
ЗАНЯТИЕ: 
Музеят източник на знания за миналото

ПАМЕТНИЦИ ОТ ХАЛКОЛИТНАТА/МЕДНОКАМЕННАТА ЕПОХА:
кремъчна пластина (нож); костен харпун; каменна тесличка; глинен съд.Те са открити 

при археологическите проучвания на селищните могили в Голямо Делчево и Сава.

Каменни сечива
Първите сечива, създадени от хората, били направени от кре-
мък или твърд камък. По-късно те започнали да изработват 
сечива от дърво, кост и рог, но камъкът запазил своята първо-
степенна роля, както през палеолита (старокаменната епоха), 
така и през следващите праисторически периоди. Кремъкът 
е плътен, много твърд минерал, със сиво-жълт до черен цвят. 
Той бил най-често използваният от човека материал главно 
заради твърдостта си, острите ръбове и по-лекото отцепва-
не. Отначало те се използвали без допълнителна обработка. 

По-късно майсторът се стремял да промени фор-
мата или да обработи ръбовете, така че със сечи-

вата да може да се реже, удря, пробива. Това били 
клинове, стъргалки, остри като ножове резци, върхове 

на стрели и пр. След време човекът започнал да прикрепя сечивата към дръжки от кост, рог или 
дърво и така те станали по-удобни за употреба. Кремъчните сечива се използвали хилядоле-
тия, като в техниките на изработка и в техните форми не настъпили съществени промени. Едва 
през неолитната (новокаменната) епоха, по времето, когато хората са усвоили земеделието и 
скотовъдството, се появили полираните каменни сечива. Те били необходими на хората, за да 
разчистят горите и да си осигурят земя за обработка. С добре изгладените и излъскани брадва 
и тесличка можело бързо и лесно да се обработва дървото.Тези каменни сечива не се правели от 
кремък, а от скали, най-често със зелен цвят. Те са много твърди и по-малко устойчиви, ако са 
само грубо дялани. Добре полирани, направените от тях сечива били напълно годни за рабо-
та. Полираната каменна брадва станала емблема на епохата и изиграла първостепенна роля в 
неолитната (новокаменната) икономика. Полираните каменни сечива и кремъчните ножове 
са били използвани през епохата на метала. Направените от мед брадви следвали формите на 
своите каменни предшественици, защото хилядолетия напред хората трупали опит и знания, 
които им помагали да оцелеят в заобикалящия ги свят. 

Костен харпун 
Риболовът е познат на хората още през палеолитната (старокаменната) епоха. В епохата на не-
олита/новокаменната 7 000 – 5 000 пр. Хр.) значението му нараства. Основните селища 
възникват по бреговете на водоемите. Да живееш покрай вода и да не ловиш риба, 
било невъзможно и значението на риболова било сравнимо с лова. Вероят-
но тези два вида лов са се зародили едновременно. Праисторическите 
хора с еднаква охота са нанизвали на копията си както различните 
бозайници и птици, така и рибите в плитката вода край брега. 
Първите приспособления за риболов, кукички, хар-
пуни, са появяват през среднокаменната епоха 
(10 000 – 7 000 пр.Хр.). Тези приспособления 
не са се променили съществено и досега. 
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Глинени съдове 
Те се появяват в началото на неолитната 
епоха, по времето, когато хората са усвоили 
вече земеделието и са открили удобството 
от уседналия живот. Тогава те са можели да 
произвеждат повече хранителни продукти и 
нуждата от съдове за приготвянето и съхране-
нието им за по-дълго време, породила тяхното 
създаване. В началото изработката на съдове 
била част от домашната работа в семейството 
и затова били по-груби. Много скоро с грън-
чарство започнали да се занимават определе-
ни хора, които го превърнали в занаят и в свой 
основен поминък

При изработката на глинени съдове могат да се разграничат следните етапи:
• добиване и приготвяне (омесване) на глината; 
• изработване на съда;
• украсяване;
• сушене и печене на съда.

