Светлозар Попов

ЗЛАТОТО НА ХАЛКОЛИТНАТА
ЦИВИВИЛИЗАЦИЯ ВАРНА
***
THE GOLD OF THE VARNA
CHALCOLTIHIC CIVILISATIONS

Варна 2017

С благодарност на проф. Руси Русев, доц. Тодор Димов,
Илиян Илиев и Йордан Бояджиев за любезно предоставените
илюстрации на златни артефакти от техни книги, статии и
филми.

Златото на халколитната цивилизация Варна
(С) Светлозар Попов, автор
e-mail: sv.popov50@jmail.com
ISBN 978-619-90748-1-7
Златните артефакти са от фондовете на регионалните
историчски музеи във Варна, Добрич и Дългопол.
Илюстрациите от Провадия-Солницата са взети от интернет, а
на идола от с.Кошарица – от Националния археологически
музий – София.
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Археолозите още дълго могат за спорят коя е люлката на
металургията, къде е зачената, къде е закърмена и проходила
тя, но едно днес е неоспоримо – металургията на златото има
за родина българската земя. И няма да сбъркаме, ако кажем,
че това е крайбрежната зона на нашето Северно Черноморие.
Към настоящия момент световната научна мисъл е приела
този факт, не го оспорва и няма никакви съмнения /1/.
Засега ситуацията е ясна: първото обработено от човека
злато в света, най-многобройните златни находки, първата
и най-голяма колективна златна находка и първите златни
находки – кандидати за приза „първо злато” се оказват на
черноморския бряг на българската земя. И водещо във
всички класации е златото на Варненския некропол, което във
всеки от трите най-богати гроба надхвърля 1 килограм и е
повече от всичкото халколитно злато по света извън
територията на България. Това са неоспорими факти и след
като са ни добре известни, редно е да не ги премълчаваме, а
високо да ги афишираме пред света. Защото златото на
халколитната цивилизация Варна не е само на варненци и не е
единственото злато на българската земя. Златото на
халколитната култура Варна е първото злато на света и тъкмо
поради това то със сигурност трябва да представлява обект на
внимание и особен интерес за всеки с претенциите на
любознателност, естетика, вкус към красотата, с интерес към
културата и историческото развитие на обществото на
прохождащата цивилизацията. Отделен интерес представлява
то за науката. Затова е редно да извлечем от златните находки
на
цивилизацията
Варна
максимално
възможната
информация, да я разчетем и анализираме, за да възстановим
по възможност най-цялостната и завършена картина на
епохата (фиг. 1; фиг. 2; фиг. 3; фиг. 4; фиг. 5).
Когато говорим за златото на цивилизация Варна, следва
да е ясно, че призът във всички случаи държи златото на
некропола Варна І. Не бива да забравяме обаче и златото от
останалите два синхронни некропола – Дуранкулак и Девня,
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както и единичните находки от Варненския край. Найпредставителен на златни изделия от тях е богатият гроб от
бившето село Река Девня (32 броя халки с тегло 62 г), днес
център на град Девня. Тъй или иначе най-голям интерес
представляват златната игла от солодобивния център
Провадия, намерена през 2015 г., и миниатюрните златни
артефакти, открити на обекта през изминалия археологически
сезон. Засега те са единствените за центъра златни находки,
но проучването на обекта продължава. Наблизо до Провадия,
в село Снежина, е открит един антропоморфен амулет. Тук
следва да допълним и златните артефакти от селищната
могила Сава: амулет и два щифта, съхранявани в музея на
град Дългопол. Презентацията на златото на цивилизация
Варна завършва амулетът с вид на цяла изправена мъжка
фигура от с. Кошарица, Бургаско.
С риск да излезем малко от времевите граници на темата,
няма как обаче да не се спрем и на златната спирала от гроб
№ 165 от некропола Дуранкулак (фиг. 6) и златните мъниста
от некропола Варна ІІ (фиг. 7). Защото те със сигурност са от
средата на халколитната епоха и в този смисъл не
принадлежат към времето на цивилизация Варна. Затова пък
са най-старите сигурно датирани златни изделия, правени
някога от човек. Археолозите допускат, че от същото време са
и някои от златните изделия от солодобивния център при
Провадия, но засега нека не прибързваме със заключенията.
Варненският некропол е от времето на късния халколит,
датиран за периода 4600–4400 г. пр.Хр. /2/. Той е разположен
на 4–5 км от центъра на гр. Варна, само на 400 м от
Варненското езеро, което по това време е част от дълбок
морски залив. Най-кратките статистически данни сочат
следната картина: 3078 на брой златни предмети, открити
досега, с общо тегло 5763 г. Систематизирани предметите се
разделят на 38 вида с множество разновидности, като
например само мънистата възлизат на 2435 броя. Злато се
намира в 65 от проучените досега 308 гроба и
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разпределението му не е равномерно, каквото впечатление
създават някои коментари. Най-богати на златни находки са и
най-представителните и богати гробове № 1, 4, 26, 36, 43 и 97.
Във всеки от тях освен златото се откриват и други предмети
– символи на престижа, високата обществена йерархия и
властта: набори от медни изделия, големи кремъчни ламели,
многобройни черупки и изделия от черупки на ценените през
епохата миди спондилус и денталиум, идоли от кост и
мрамор, екзотични минерали и украшения от такива, както и
някои уникални съдове като златната паница и златното гърне
от гроб № 4, изрисувани с боя от златен прах. Най-богати на
златни находки са: гроб № 4 – 1554 г, гроб № 43 – 1524 г, и
гроб № 1 – 1094 г.
Нека да се запознаем с някои от по-интересните групи
златни артефакти.
На първо място може да разгледаме компактната група
гривни от масивно злато. Те са общо 15 на брой и като
правило – в най-богатите гробове.
