
Не би следвало да се оценява „обоснованост на съхранението, използването и
поддържането на обекта и на наличието или отсъствието на потенциал за значим
икономически интерес” и някои подобни критерии от фиша за оценка (№ 3 от Наредба Н-12) от гледна точка на ценността на обекта като документ. Даден обект или е
ценен и го пазим, независимо от състоянието му (за което сме виновни и ние специалистите, и институциите, и самите собственици), или не е ценен и съответно следва
да му се отнеме статута на НКЦ. Икономическата целесъобразност е важен показател
от гледна точка на действията, които следва да се предприемат – консервация, реставрация и адаптация, като ограничител на намесата и често води до компромиси с
документалната стойност на оригинала.
В дългата история на НИНКН многократно, както в практиката, така и в научни
разработки, излиза проблемът, че изградената система от категории не отговаря в
достатъчна степен на изискванията за степенуване на обектите спрямо тяхната значимост и смисълът, който се влага в тези категории, не отговаря на наименованието им.
По този начин дори проучването на обекта да е достатъчно пълно и последователно,
то не може да изведе проучвателя до логичната категория на съответния обект и следователно не могат да се дадат правилните ограничители за намеса.
Всяка намеса в един обект НКЦ открива цялата същностна стойност на този
обект и го пресъздава за обществото спрямо значимостта на културната ценност,
творческите възможности на автора и общественото съзнание. Базата от критерии
следва да определя границите на възможните и допустимите намеси в живота и бъдещето на недвижимата културна ценност (Михайловский 1971).
Адаптацията позволява да запазим същността на обекта, докато той продължава да съществува във времето. Адаптацията е намеса, която се определя от необходимостта от съвременно използване на обекта. Тя може да бъде разглеждана двустранно
– като компромис с документалната му характеристика, но и като единствен начин
за продължаване на съществуването му. Адекватната нова функция дава възможност
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за пълноценно реинтегриране на обекта в съвременния живот, без да накърнява ценността му и запазвайки жизненоспособността му.
Запазването на оригинала е най-важната стойностна характеристика, която ще
остане и основен носител на историчност на обекта. В съвременната българска методика за опазване, оригиналът бива разделян на две съставни части – образна и материална автентичност. В зависимост от категорията на обекта (не винаги и не задължително обаче), намесата запазва по-скоро образната автентичност, а поради липса
на достатъчно средства, методология или изпълнител, материалната автентичност
остава на заден план и се подменя за по-големи удобства при ползването, по-лесно
изпълнение ил по-евтина изработка. Така съхраняваме един образ с претенциите на
оригинал, който обществото, а понякога и самите специалисти, не могат да различат
от „оригинален” обект и с това променяме ценностната база на бъдещето. Естествено,
това течение има своята историческа обосновка през XIX век в Англия и Франция, но
впоследствие тези идеи се променят, появяват се Атинската и Венецианската харти
(съответно от 1933 и 1964), последвани от множество други, и днес вече светът има
различно отношение.
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Preservation of immovable cultural monuments – adaptation
/socialization/ presentation of cultural heritage,
and criteria for their application
(summary)

Elitsa Andreeva

The presence of immovable cultural heritage in contemporary living environment
defines the spirit of the place, enriches the cultural landscape and could play a key role in
the urban fabric – important goals for preservation of the historical layers in our cities. The
modern approach to the preservation of cultural values includes not only conservation and
restoration activities but also complementary actions for adaptation of the objects necessary
for their protection and the restoration of their role in the contemporary urban structure.
Adaptation is an intervention determined by the need for modern use of the site. It
can be considered as a compromise with its documentary feature, but also as the only way
to continue its existence.
Proper new function enables full reintegration of the object in modern life, without any
negative impact to its value while retaining its viability. Socialization and exposure can and
should be regarded as part of an adaptation process that develops and builds educational
and representative features of objects, mainly – the archaeological ones.
These interventions can be achieved with different architectural language, partly
depending on the author’s creed and the policy of the state / authorities in the field of
preservation, but mainly determined by the perspective of the complex evaluation of the
object itself.
In search of methods for giving a complex unprejudiced assessment, the modern
science is trying to systematize and unify criteria for evaluation of cultural values and the
admissibility of the intervention.
Over the years preservation activities led to different systems of criteria considered
in various documents – both international charters and documents at national level, but
little has been done for organizing them into a common methodology for intervention. A
systematic classification of that kind should take into consideration the problems of the
individual characteristics of each site and the overall strategic policies for the development
of areas such as cultural heritage and its conservation.
These problems are considered in the legal framework of the Bulgarian legislation in
two key documents – the Law of Cultural Heritage and Ordinance № N -12, which specifies
that the classification and categorization of objects and preparing the final evaluation are
based on the criteria for cultural value. These criteria outline the general direction for the
survey and analysis of the author of one project, but are not sufficiently specific and depend
largely on the author’s personal appraisal.
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Abstrac t