Глиненият съд е много важно откритие, чието използване и постоянно усъвършенстване са 
съпътствали човека няколко хилядолетия. Грънчарството е показател за техническия прогрес. 

АНТИЧНИ ПАМЕТНИЦИ:
Надгробна плоча на 
малоазийката Ейфис
(V–IV в. пр.Хр.). 
Античният град Одесос (днешна Варна) е основан 
през втората четвърт на VI век пр. Хр. Древног-
ръцкият историк Псевдоскимнос, живял към I век 
пр.Хр. отбелязва изрично, че основателите на ново-
то селище били гърци – преселници от град Милет, 
известен търговски център и пристанище в антич-
ната малоазийска област Йония. По този начин за 
пръв път се отбелязва какво е било първоначално 
населението на новия дъщерен град (апойкия), или 
както се среща често в съвременната историческа 
литература тази колония на милетчани. 
В същото време името Одесос не е гръцко, а носи 
по-ранни корени. Това означава, че преселниците 
са заварили вече съществуващо селище с това име, 
което било възприето и запазено и от новото насе-
ление. Същият Псевдоскимнос съобщава още, че 
„около Одесос живеят траките, наречени кробизи“. 

Без съмнение в новосъздадения от гърците град е останало да живее и част от завареното 
местно тракийско население. Надгробните надписи от първите векове след основаването на 
Одесос дават допълнително данни за състава на населението му. Тук, наред с чисто йоний-
ските гръцки имена, се появяват и други – от района около Атина, от Фокея и др. С времето 



пъстрата етническа картина на населението се увеличава, с характерната традиционната 
толерантност и мирно съжителство на хората с различен произход и религия. Така Одесос 
запазил своя космополитен образ в продължение на почти дванадесет века – от основаването 
си до края на своето съществуване през VII век, когато пада под ударите на авари и славяни.

Амфора (VI в. пр. Хр.). 
Тя е намерена в морето, между нос Галата и нос Емине. На една от дръжките има вдлъбната 
буквата „О“, което означава началната буква на гръцката дума „виноносец“. Амфората е про-
изведена на остров Хиос, известен с висококачественото си вино. Островът е играл значител-
на роля в търговията с нашето крайбрежие през архаичната и класическата епоха.

В древността в амфори са съхранявали вино, зехтин, маслини, животински маз-
нини, смолисти вещества (предимно за корабостроенето), зърнени храни. 

Използвани като амбалаж за пренасяне на различни стоки с кораби, днес 
амфорите имат голямо значение, защото дават възможност да се просле-
дят търговските връзки на древните народи, и то главно на онези, които 
са били в постоянен контакт с морето и морските пътища. Варненският 

музей има богата колекция от амфори и амфорни печати. Те дават цен-
на информация за икономическите връзки на Одесос в миналото. 
Името „амфора“ се образува от гръцките думи амфи – двустра-
нен и феро – нося. Появяването на амфората трябва да се търси в 
ранните векове от развитието на древногръцката цивилизация, а 

разцветът й настъпва през класическата и елинистическата епохи 
(VI–I век пр.Хр.).

Амфорите били изработвани предимно от глина и много рядко от ме-
тал. Известно е, че имало и рисувани амфори, които красели домовете на 

богатите елини. 
В трюма на плавателния съд амфорите се подреждали в редове. За да стоят 

изправени и за уплътняване на пространството между дъната им, се използ-
вал пясък или друг мек материал като камъш, слама и т.н. За по-голяма ста-

билност контейнерите се овързвали с въжета, прекарвани през техните дръжки. 
Остродънните амфори са толкова разнообразни по своята форма и начин на изработване, че 
точното им определяне (произход и датиране) често пъти създава трудности и за специали-
стите. Като основни белези при определянето на дадена амфора се приемат нейната форма, 
глината, начинът на изработване. През античната епоха се появил обичаят върху амфорите да 
се поставят специални марки-печати – обикновено върху дръжките, по-рядко върху шийки-
те, които гарантирали качеството на стоката и нейната принадлежност. 