В гроб № 1 са открити три гривни с тегло съответно по
139, 184 и 268 г; в гроб № 4 – четири гривни с тегло 203, 168,
237 и 187 г; в гроб № 26 – една гривна – 51 г; в гроб № 36 –
две гривни по около 50 г; в „царския” гроб № 43 – четири
гривни с тегло 110, 111, 155 и 156 г; и в гроб № 97 има една
гривна с тегло 23 г. Следва да поясним, че представените 15
гривни са открити в шестте най-богати гроба и това, което
прави впечатление, е, че с изключение на „царския” гроб №
43 всички останали от изброените гробове са символични, т.е.
без останки от човешки скелети и кости. Но независимо от
това, съдейки от съпътстващия гробен инвентар, всичките
шест гроба могат да се определят като „мъжки”. С малки
изключения те респектират с теглата си – между 100 и 200 и
над 200 г (фиг. 8).
Така очертаният профил на групата от гривни ги определя
като атрибути на лукса, престижа и властта, белег на мъжкото
начало в патриархалното балканско общество.
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Втора, малка, но компактна група златни артефакти
съставят т.нар. „нагръдници” или „пекторали”. Такива са
описани в двата най-богати символични гроба: № 1 и № 4. Но
според Иван Иванов пекторал може би представлява и
кръглата конвексна плочка от гроб № 43, намерена в областта
между гърдите и епигастриума на скелета. Съмненията идват
на първо място от външния вид на плочката в „царския” гроб
№ 43 – кръгла, за разлика от правоъгълните нагръдници в
двата символични гроба. Втора разлика е тежестта им: двете
правоъгълни плочки от гробове № 1 и № 4 са масивни и тежат
съответно 253 и 189 г, докато тази от гроб № 43 е едва 42 г
(фиг. 9).
По този повод бих отбелязал, че дори и действително да
става дума за апликация, то съчетанието ѝ с останалите
апликации от същия гроб – златния фалос (23 г), двете кръгли
апликации върху капачките на коленете, по около 10 г и
десетте малко по-малки кръгли апликации около главата на
скелета (по около 6 г всяка) – оформя един общ ансамбъл, в
който кръглата апликация-плочка по местоположението си
заема централното място, фиксира мястото на нагръдника и
заема мястото и ролята на нагръдника. И още повече, след
като сред апликациите е поставян и единственият златен
фалос, открит досега в археологията (фиг. 10). Може би не
бива да подценяваме, че в случая с гроб № 43 става дума за
реално погребение, за разлика от символичните погребения в
гробове № 1 и № 4. Тъй или иначе трите пекторала се оказват
белези на изключителното богатство и са открити в трите
най-богати гроба, определени като мъжки съгласно
вътрегробния инвентар.
Друга малка и хомогенна група златни артефакта съставят
златните диадеми. Отрити са общо четири диадеми и те са в
гробове с номера 2, 3, 15 и 36. По външен вид диадемите са
сходни (фиг. 11). Близки са и теглата им: съответно 13, 12, 11
и 8 г. И четирите гроба са символични, сравнително богати,
но не колкото разгледаните мъжки, а вътрегробният им
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инвентар ги определя като женски. Изключение от общото
правило за некропола представлява гроб № 36, в който се
откриват и мъжки, и женски, включително и детски атрибути.
Х. Тодорова допуска, че тука е погребано цялото царско
семейство /3/. Много вероятно е обаче гробът да е за
семейството на последния владетел, който е опожарил и
унищожил всичко, преди да напусне родната земя. Във всеки
случай диадемите се оказват сигурен белег за женски гробове,
а в конкретния случай гробове № 2, 3 и 15 са прословутите
гробове с глинените маски на мястото на погребания.
В споменатите гробове с глинени маски се откриват и
странни по вида си златни пластинки и изделия, които по
големина, форма, бройки и локализация дават основание да се
приеме, че имитират отделните анатомични особености на
човешкото лице. Така например двете кръгли конвексни
пластинки в гробове № 2 и № 3 са служили за очи на маските.
Устата е представена от продълговата пластина, зъбите – от
„гвоздейчета” (фиг. 2). За да завършим общата украса на
маската, изобразяваща човешка глава в естествени размери,
към така набелязаните очи, уста и зъби следва да допълним
диадемата на върха на главата и в трите гроба, халките,
предназначени за ушите – и в трите гроба по 8 броя, а под
маските, на мястото на шията – антропоморфни амулети,
закачени на огърлици. Външно са близки – кръгла форма,
леко изпъкнала, с диаметри 26–30 мм, с широк отвор в
средата и трапецовиден израстък с по две малки отворчета в
основите им. Към женския инвентар и в трите гроба следва да
допълним наличието на по един идол от кост или мрамор,
както и артефакти, свързани с женските занимания: игли от
мед, прешлени за предачен стан от камък или кост.
Особено представителна е групата на царските жезли.
Обикновено царските жезли са от мед или камък, но са
обковани от златни наконечници или обковки. Така например
жезълът в гроб № 1 е от мед, но с два златни наконечника от
двата края на дръжката. В гроб № 4 са открити две медни
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брадви и една каменна, като едната от медните брадви е
притежавала златни обковки, а каменната брадва-жезъл и
медната брадва-клевец са имали по един златен наконечник.
Подобно е положението и при „царския” гроб № 43. Тук също
има три брадви – две от мед и една от камък, като последната
е била поставена в дясната ръка на покойника и именно тя е
имала златни обковки и наконечник – свидетелства, че е
играла ролята на жезъл. В гроб № 36 е единственият изцяло
златен жезъл. Така в некропола се откриват общо шест златни
жезъла – атрибути на върховната власт (фиг. 12).
Значително по-многобройна е групата на халките. За целия
некропол като такива са определени повече от 160 предмета,
но тук се откриват и 16 обеци и 5 пръстена като с малки
изключения външният вид на трите категории предмети не
позволява сигурното им диференциране. Поради тази причина
тук само маркирам тази група, без да я коментирам (фиг. 13).
Подобно е положението и с групата златни мъниста – наймногобройната група златни предмети, включваща 2435 от
всичките 3078 за некропола златни артефакти. Те са различни
по форма, тегло и според разпределението си в гробовете.