The idea of integrated approach to cultural heritage management is a product of the 20th century. Before that,
different scientific fields dealt with specific parts of cultural heritage (archaeology, architecture, art history, ethnology and other social sciences as well as different institutions – scientific academies, museums, universities,
libraries and archives, etc.). The historical overview of the cultural heritage management deals with the process
from the birth of the idea of heritage protection to the current state of art of this field in Hungary.
The author uses Krysztof Pomian’s model on French nation-building as the main methodological framework
for the paper, which model is also cited by Gabor Sonkoly, the acknowledged historian of the Hungarian cultural heritage, in his lecture “The Social History of the Cultural Heritage Protection in Hungary”. According to
the latter, the history of the Hungarian cultural heritage management cannot be examined separately from the
question of national identity
The history of the Hungarian cultural heritage management develops through four major periods which are
briefly presented in the paper. In addition some aspects of the Hungarian Heritage Management are emphasized, which are of interest for Bulgarian specialists dealing with the problems of cultural heritage.
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Въведение
Терминът културно наследство се официализира в европейското изследователско и експертно мислене през 70-те години на ХХ век (Sonkoly 2010,�������������������
1�����������������
1), като съдържанието му доста бързо се разширява до обединяваща категория за недвижимо, движимо
и интелектуално наследство, включвайки и принадлежащата им среда. Благоприятстващи в тази посока са настъпилите в Западна Европа социални и научно-организационни промени именно през 1970-те години, когато култура все по-често започва
да се употребява в множествено число, за да отговори на разнородния характер на
локалните традиции в глобализиращото се общество. Унгария – като страна от тогавашния социалистически блок, независимо от благоприятното си географско положение, по обясними причини остава до голяма степен изолирана от водещите европейски процеси – те или се появяват и осмислят с голямо закъснение, или изобщо не
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я достигат.
За да опише процесите, формиращи насоките в управлението на културното
наследство на Унгария, историкът Габор Шонкой (Sonkoly 2010, 1������������������
3�����������������
) се опира на модела на Кристоф Помян за изграждането на френската нация, според който съществуват два конкуриращи се възгледа, относно определящите признаци на нацията.
Според по-разпространения възглед, всички родени в териториалните граници на
държавата принадлежат към нацията. Докато вторият, по-радикалният възглед се базира на абсолютизираното разбиране за раса – т.е., доминиращото мнозинство, което
се отличава от останалите обществени групи по антропологични и културни белези,
и изповядва единна религия. Само то има необходимите основания да принадлежи
към дадена нация.
Показателен пример за подобен конфликт на идеи в Унгария, е дебатът между
две емблематични фигури на XIX век: граф Сечени Ищван и Лайош Кошут.
Граф Сечени е издигнат още от съвременниците си в национален култ, като е
обявен за най-големия унгарец. Заслугите му за просперитета на унгарската култура
действително са безспорни: той със собствени средства финансира основаването на
Унгарската академия на науките и на Националната библиотека, а като основател
на Унгарското икономическо дружество строи верижния мост между Буда и Пеща,
градското казино и хиподрума. Но граф Сечени е роден във Виена и легендата разказва, че той никога не е говорил унгарски. И най-вероятно по тази причина, Сечени
олицетворява националната идея като държавна принадлежност на всички обществени групи, населяващи унгарска територия. В същото време, пламенният патриот и
революционер Лайош Кошут твърдо отстоява националистичния императив: Унгария за унгарците!
Ходът на историята, обаче, е повече от красноречив – екстремната пропаганда
на националистичната идея в тогавашна „просветена” Европа, фактически довежда
до разпалването на двете световни войни през първата половина на ХХ век. И докато в
концепциите на ЮНЕСКО, както и в Западноевропейския следвоенен пацифистичен
подход, акцентът категорично се поставя не върху определянето на еднонационални
идентичности (въз основа на тясното разбиране за раса), а върху промотирането на
най-разнообразни локални култури в рамките на единна държавна територия, то в
Унгария конфликтът на изначалните противоположни идеи по отношение на националното и в наши дни все още не намира толерантен обществен диалог.
Унгарската история на опазване на културното наследство преминава през четири основни периода:
- Романтичен период (от края на XVIII до началото на XX в.);
- Междинен период (от началото на Първата до края на Втората световна война);
- Социалистически период (1946 – 1989);
- Период на най-новата унгарска история или историческото настояще (от полититическите промени до днес).