Алабастрон ( IV - III в. пр. Хр.). 
Намерен е през 1908 г. във Варна в Морската градина. Вероятно е бил гробен 
дар. Той е от тъмносиньо непрозрачно стъкло. Има почти цилидрично тяло, с две 
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навън устие. Украсата е от симетрично разположен „перест орнамент“, изпълнен с 
бяло и жълто стъкло.
Алабастронът е вид съд (шишенце) за благовонни и растителни масла, който 
гърците често използвали. Той има дълга и тясна шийка, за да се предотврати 
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Търговците на Одесос поддържали връзки с крайбрежието на Сиро-Палестинския регион, 
традиционен производител на скъпи парфюми и на различни видове стъклени съдчета и на-
кити, изработени от т.нар. финикийско стъкло. Между края на IV-ти – I-ви век пр.Хр. в Оде-
сос били внасяни в малки стъклени алабастрони, амфориски, канички пълни с прочутите със 
своя силен и екзотичен аромат тежки източни парфюми и парфюмирани масла (балсами). Те 
били необходими за тоалета на жените и мъжете в Одесос. 

Глинена лампа (IV в. пр. Хр).
Намерена е в гроб, в Морската градина (сп.
Акациите) на Варна. Лампата е двуфитилна, с 
цилиндричен резервоар и централна тръбичка 
за окачване. Изработена е от светлооранжева 
глина, с червенокафяв фирнис на черни петна. 
Вносно производство. 

Гутус
(на гръцки език капка - V - IV в. пр.Хр.) намерен в района на Одесос. Съд за 
благовонни масла, който се е използвал и за биберон. Той е изпълнен в ха-
рактерния червенофигурен стил на гръцката антична рисувана кера-
мика, черен фон и червена украса. За изследователите дълго 
време било загадка как древните майстори са постигали 
блестящата, с металически оттенък черна повърхност, 
която придава на античните вази изключителна изящност. 
Оказва се, че този черен лак, наричан фирнис, е правен от 
същата глина, от която са правени самите съдове. Тя била 
многократно пречиствана (изплавена). След това разтворът с 
тъмнокафяв цвят и гъстотата на желе се нанасял върху изсъхна-
лия съд. Непокрити оставали фигурите. По време на изпичането 
при спазване на определена температура се контролирал достъпът 

на кислород в пещта. Така фир-
нисът ставал черен, а фигурите – червени. За майсторите–
грънчари изпичането на съдове било процес, изпълнен с 
тайнственост, дори когато се научили да го прилагат умело 
и сигурно. Затова те призовавали божествената помощ на 
Хефест и Атина.

Мраморна плоча с надпис на гръцки 
език „Декрет на Одесоското народно 
събрание“ (I в. пр.Хр.)
Надписът е открит случайно в уличния канал на бул. „При-
морски“ във Варна. Той е добре запазен и дава много важни 
сведения за отношенията на града с одриския (тракийския) 
цар Садала II и неговите администратори. Одесос приел 
протекцията на силното, в този период, Одриско царство, 
което било за предпочитане пред римляните. По стар ели-
нистически обичай царството било разделено на няколко 
части, наречени стратегии, които се управлявали от назна-
чен от царя администратор – стратег. Стратегът бил длъжен 

Акациите) на Варна. Лампата е двуфитилна, с 

(на гръцки език капка - V - IV в. пр.Хр.) намерен в района на Одесос. Съд за 
благовонни масла, който се е използвал и за биберон. Той е изпълнен в ха-
рактерния червенофигурен стил на гръцката антична рисувана кера-
мика, черен фон и червена украса. За изследователите дълго 
време било загадка как древните майстори са постигали 
блестящата, с металически оттенък черна повърхност, 
която придава на античните вази изключителна изящност. 
Оказва се, че този черен лак, наричан фирнис, е правен от 
същата глина, от която са правени самите съдове. Тя била 
многократно пречиствана (изплавена). След това разтворът с 
тъмнокафяв цвят и гъстотата на желе се нанасял върху изсъхна-
лия съд. Непокрити оставали фигурите. По време на изпичането 
при спазване на определена температура се контролирал достъпът 