Подробният анализ би могъл да предложи интересни идеи и
насоки за работа. По форма се различават цилиндрични,
сферични и сфероидни, биконични мъниста с различна
дължина и такива като миниатюрни халкички (фиг. 14). Найразнообразни са мънистата от гроб № 41 (общо 113 на брой),
където има и 10 особено впечатляващи мъниста с
цилиндрична удължена форма, във вътрешността на които се
откриват малки медни пластинки.
Мънистата се различават и по своята големина, но найвпечатляващи са най-малките, свидетелстващи за уменията на
халколитните майстори златари в миниатюрата. Отличават се
най-вече мънистата от гроб № 190 – средно тегло 0,067 г, но
има и по-малки. В гроб № 49 мънистата са цилиндрични, с
диаметри 2–3 мм и общо десет на брой с тегло 0,64 г и тежат
по около 0,064 г. Недостижимо малки са мънистата от гроб №
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110. Това са 27 цилиндрични мъниста, за които не са
посочени диаметрите, но средното им тегло е 0,041 г.
Единични екземпляри обаче надхвърлят и най-смелите
очаквания, защото има мъниста по 0,014, по 0,010 и дори по
0,008 г (фиг.15).
Това са най-малките мъниста в некропола и изготвянето им
е истинска мистерия. Не по-малко интересно за нас е
впечатлението, че по големината си те силно доближават
уникалните мъниста от съкровището от с. Дъбене, Карловско
(фиг. 16). Защото то е уникат и като бройка златни елементи,
намерени на едно място (около 20 000 броя от проучванията и
още 15 000 под формата на съставни бижута), и като размери,
най-малките от които достигат от 1,5–2 до 3 мм и са с тегло
около 0,013 г. Но най-ценното, което съкровището от Дъбене
разкрива, е приемствеността в златарския занаят на
майсторите от Варна и тези от Дъбене, живели 1500 години
след края на цивилизация Варна. Прочутото златно
съкровище от Троя е от същия период и видимо наподобява
това от с. Дъбене. То обаче съдържа значително по-малък
брой златни елементи, само няколкостотин и това дава
основание да се допусне, че двете съкровища може да се дело
на един и същ златарски център, на центъра, намирал се в
района на с. Дъбене. А колкото до най-старото тракийско
съкровище от нашата земя – прочутото Вълчитрънско златно
съкровище (13 броя изделия с общо тегло 12,5 кг злато) /4/, то
е още по-късно, датирано около 1600 г. пр.Хр., подобно
датирането на световноизвестното Микенско съкровище.
Защото златото на Дъбене запълва празната във времевата
ниша между халколита и началото на желязната епоха,
недаваща доскоро покой на археолозите. Съкровището край с.
Дъбене доказва, че традициите в златарския занаят на
халколитните „варненци” не са изчезнали с тях. Че те са
оцелели и са продължили да се развиват. Че между
халколитното и раннобронзовото ювелирно изкуство има
приемственост.
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Две
особени
групи
съставят
зооморфните
и
антропоморфните амулети в некропола и те със сигурност
изискват внимание. Като по-компактна, нека започнем с
групата зооморфни фигурки. Тук на първо място са двете
златни бичета от гроб № 36, станали лицето на некропола. Те
са изрязани от тънка, плоска златна пластина, като едното е
по-голямо от другото. Впечатляват майсторски изваяните им
тела с опашките и особено на главите с лицата и рогата. По
тялото на голямото биче има пет двойки неголеми отвори,
вероятно за пришиване, а на малкото – една двойка по средата
на гърба. По периферията на тялото и краката формите и на
двете бичета са допълнително подчертани с по един ред
пъпки („перли”) (фиг. 17).
Трето биче, но по-малко от описаните и не така пищно, се
открива в гроб № 26 (фиг. 18). При него пъпките липсват, има
само една двойка отворчета по средата на гърба му, а рогът на
главата е по-къс и изправен. Освен трите бичета в гроб 36 се
откриват и 30 броя апликации с формата на стилизирани
изображения анфас на животински главички с извити навън и
надолу рога, с дължини от 28 до 40 мм. В средата на
главичката, в основата, откъдето излизат рогата, има по една
двойка отворчета. По мнението на Иван Иванов апликациите
най-вероятно изобразяват главата на бик, но е възможно и да
е на овен (фиг. 19) /5/. В гроб № 36 се открива и един златен
астрагал от дребно преживно животно – коза или овца (фиг.
20). Широките му страни са изгладени като за игра или за
магически гадания.
Това са намерените зооморфни апликации в некропола и,
както се вижда, с изключение на астрагала в останалите
случаи става въпрос за изображенията на все едно и също
животно – на бик. Действително култът към бика е добре
известен сред неолитното население в Анатолия и с него той
прониква и на Балканите. Но следва да оценим по
достойнство, че трите златни бичета от Варненския некропол
са най-ранните известни прототипи на златния телец. Далеч
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по-интересно е обстоятелството, че зад култа към бика найвероятно попадаме на тотемното животно на халколитните
„варненци”. И ако трябва да сме по-точни, следва да
отбележим, че образът на бика е добре познат по земите ни
още от времето на неолита. Той е едно от най-древните
тотемни животни у човека. Сега от некропола разбираме, че
именно бикът е може би тотемното животно на създателите
на първата в света цивилизация.
Още по-интересни въпроси повдигат многобройните
антропоморфни амулети. Те са значително по-разпространени
и от всичко 65 гроба със златни артефакти се откриват в 25
гроба. Това са общо 40 амулета, разпределени от един до по
няколко в гроб. В голямата си част са еднотипни и
стилизирани. И стилизацията им свидетелства за високата
степен в абстрактните възможности на своите създатели.