Романтичен период
Историята на унгарското опазване на културното наследство започва през 1778
г. с разкопките на Ищван Шонвиснер в Обуда. През 1841 година по немски образец,
е основано Дружеството на лекарите и на природоизследователите. В резултат
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на дружествената активност, през 1884 г. е основана и Археологическата комисия,
оглавена от Имре Хенсалман. През 1858 г. е основан Институтът по археология към
Унгарската академия на науките, чиито непосредствени цели са да предизвика обществено внимание към опазването на застрашени културни обекти, представляващи
историческа ценност, да подпомогне тяхното съхраняване и да води специализирано
обучение, насочено към проучването им. Създаването на академична археологическа
институция, само по себе си е основополагащо и за националната стратегия в
областта на опазването на културните паметници (Fekete 2005, 103). През 1869 г.
Унгарският Парламент подготвя Закон, според който опазването на културното наследството се вменява като основна функция на Института по археология. През 1872 г.
е създаден временен Инспекторат под шапката на Министерството на образованието,
отново под ръководството на Имре Хенсалман (архитект и изкуствовед по образование) и Фридеш Шулек (архитект). Другите двама членове на Инспектората – Арнолд
Ипой и Флориш Ромep, всъщност са известни като бащите на унгарската археология.
Временният Инспекторат изготвя каталог, включващ три категории строително
наследство – за реставрация, за защита и за документация. Инспекторатът успява да
прокара и два закона за одържавяване на паметници в Пеща и Буда (през 1868 г.) и за
останалите исторически селища (през 1871 г.).
През 1881 г. влиза в сила и първият Закон за защита на историческите паметници, паралелно с основаването на Държавен инспекторат по културните
паметници – със съответен институционален апарат, който се състои от архитекти,
изкуствоведи и археолози. Но като резултат от въвеждането на закона, възникват два
генерални правни казуса – за защита на частната собственост и за процедурата в случай, че собствениците откажат да сътрудничат в опазването на културните паметници или ако самоволно ги разрушат. Усложняващият фактор при втория казус е, че
през този период сравнително малко исторически сгради са държавна собственост.
Трудности възникват също и при регистрацията в Държавната хазна на подземни находки от частни лица, както и при необходимостта от въвеждане на санкции в случаи
на злоупотреба.
През 1896 г. се чества 1000-годишнината от основаването на Унгарската държава
с невиждани по мащабите си национални тържества.
Като част от програмата на тържествата са построени 240 павилиона върху територия от 520 хиляди кв. м., а Буда и Пеща са значително обновени. По този повод е
извършена и най-амбициозната интерпретация на културното наследство в историята на страната – павилионите имат за цел да покажат различни архитектурни стилове не само от различни етнографски райони, но и от различни епохи от унгарската
история. Най-забележителните паметници от 1000-годишнината и до днес определят
облика на столицата Будапеща – това са Площадът на героите и замъкът Вайдахуняд.

Междинен период
Институцията на Инспектората е възстановена през 1920�������������������������
г.����������������������
, а две години по-късно (през 1922 г.) влиза в сила нов, осъвременен Правилник за дейността му. Основната
роля на Инспектората продължава да бъде изследване, документиране и каталогизиране на културните паметници, като техният кръг е разширен от античността до
първата половина на XIX век, докато територията на дейност е намалена наполовина,
според новите държавни граници от Версайския мирен договор.
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Повратен момент в дейността на Инспектората – фиксиран и в закона през 1929
г., е, че се дава право на Министерство на образованието да обявява за „забранени”
териториите, в които се водят археологически разкопки. Собствениците на земята
биват обезщетени в размер на 2/3 от стойността й.
Следващият важен етап от историята на Инспектората е свързан с ръководството на Тибор Геревич. Той успява да осигури финансиране на мащабна топография,
каталогизация и документация на паметниците на културата.
Доминираща ценностна тенденция през този период е пуризмът – митологизирани са средновековните и ренесансови паметници от времето на Велика, силна и независима Унгария. Дори при извършвана реставрация, по-късни елементи са умишлено
разрушавани в полза на митологичното национално минало.
Едва с приемането на Атинската харта от 1932 г. настъпва поврат в насоките на
опазването на културните паметници в Унгария. Според хартата всички исторически
епохи имат своята стойност и е необходимо да се съхраняват. Паметниците не бива да
се подменят, а се нуждаят само от материална консервация.