на кислород в пещта. Така фир-



да решава както градски, така и частни проблеми на гражданите, да защитава интересите на 
града при спорове с други градове и пред самия цар. Срещу това Одесос предоставил редица 
специални привилегии на Меноген, включително и правото да влиза в пристанището безпре-
пятствено по време на мир или война и почетно място в театъра на града. Надписът ни дава 
сведения и за административното устройство на Одесос. Ръководството на града се състояло от 
две институции – Булето – съветът на старейшините и от народното събрание – Демос – събра-
ние на свободните му жители над определена възраст. В Булето влизали членове на основните 
фили (квартало-родови обединения в града), навършили 30 години. Те подготвяли работата на 
народното събрание, като подбирали и предлагали всички проблеми, които смятали за необхо-
димо да се обсъждат от Демоса. В народното събрание влизали всички свободни граждани над 
21- годишна възраст.

 

Граничен камък на Одесос (III век). 
Надписът е на латински език и показва къде е свършвала из-

вънградската територия в посока към Дионисопол (днешен 
Балчик). От едната страна: „F (ines) TERR (ae) THRAC 
(iae)“, т.е. „Край на земята на Тракия, което може да тълку-
ва като провинция Тракия. От другата страна е изписано 
„TERR (ritorium) ODESS (itanopum)“, т.е. „Земя на жите-
лите на Одесос“. 
Значителен проблем за историци и археолози представля-
ва уточняването на извънградската територия на Одесос 
– т. нар. хора, където действало местното градско законо-
дателство и която служела за задоволяване на голяма част 
от нуждите на населението му от храни и суровини. На-
мерените пет гранични камъка с латински надписи при с. 
Осеново, край с. Новаково, до с. Николаевка, Варненско, 
и край Девня (античния Марцианопол) 

я показват като твърде обширна. Пе-
тият камък, намерен изхвърлен в сметището на Варна, не дава 
сигурни сведения. Извънградската територия обхващала 
земите между брега на Черно море на изток, южния бряг на 
река Батовска на север, където граничела с територията на 
Дионисопол (Балчик), източните брегове на реките Девнен-
ска и Провадийска на запад. Южната граница не е много 
ясна. Вероятно е минавала по северния бряг на р. Камчия 
– античната Панисос. На тази голяма за времето си извън-
градска територия гражданите на Одесос имали право на 
безмитна търговия и ползването на гори, дивеч, риба и др. 
Част от жителите на града са притежавали земеделски земи, 
ливади, пчелини и др. Тази извънградска територия по при-
близителни изчисления е била около 180 кв. км.
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Глава от статуя на бог Аполон
(V в. пр.Хр.)
Намерена при археологически проучвания във 
Варна.
Основното божество на Одесос през първите два-
три века от съществуването му е бил Аполон – бо-
гът на светлината, слънцето, музиката и др. Този 
култ със сигурност е пренесен от преселниците – 
йонийски гърци от Милет, и се запазил през цялото 
му съществуване. Главата е доказателство за нали-
чието по това време на негов храм в града. Някои 
изследователи предполагат, че статуята е израбо-
тена от местен скулптор, повлиян от монументал-
ната фигура на бога в Аполония (Созопол), дело на 
прочутия скулптор Каламис. В редица епиграфски 
паметници се споменава съществуването на храм 
на Аполон. Този храм е служил като своеобразен 
каменен архив – там се съхранявали официалните 
декрети на Демоса и Булето. Останки от храм, наме-
рени на ъгъла на ул. “Черноризец Храбър” и на ул. 
„Сан Стефано“, дават основание да се предполага, 
че това е бил храмът на Аполон.  