Външно те са с кръгла форма, като диаметрите им варират
между 18 и 39 мм. Има и такива с по-малки диаметри – 15, 14
и 13 мм. Видимо са конвексни или плоски. Обикновено имат
по един голям отвор в средата, като диаметърът му варира, но
има и амулети без отвор. Притежават по един трапецовиден
израстък, в основата на който се откриват по две малки
отворчета и по-рядко едно. Общото мнение е, че по формите
си тези златни амулети символизират „силно стилизирано
женско тяло”. И действително, поставени с израстъка нагоре,
кръглото тяло наподобява стилизираното изображение на
женската утроба, която може да е отворена в различна степен,
но има и такива, при които отвори липсват. Тези различия
археолозите обвързват с представите за възрастта на жената и
обстоятелството дали тя е раждала, или не. Колкото до
израстъка, той изобразява шията и главата на фигурката, като
двете малки отворчета символизират очите. В някои случаи се
откриват и подобия на ушички (фиг. 21).
Така разглеждани, амулетите вероятно изобразяват женски
фигури и затова се свързват най-общо с плодородието, с
детеродните функции на жената, със зачатието, бременността
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и майчинството. Тази интерпретация звучи достоверно,
предвид култа към Великата богиня-майка, който по времето
на патриархата е вече трансформиран, но просъществува в
лицето на жената-майка при към Равнопоставениците/
Паредри. В този смисъл антропоморфните амулети с женски
форми са в пълно съгласие с известните многобройни
керамични женски фигурки от неолита и халколита.
Споменах че, символичният гроб № 36 може да се приеме
за общ семеен гроб на царската фамилия. За това говори
многобройният и разнообразен вътрегробен инвентар, част от
който е типична за мъжките гробове, друга – за женските, но
има и артефакти, подсказващи погребението на дете. Поради
това гробът е един от най-интересните, с най-голямо
разнообразие на типове златни артефакти в целия некропол и
седемте антропоморфни амулета представляват истинска
загадка (фиг. 21). Още по-загадъчен изглежда той предвид
видимите различия във външния им вид. Единият от
амулетите е с голям в средата отвор, а други два са с видимо
по-малки. Останалите четири амулета са без отвори. Поради
това еднозначното тълкуване в случая е невъзможно. Все пак,
разгледани в светлината на току-що казаното, може да се
повдигне хипотезата, че амулетът с големия отвор
символизира образа на царицата-майка; двата амулета с
малки отвори – на нейните млади дъщери, а останалите
четири без отвори – на момичета – невръстни деца или
внучета.
Особени по вида си и несравними с всички останали
антропоморфни амулети от некропола са четирите амулета от
гроб № 26. Силно изпъкнали, без отвор в средата и почти
конични по форма, те разполагат с един силно изразен
издатък, който не е трапецовиден като при останалите
амулети, а е дъговиден. Очевидно този тип амулети се
отличават силно от представените по-горе женски амулети.
Но ако едните допускаме да са женски, а другите видимо не
са женски, логично е да предположим, че са мъжки, което
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намира израз в техните особености и най-вече в дъговидния
им издатък. Така човек може да предположи, че в случая
става дума за амулети, в които е представено мъжкото начало.
Тъй или иначе многобройните златни амулети от
Варненския некропол показват със сигурност, че именно тук,
а не в Египет, както обикновено се твърди, се откриват найранни златни антропоморфни амулети. А въпросът става още
по-дискусионен и значим, включим ли в числото на
амулетите и част от многобройния набор златни халки и
пръстени, разглеждани от някои изследователи също като
своеобразни амулети на властта.
И така – златните амулети в некропола са сред често
срещаните предмети. Самата дума амулет иде от латинското
amuletum и с нея се означават предмети, на които се
приписват магически сили, предпазващи носещите ги хора от
бедствия, болести и зли сили. Вярата в амулетите възниква
във връзка с първобитната магия и фетишизма. Тъй или иначе
и човекоподобните амулети и животинските фигурки водят
към най-ранните верски представи у палеолитния човек:
вярата му в магията, тотемизма, фетишизма и анимизма,
предшествали култа към Великата богиня-майка преди
появата му през късния палеолит (ХV–ІХ хил. пр.Хр.). А
колкото до самото латинско наименование, то учудващо
напомня името на легендарната река Амул от летописите на
волжките българи – на братята ни с отнето име,
преименувани с декрета на Сталин в „казански татари“.
Този извод е важен за нас, защото разкрива един малко
дискутиран и почти непознат аспект от същността на
Варненския некропол. Сега ние го виждаме и оценяваме в
малко позната светлина. Това не е само некропол, приютил
тленните останки на представители от някогашното
халколитно общество, колкото и знатни да има между тях.
Златните амулети ни въвеждат в богатия духовен свят на това
далечно и непознато днес общество. Те показват мястото и
ролята на златото в тези представи. То дава видим израз на
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етичните и естетичните норми и нивото им на развитие в
халколитното общество. Златото илюстрира обществената
пирамида и става символ на породената от нея власт. Но
заедно с това то обслужва и духовния живот на човека – на
неговите верски аспекти и на интелектуалните му познания.
Това е друга огромна тема за изследване, която Христо
Смоленов и Христо Михайлов разкриха през последните
години. Тук няма да я разглеждаме подробно, но няма как да
не припомня, че тъкмо златните артефакти от некропола са
тези, които хвърлят най-обилна светлина върху абстрактните
познанията на халколитния балканец в сферата на
геометрията и математиката, на навигацията, астрономията и
земемерството, познаването на световните константи π и φ, на
еталоните за размери и тежест на телата, на понятието ъгъл и
неговото измерване, на т.нар. „златно сечение”.
Само за да приключим темата с неподозираните познания
на халколитния човек по нашите земи ще допълня, че освен в
бичетата, двамата автори ги откриват и в редица други златни
артефакти като например пластината пекторал от гроб № 4 и
в някои още предмети с неясно досега предназначение като
т.нар. „дъговиден предмет” или „бумеранга” от гроб № 36, а
вероятно и на редица от многобройните апликации, които
тепърва ще бъдат изследвани /6/.