Социалистически период
Дейността на Инспектората е прекъсната за кратко през 1944 г. и е възобновена
през 1946 г., след края на Втората световна война.
Създадена е нова служба, под ръководството на Дюла Ортутай, наречена Държавен център за музеите и културните паметници, който се оказва неефективна
форма на управление поради твърде широкия кръг на дейност. Центърът просъществува само три години.
През 50-те години на XX в. стартира мащабна градоустройствена програма, в
резултат на която редица културни обекти са измерени и документирани от архитектурна и изкуствоведска гледна точка и биват групирани в следните категории – паметници на културата, обекти с културно-историческа стойност или от градско значение.
От 1953 г. в Унгария вече не съществува отделна институция, която пряко да
се занимава с опазването на културните паметници – с тях е натоварен Отделът по
обществено образование към Министерството на строителството. По-късно същата
година, се сформира Специализирана група по културни паметници към същото
министерство.
През 1957 г. Специализираната група получава статут на Дирекция по културните паметници с две основни задачи – контролно-административна и практическа
– т.е., цялата организация по реставрацията и опазването на паметниците е извършвана от нея. Създадени са 3 отдела към Дирекцията – научен, който извършва археологичните и изкуствоведски проучвания; отдел по планирането и изработването, който
извършва реставрации и консервации; и отдел по контрола, който поддържа връзки с
местните власти и частни лица. Същата година е образуван и Будапещенският инспекторат по културните паметници.
Дирекцията се занимава още с планирано периодично измерване и каталогизация, с библиотечна дейност, както и с поддръжка на ателиета на реставратори и
скулптори. Редица професионални сдружения, като например Съюзът на архитектите, също се занимават с въпроси, свързани с културното наследство.
През 1964 г. е приет Строителен закон, допълнен от Министерска разпоредба от
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1967 г., регулиращи площадите и поземлената собственост на културните паметници.
От този момент нататък собствеността, върху която се намират паметниците и съседните им сгради също получават степен на защитеност и това поражда концепцията
за околна среда на културния паметник.
Според Ибоя Фекете, една от най-големите слабости на Дирекцията по опазване на културните паметници и на системата като цяло е фактът, че не разполага със
собствена изпълнителна строителна фирма, както и липсата на специализирано обучение по строителство с исторически техники и материали (Fekete 2005, 116).
Обща характеристика за периода е, че паметниците на културата са опазвани
поради тяхната художествена или историческа стойност, но при условие че последната е в съгласие с господстващата идеологическа доктрина. Пример за противното, е
замъкът на императрица Сиси в Гьодолу, ползван през този период за казарми.
Местни или частни инициативи не се подкрепят, поради което опазването на
паметниците не става обществен процес както е в някои западни страни (примерно
във Великобритания). Теоретичните разработки са сравнително малко, тъй като задължително трябва да отговарят на принципите на наложения и в науката метод на
социалистическия реализъм. Така основната работа е съсредоточена в документацията
и каталогизацията на паметниците на културата. А потискането на болезнения въпрос за националното самосъзнание, логично води до Унгарската революция от 1956
година.
През 1964 г., Унгария се присъединява към Хартата от Венеция, приемайки насоките й във връзка с реставрацията и консервацията. Особено предимство на хартата
е, че градът е посочен като самостоятелна единица на културно наследство. През 1972
г., Генералната конференция на ЮНЕСКО за първи път се провежда в социалистическа страна – в унгарската столица Будапеща.