Че Варненският некропол не е обикновено гробище, а
нещо много повече, говори и голямата ни археоложка
Хенриета Тодорова. В статията „Към проблема за т.нар.
„символични погребения” от енеолитния некропол Варна І”
(1992 г.) тя анализира най-вече гробовете без скелети и
човешки кости, като ги разделя на три групи. В първата група
включва най-богатите символични гробове (номера 1, 4 и 36),
във втората – гробовете с маски (номера 2, 3 и 15). Третата
група са т.нар. „кенотафи” – гробове като тези на останалите
реално починали хора, но без да е бил полаган в тях трупът,
защото се допуска, че човекът е починал далече. Като начало
тя сочи някои общи белези на гробовете от първите две
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групи: значителната дълбочина на ямата (150–220 см),
сходните размери и ориентация и странната особеност, че
дъната на всички са покрити с тъмен пласт материя, останала
неизследвана, както и наличието на червена охра.
Изхождайки от богатия си опит и конкретно от намерените
глинени идоли, съизмерими по ръст с човешките размери, в
некропола Дуранкулак, оставили подобни следи в гробната
яма, авторката допуска, че тъмната материя по дъната на тези
ями „...произхожда от разложена антропоморфна фигура от
слабо опалена глина с височина близка до човешкия ръст”.
Разглеждайки богатите символични гробове № 1 и №4 тя
отбелязва, че те „се обединяват от липсата на „маски”, от
огромното количество денталиум... от големите кремъчни
ламели, от златните гривни и златните нагръдни пластини
(пекторали), от скиптрите с облечени в злато дръжки, от
големите златни „мъниста”, златни халки и обковки, от
голямото количество кръгли златни апликации, от герданите
от златни мъниста, както и от богатия набор от медни оръдия,
шила и т.нар. „корубести” идоли и съдове, в т.ч. и такива със
златна украса”. След това съпоставя тези гробове с найбогатия реален гроб № 43 („гроба на царя”) и отчитайки
сходствата, обръща особено внимание на разликите: в гроб №
43 липсва тъмната материя на дъното, тъй като в него има
скелет; липсва големият пекторал; апликациите са по-малко и
няма корубест „идол”. Така голямата ни археоложка стига до
извода: „...в символичните гробове 1 и 4 са били положени
изображенията на мъже, които са имали по-висок ранг от
ранга на погребания в гроб № 43. Златният правоъгълен
пекторал е символът на този особено висок ранг. Тъй като
той не се среща никога със скелет, то би било логично да се
приеме, че при „гробове” № 1 и 4 става дума за мъжки
божества. Пълният комплект от медни оръдия, с които са
снабдени те, също не се среща никога в реални погребения.
Този факт навежда на мисълта за връзката на въпросните
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божества с металургията, на което обръщат внимание и Я.
Лихардус и И. Маразов”.
Продължавайки сравненията на инвентара на богатите
символични гробове, авторката установява, че най-близо до
въпросните два гроба 1 и 4 стоят гробове № 5 и № 41, макар
да са по-бедни. И тя приема, че в тях са положени мъжки
глинени идоли от по-нисък ранг.
После насочва вниманието си към трите гроба с маски,
като обръща внимание на златните диадеми, чифтовете
златни антропоморфни амулети на шията, многобройните
златни обеци (по пет за всяко ухо), медната игла (за коса?),
корубестия костен идол във всеки гроб като приема, че
инвентарът им ги определя за женски. Така тя стига до
извода, че гробове с номера 2, 3 и 15 са на женски божества,
символизирани
от
положените
в
ямите
глинени
атнропоморфни фигури.
След това изследователката разглежда и разположението
на гробовете в некропола, и по-специално близостта помежду
им, като ги групира по двойки: „мъжки”–„женски” гроб,
както следва: 1 + 2, 4 + 3, 5 + 15. И привършвайки
изследването си, Х. Тодорова отбелязва: „Липсата на такива
„погребения” в изцяло проучената синхронна част от
некропола в Дуранкулак е едно убедително указание за това,
че в района на Варненските езера се е намирал голям и
изключително богат храмов комплекс, централен за голяма
територия” /7/.
Бих само допълнил, че такива липсват и в третия
синхронен некропол – този от Девня. Наистина той е найслабо изследван, като са проучени само 26 гроба, за разлика
от Варненския – 308 гроба, и най-големия – Дуранкулашкия, с
проучени 1204 гроба, от които халколитните са 604.
Освен с „погребенията” си на глинени божества
Варненският некропол се откроява и по количеството на
златни артефакти. Вече споменах броя на златните артефакти
(3078) и теглото им (5763 г). Нека отбележа, че втората по
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големина халколитна златна колективна находка в България,
открита в с. Хотница, Великотърновско, възлиза на 49
артефакта с общо тегло около 350 г. Дуранкулашкото злато е
общо около 50 г, а това от некропола Девня се състои от две
обеци с общо тегло едва 2,7 г. Като оставим настрана тези
чисто количествени данни, спрях се толкова обстойно на
комплекса златни находки от Варненския некропол, защото
като най-голям той е най-подходящ в качеството му на база за
сравняване – нещо, което ще ни помогне при представянето
на останалите златни находки от земите ни.
Нека започнем краткия си обзор със златните мъниста от
некропола Варна ІІ – 31 цилиндрични по форма мъниста от
гривна с общо тегло 4,52 г, намерени в гроб № 3 от
раннохалколитния некропол край Варненското езеро, на 2 км
западно от Варна І (фиг. 7) /8/.
Златните артефакти от некропола Дуранкулак не правят
изключение в типологично отношение от тези във
Варненския некропол. Това са един антропоморфен амулет от
вече познатите ни, но освен двете отворчета за очи, разполага
и с едно по-голямо отворче над тях и в средата на издатъка.
Освен амулета са открити три халки, мъниста от огърлица,
две гривни, гвоздейче и спирала (фиг. 22) /9/.
Некрополът в Девня е по-беден. Тук в местния „царски”
гроб № 18 наред с медната брадва-чук, двете дълги кремъчни
пластини и двете огърлици (едната с мъниста от спондилус)
се откриват и две златни обици – единствените златни
артефакти за некропола /10/.
Освен халколитния некропол от района на Девня е
известен и един богат гроб от същата епоха, само че от
околността на бившето село Река Девня. Погребаният не е
определен по пол, но гробният инвентар – медни, кремъчни и
златни предмети, го определя за „мъжки”. Златните артефакти
се състоят от 32 броя халки с общо тегло 62,11 г /11/.
Три златни предмета – амулет от известните ни и два
щифта – са открити в селищна могила Сава, Варненско (фиг.
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23). Сега те се намират в музея на гр. Дългопол. Тук се
съхранява и един амулет, открит при с. Снежина,
Провадийско (фиг. 24). Особено внимание и надежди
привличат златната игла, апликацията и още два миниатюрни
златни артефакта, открити през последните две години на
обекта Провадия – Солницата (фиг. 25).
Единични златни находки са открити и на други маста из
страната. За работата ни обаче определен интерес
представлява антропоморфният амулет от с. Кошарица,
Бургаско, който също е отнасян към културата Варна. Той, в
цял ръст, изправен и видимо на мъж, е единствен по рода си в
страната (фиг. 26). Донякъде може да бъде съпоставен на
амулета от Русе – също изправен и в цял ръст, само че на
жена (фиг. 27). Русенската селищна могила териториално не
принадлежи към културата Варна за разлика от тази при с.
Кошарица, но го представям за съпоставка и поради
уникалния му характер.
Това са данните от краткия преглед на халколитните
златни находки от територията на халколитната цивилизация
Варна. Има обаче нещо, което е от особена важност и досега
не сме коментирали. Две от всички находки се отличават от
останалите по датирането си и докато като цяло златните
артефакти са от късния халколит, то за тези се твърди, че са
по-ранни – от средата на епохата. Говоря конкретно за
мънистата от некропола Варна ІІ /12/ и златната спирала от
гроб № 165 от Дуранкулак /13/. По по-нови, но не така
убедителни данни, тук някои допълват и кованата спирала от
Хотница и откритото това лято златно мънисто в селищната
могила Юнаците, Пазарджишко, и някои от новооткритите
артефакти в Провадия.
Аз няма да вземам отношение към приза „първо злато”, но
е важно да знаем, че златната спирала от Дуранкулак е от
гроб, датиран със сигурност към средния халколит – време,
когато културата Варна още не е възникнала. Приема се, че е
около 200–250 години по-ранен от златните артефакти от
18

некропола Варна І. Можем да сме сигурни, че спиралата е
дело на майстори от местното хамангианско население (фиг.
6). Некрополът Варна ІІ е от същото време и е дело на същите
хамангианци, заселили Варненския залив и станали стопани
на солодобивния център в Провадия. От това следва, че двете
най-ранни сигурно датирани златни изделия са дело на
представители на културата Хаманджия. И този извод е
особено ценен, защото досега никой не е разглеждал въпроса
за първите майстори златари. Същото се отнася и за златните
находки от Провадия – Солницата – дело на заселилите я през
средния халколит хамангианци.
Накрая ми се ще да се спрем и на още един интересен
въпрос, който повдига Варненският некропол. В знаменитата
си статия за т.нар. „символични погребения” Х. Тодорова
свързва двата най-богати гроба от некропола с двете найвърховни божества на местната общност. И допуска, че са
богове-металурзи. Важното е, че върховните богове в
цивилизация Варна са металурзи. Това е разбираемо, след
като знаем, че именно Балканите са люлката на металургията.
Защо обаче боговете са двама – липсва яснота и си е чиста
загадка.
Най-любопитното обаче е това, че двама са светиите
ковачи и в българската църковна митология – братята
близнаци Антони и Атанас /14/. За жалост с унищожаване на
корените от езическото ни минало днес ние не знаем нищо по
въпроса. Връзката на братята светци с ковашкия занаят е
напълно неясна. Според техните жития и двамата са родом от
Египет, целия си съзнателен живот са прекарали там и не са
нито братя, нито близнаци, нито някога са били ковачи.
Защото двамата канонизирани от църквата светии са
единствено духовници – единият – отшелник, а другият
епископ. А и официалните им жития никъде не говорят за тях
като за ковачи. Тогава как народът ни ги е припознал като
такива?
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Въпросът става още по-любопитен, след като знаем, че
населението в Родопите вярва, че св. Атанас живее в един от
кладенците край с. Малко градище, в непосредствена близост
до мегалитния комплекс „Глухите камъни”. А това със
сигурност свързва и св. Атанас с халколитната епоха /15/.
Къде е тук мястото на св. Антони, липсва яснота, освен че е
представян за брат на св. Атанас.
Настоящата брошура, колкото и да е малка по обем,
повдига редица сериозни въпроси, като в някои случаи
предлага и определени решения. На първо място тя представя
една обобщена картина на златните изделия от територията на
цивилизация Варна от каменно-медната епоха. И това
позволява да се набележат някои тенденции и обобщения
относно мястото, значението и развитието на най-ранното
златарство като форми, идеи и хронология.
1. Общият преглед на златните изделия от халколита на
културата Варна и цялата територия на България прави
впечатление с видимите сходства помежду им. Отчита се
определена еднотипност. Мъниста, халки и спирали се срещат
на много места, а от по-сложните изделия най-чести са
стилизираните женски антропоморфни амулети. Наред с тези
шаблонни артефакти се наблюдава постепенно разширяване
на първичния кръг изделия и тематичното му обогатяване.
Проява на тази тенденция са фигурките на трите бичета от
гробове № 26 и № 36 и на зооморфните апликации от
последния. Впечатляващи са и двете фигурки на мъж и жена в
цял, изправен ръст от селищните могили при с. Кошарица и
Русе. Подчертано тематично разнообразие внасят и
разнообразните и многобройни апликации от Варненския
некропол и, разбира се, златният „царски” фалос от гроб №
43. Но и без него комплектът златни апликации от „царския”
гроб е единствен и ненадминат по своето богатство и
разнообразие.