Период на историческото настояще
Дирекцията по опазване на културните паметници, както беше посочено, има
своите слабости, но смяната на политическата система и последвалите социални и
икономически промени в Унгария, водят до промяна и в управленските структури,
занимаващи се с културно наследство.
Така през 1992 г. е създадена специална Служба по опазването на културното
наследство под шапката на Министерството на околната среда и регионалното развитие. Службата издава разрешителни за ремонти, измерва състоянието на паметниците и участва в планирането на тяхното управление и реставрация. В началото на
90-те години, още две институции се грижат за опазването на културните паметници
– Държавното управление по културните паметници, ангажирано с поддръжката на паметниците, които са държавна собственост и Държавният център по реставрация.
През същата 1992 г. в международен план е приета Археологическата харта от
Валета, но Унгария се присъединява към нея едва през 2000 г.
През 1997 г. е направена промяна и в Закона за културните паметници, като
се променят категориите на защитените обекти – културни паметници, площ с културна значимост и защитена културно-значима площ. По този начин културните паметници започват да играят важна роля в регионалното развитие. Законът, обаче, се
отнася само за строеното наследство, затова допълнително е направен анекс, който
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да регулира културното наследство като цяло, въвеждайки понятието културно-наследствени блага. С приемането на Закона се основава и Дирекция по културното
наследство, чиито задачи са да регистрира и предлага за защита територии, както
и да определя места за археологически разкопки. Дирекцията функционира като административно-управленска единица, а професионалните задачи се изпълняват от
общинските музеи.
Дефинираното на такава основа понятие за културно наследство, е въведено от
ляво-центристко правителство. Терминът е възприет и от десните политически сили,
дошли на власт след парламентарните избори през 1998 г., които въвеждат нова институция – Министерство по национално културно наследство. Според актуалната световна практика, в това министерство се включва туризмът, културата и опазване на културното наследство – дейности, които преди това са били организирани в
три отделни министерства.
През 2000 г. е чествана 1100-годишнина от основаването на Унгарската държава.
Политиката на дясното правителство по културните въпроси, е базирана на проекти
по възстановяване на културни паметници от всички епохи из цялата страна, с цел
повдигане на националното самосъзнание и балансиране на ефектите от глобализацията. Нацията в този момент е дефинирана като мозайка от различни етнически
групи – позиция много по-различна от политиката на същата управляваща партия
днес.
През 2002 г. има нови избори, в които печели Социалистическата партия и остава на власт до 2010 г., като запазва структурата, наследена от предходното правителство почти без промени до 2006 година, когато ресорното Министерство е преименувано, а образованието и културата, туризмът и културното наследство отново
са разделени (Magyar közigazgatási). Същевременно оперативната дейност остава без
значителни структурни промени, под ръководството на Дирекцията по културното
наследство.
През 2010 г. на власт отново се връща дясното правителство и напълно реформира институцията, опазваща културното наследство, децентрализирайки дейността
й. Основано е Министерство на човешките ресурси, но туризъм и културно наследство продължават да са разделени. На мястото на Дирекцията по културното наследство е учреден Център „Фостер Дюла” с ограничен кръг на дейност – контролната функция е прехвърлена на общинско ниво (Gyula Forster). Понятието за нация се
политизира от новото дясно правителство все повече в посока на идеологемата за раса
(за това свидетелстват скандалните списъци на евреите на държавна служба от 2012
година). През 2013 г. отново се обсъждат промени в Закона за културното наследство,
както и в музеологията.
Обща характеристика на действащата политика на дясното правителство от последните три години е ретроспективното обръщане към идеите на основателите на
модерната унгарска държава от XIX век.
Една от най-забележителните черти на опазването на унгарското културно наследство, въпреки противоречивата му история, е фактът, че още от създаването на
първите институции и до днес, то е интегрираща област между археология, архитектура, изкуствознание и музейно дело.
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Ключовият проблем за Световното културно наследство в Унгария
Във връзка със световното наследство на Унгария, бих искала да подчертая две
основни разлики с паметниците, обявени за световно наследство в България. България притежава само една собственост в повече, обявена за културно историческо
наследство, което – погледнато чисто статистически, говори за съизмеримост между
двете страни.
Основната разлика обаче, е породена от факта, че всички български паметници
от списъка на световното наследство са защитени преди смяната на политическия
режим (ЮНЕСКО за България), докато всички унгарски паметници, с изключение
на една част от Будапеща, са защитени след политическите промени (ЮНЕСКО за
Унгария). Това е от значение не само за културната стратегия на страната, но има и
сериозен икономически аспект от гледна точка на туризма, особено след падането на
желязната завеса.
Втората разлика, която отчасти се обяснява с по-късното включване на Унгарски собствености към световното наследство е видът на защитените обекти. Докато в
България преобладават отделни артефакти – шест от списъчните девет, то в Унгария
без изключение са защитени цели селища или паметници, заедно с тяхната околна
среда, като случаят с Токай, който дори е отнесен към рядката категория „културно-исторически пейзаж”. Тази разлика е от фундаментално значение за подходите
към опазването (не се съхранява само отделен паметник, а цял район!), както и за
развитието на туризма, тъй като по-големият мащаб дава възможност и за по-висока
посещаемост.
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Historical оverview of the Hungarian
сultural heritage management
(summary)