2. Най-ранни завършени изделия от злато са златните
мъниста, за които свидетелства наборът от 31 мъниста от
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некропола Варна ІІ, както и златната спирала от Дуранкулак,
датирани за средния халколит. И ако спиралата разглеждам
повече като полуфабрикат, въпреки изказаните и други
мнения, то мънистата от некропола Варна ІІ са засега първите
истински златни изделия. Като форми те не представляват
нещо оригинално и имитират мънистата от други материали
от по-ранни периоди, без обаче това ги прави по-малко ценни.
Последното е в сила и може да се каже и за една
значителна част от останалите златни изделия. Като цяло те
са сравнително малки по размер и тегло. По това време и
технологиите за добив на метала, и общото му натрупване са
все още в началния си етап. Това наблюдение се илюстрира и
от контраста между златните и медните изделия от епохата.
Масивни брадви, чукове, длета и други изделия от мед не
липсват, за разлика от ограничения спектър дребни видове
златни предмети. И все пак се откриват и някои по-масивни
златни артефакти, най-често като предмети – символи на
властта и божественото начало. Такива са част от гривните и
двата представителни златни пекторала – предмети с тегло по
около 200–250 г.
3. Златните изделия, дори и в най-ранния етап от тяхната
поява, са безспорни носители на определени художествени
качества и дават богата представа за естетическите вкусове у
халколитния човек. Би било обаче повърхностно и несериозно
да ги разглеждаме и оценяваме единствено в тази светлина.
Няма да сгрешим, ако приемем, че са израз на култовите
представи на халколитния човек. Затова те като по правило се
срещат изключително на култови места – в гробове,
некрополи (Варна І и Варна ІІ, Дуранкулак, Девня) и култови
сгради (Хотница). Това намира потвърждение и от
многобройните антропоморфни и зооморфни амулети, и от
мащабното присъствие на злато в символичните „погребения”
на глинени идоли на халколитни божества.
Благодарение на тях може да осветим и опознаем някои от
водещите култове през епохата. Гробовете по двойки на
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мъжки и женски божества нагледно илюстрират култа към
Равнопоставениците/Паредри.
Многобройните
антропоморфни женски амулети и златната фигурка на жена
от селищната могила Русе са ярък израз на култа към
богинята-майка. Но се откриват и мъжки амулети (гроб №
26), и мъжка фигурка (с. Кошарица, Бургаско) и те допълват
култа към Равнопоставениците с образа на Сина-Съпруг,
наложил се за пръв път на Балканите. От своя страна трите
бичета от гробове № 26 и 36, както и 30-те апликации на
стилизирани бичи глави вероятно разкриват култа към
тотемното животно на обитателите от района на Варна – бика
(говедото). Показателно е мястото на масивния златен
пекторал като ключов белег на божественото начало.
Освен за златни изделия златото в изкуството на
цивилизация Варна намира оригинално приложение и в
качеството му на боя за оцветяване на керамика (златен прах).
Удивителни примери за това са „златната паница” и „златната
купа” от гроб № 4, запазени през хилядолетията под земята
(фиг. 28).
4. Особено място заемат т.нар. „царски” гробове: № 43 от
Варненския некропол и № 18 от този в Девня. Те разкриват
ролята на златото в качеството на белег на властта и
представата за връзката на земната власт с небесното начало.
Като символи на земната и небесната власт се налагат
златните жезли от гробове № 1, 4, 36 и 43. Но заедно с тях
подобна роля започват да изпълняват и златните диадеми, и
масивните златни гривни, и огърлиците.
5. Първите златни амулети впечатляват по своята висока
степен на схематизация и стилизация. Те дават видима
представа за нивото на абстрактните възможности на човека
от онова време и свидетелстват за обективния характер на
неговите научни познания. Човек трудно може да си обясни
причината за тяхното количествено преобладаване пред
фигурките на цели хора и животни освен с ниското
технологично ниво, но въпросът следва да се уточни.
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6. Подчертан интерес представляват данните, свързващи
някои от златните артефакти с неподозираните доскоро
познания и практики на халколитния човек. Такива се
откриват в сферата на приложните науки: астрономия,
навигация, земемерство, но и на абстрактните: геометрията и
математиката, което звучи невероятно. В този смисъл
златните изделия не бива да се разглеждат единствено като
украшения, задоволяващи естетичните потребности на човека
в халколитното общество. Напротив, те разкриват ролята на
златото за неговото духовно съзряване и мястото му в
култово-верските, социалните и гностичните му представи.
7. Двата гроба на божества на металургията поставят
неизвестен и неизследван досега проблем. Интересно, но
наблюдаваната особеност намира подкрепа в някои
митологии. Какво се крие зад нея тепърва предстои да се
изяснява. Тя обаче е любопитна за нас поради мястото, което
заема в българската митология и повдигнатите около това
въпроси. Но освен всичко друго двата най-богати символични
гроба на божества-металурзи най-ярко разкриват мястото,
отредено на металургията в центъра на морската цивилизация
Варна.
8. Хилядите златни мъниста крият може би немалко
изненади. Особено ценен за нас е въпросът за връзката и
приемствеността между майсторството на халколитните
златари и това на живелите хилядолетие–две след тях
култури. Нека споменем на първо място майсторите златари,
създали хилядите уникални миниатюри от съкровището край
с. Дъбене. Защото обсъжданата приемственост внасят нова
светлина върху хода на човешката праистория. Още повече че
приемственост се открива не само с мънистата от Варненския
некропол, но и с изделия от ранна Троя и други известни
съкровища и културни центрове.