Antonia Imre

The idea of integrated approach to cultural heritage management is a product of the
20 century. Before that, different scientific fields dealt with specific parts of cultural heritage (archaeology, architecture, art history, ethnology and other social sciences as well as
different institutions – scientific academies, museums, universities, libraries and archives,
etc.). The historical overview of the cultural heritage management deals with the process
from the birth of the idea of heritage protection to the current state of art of this field in
Hungary.
The author uses Krysztof Pomian’s model on French nation-building as the main
methodological framework for the paper, which model is also cited by Gabor Sonkoly, the
acknowledged historian of the Hungarian cultural heritage, in his lecture “The Social History of the Cultural Heritage Protection in Hungary”.1 According to the latter, the history
of the Hungarian cultural heritage management cannot be examined separately from the
question of national identity, as the policy regarding what and how to preserve, shows,
integrates, educates, and correlates very strongly with the answer of who belongs to the
nation, understood as per Pomian’s model:
“According to this model, nation building intellectuals can be divided into two distinctive groups: (1) those, who consider that the national spirit (incarnated in traditional national institutes like the country and the state) determines someone belonging to a nation;
(2) those, who rather emphasize the national character (race and racial characteristics) as a
determining factor of the attachment to a nation.”
The history of the Hungarian cultural heritage management develops through four
major periods:
- Romantic period – end of the 18th and during the 19th century. The period is characterized worldwide by the birth of the idea of nation-states. This is also the situation
in Hungary, as part of the Austro-Hungarian Empire,. The leading intellectuals’ answers to Pomian’s question are, however, quite balanced. In this period first institutions and laws are introduced to study, preserve, document and educate the value
of cultural heritage, understood as national cultural heritage. The biggest event, that
can be seen as heritage interpretation, is the celebration of 1000 years of the Hungarian State in 1896.
- Intermediate period – from the end of World War I to the beginning of World War
II. The Versailles Treaty of 1920 is still perceived by the Hungarians as national catastrophe. More than 60% of the total population and about a third of Hungarians
sharing the same language remained outside the new borders. For many that meant
the nation as such is under threat, and it should be protected. In cultural heritage
th

1 Gábor Sonkoly; The social history of cultural heritage protection in Hungary conference lecture in
Purchla, Jacek (ed.): Protecting and Safeguarding Cultural Heritage. The systems of management of the cultural
heritage in the Visegrad countries, International Cultural Centre, Cracow, 2010.
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management the leading practice was “purism” – research and restoration of medieval Hungarian (national) monuments, often “cleaning” all later style alterations
such as the Baroque.
- Socialism – the massive destructions after World War II gave opportunity to the archaeologists for sensational findings, especially in the Buda Castle. The question of
national identity though, remained unsolved and there was no real social dialogue
on this topic. The socialist international did not make possible these discussions of
national identity with neighbouring, socialist countries. The enormous work done
in the field of cultural heritage was mainly in documentation and post-war restorations. Social scientists published very few theoretical books, as they had to be in line
with the Marxist doctrine. The monuments were protected for their artistic values;
local societies were, and till today are, rarely involved in these debates.
- Contemporary history – after the fall of the socialist regime in 1989 the answer to
the question of national identity became an identification of the political parties,
organized on ideological-emotional basis, rather than rational-economic ones. The
institutions dealing with cultural heritage experienced quite turbulent times from
organization point of view, as their existence and functions changed according to
the political cycle.
To conclude, let us see what can be of interest in the Hungarian institutional and legal
development for the Bulgarian scientific community? To answer this question, I would only
highlight two aspects. Firstly, during its 230 years of history the Hungarian Heritage Management goes through a number of different institutional and organizational forms as well
as many legal changes. In all its history, however, the three main fields – archaeological, art
historian and architectural – always went hand in hand, often together with the museology.
The practice of documentation of the monuments from all three points of view, by expert
teams, is one of the best practices to be highlighted.
The second aspect that makes Bulgaria and Hungary comparable is our common past
as part of the socialist block that affected the development of the social sciences in both
countries. During the socialist period, for example, not only the publications had to reflect
the governing Marxist ideology, but also the scientific exchange was limited within the
block. For this reason some of the international scientific practices or trends reached our
countries quite late or never (an example for Hungary is the very limited reaction by the
archaeological community to the New Archaeology) and till today the professionals of both
countries encounter similar challenges inherited from that period.

121