По друг път, но до същия въпрос водят и т.нар. „златни
близначки” от Аладжа Хююк, Мала Азия. По стил на
изработка фигурката силно напомня стила на двете бичета от
23

гроб № 36. Интересното е, че „близначките” от Анатолия са с
хилядолетие и половина–две по-късни от варненските бичета
/16/. Видимото подобие може да се разглежда като сериозен
аргумент за приемствеността в златарския занаят между двете
не толкова близки култури. А голямата отдалеченост във
времето помежду им – като свидетелство, че уменията и
стиловите похвати на варненските златари не са изчезнали, а
са се запазили достатъчно дълго и са достигнали до ранната
бронзова епоха (фиг. 29).
9. Безспорно най-интересен е въпросът за златните
артефакти от Варненския некропол като носители на
удивителните научни познания на халколитния човек. Защото
изследването му, както показаха Хр. Смоленов и Хр.
Михайлов, разкри неподозирани доскоро паралели и
приемственост с цивилизацията в Египет. Общи за
цивилизация Варна и културата край Нил се оказват мярката
за дължина и редица от използваните в строителството на
големите пирамиди числови съотношения и ъгли.
10. Комплексният анализ на първите златни изделия
позволява да обвържем появата им със загадъчните обитатели
на Добруджа – т.нар. „хамангианци”. Доколко тази хипотеза
ще устои и ще се наложи е рано да се каже, но тя безспорно
дава нов поглед в развитието на металургията на златото и
чертае нови перспективи на изследване.
И така, изследването на златните артефакти от
археологически обекти, принадлежащи към късноенеолитната
култура Варна, рисува една малко очаквана картина. Защото
говорим за хора от каменно-медната епоха и подсъзнателно
си представяме едва ли не образа на първобитния дивак. В
същото време разгледаните златни артефакти разкриват
неподозирано високо ниво на знания и умения, на
интелектуални възможности, свидетелстващи за високо
развито абстрактно-логическо мислене и удивителни
естетически качества. А вградените в артефактите числови
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отношения и ъгли дават основания да се приеме наличието на
сериозни аритметични и геометрични познания като
представата за константите (π и φ), за златното сечение и
Питагоровата теорема, преоткрити от света хилядолетия покъсно.
Анализът на гробния инвентар и дори само на златните
изделия налага съвсем нов поглед и върху самото общество.
„Племето диваци” изведнъж се оказва диференцирано,
структурирано, организирано и централизирано общество,
което познава „царската” власт с нейните предмети на
престижа, символи и атрибути (златни жезли, диадеми,
масивни златни нагръдници, гривни, огърлици и пр.) И
всичко това освен че ни намира неподготвени, но поставя и
въпроса доколко достоверна е тази картина и не изпадаме ли в
заблуда? Неслучайно десетилетия досега археолозите не
смееха да признаят, че културата Варна не е една от многото
халколитни култури, а че се касае за най-развитата – такава,
която отговаря на критериите за цивилизация. И то за найранната, известна засега цивилизация, за първата в света,
много преди Рим, Елада, Шумер и Египет! Именно поради
това редно е, говорейки за първата и най-голяма колективна
златна находка и за златото на халколитна Варна, да хвърлим
известна светлина върху живота на това общество и да
придобием реална представа за тази цивилизация, за да не
изглеждаме голословни. Защото как да говорим за
богатството на едно общество, ако то не разполага с
икономика? И за каква икономика може да става дума, ако
нямаме производство? Но възможно ли е изобщо да се говори
за производство през каменно-медната епоха е въпрос, който
не дава покой на любознателния читател.
Неолитът на Балканския полуостров е следствие от т.нар.
„неолитна революция” в Предна Азия и обхваща втората
половина на VІІ и цялото VІ хил. пр.Хр. Наред със
земеделието и скотовъдството тук се появяват и първите
занаяти:
каменоделство,
дърводелство,
тъкачество,
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строителство, грънчарство. През последните десетина години
екипът на проф. Васил Николов разкри, че през късния
неолит в района на Провадия започва най-ранният добив на
каменна сол в Европа, при това в количества надхвърлящи
нуждите на местното население, от което следва, че още по
това ранно време излишната сол е била ползвана за размяна
/17/. По същото време, около 5250 г. пр.Хр., в Добруджа се
появява къснонеолитната култура Хаманджия. Това е една
твърде своеобразна морска култура, чиито представители
стават първите известни засега заселници на крайбрежните
зони /18/. Това прави впечатление на изследователите и дава
основания на У. Райън и У. Питман да допуснат, че т.нар.
хамангианци не са преживели ужасите на потопа от 5600 г.
пр.Хр. и затова се оказват първите смелчаци, заселили самия
морски бряг /19/. Представяни като носители на
долнодунавската неолитна култура, същевременно с това у
тях се откриват и немалко южни културни заемки от
Анатолия, Цикладите и културата Фикиртепе. Притежават
характерни погребални обичаи и са расово нееднородни, като
наред с представителите на медитеранската раса не са малко и
тези с по-груби кроманьоидни, протоиндоевропейски
особености /20/. За нас обаче по-важно е, че с тяхната поява
започва и началото на модата с бижута, правени от егейските
миди спондилус и денталиум. И тази мода остава непреходна
през цялото време, докато съществува културата Хаманджия
и заменилата я култура Варна, т.е. до края на V хил. пр.Хр.
Тъй или иначе, важното е, че изготвянето и
разпространението на мидени изделия и украшения – дело на
хамангианците, изисква вноса им от Средиземно или Егейско
море, а износът им е регистриран по цялото поречие на Дунав
и долините на реките в Северна Европа: Висла, Тиса, Одер,
Елба, Везер и Рейн, чак до Дания и Северна Франция.
Споменавам всичко това, защото то свидетелства за развити
търговски връзки на далечни разстояния с център Добруджа
още в края на неолитната епоха и по време на целия
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халколитeн период. Мидената мода убедително свидетелства
за далечните търговски контакти на хамангианците от
Добруджа с ловците на миди от Егейско море, а от друга
страна, с търсещото мидени украшения население от
Централна и Северна Европа /21/.
Такова е положението през неолита, но истинския апогей в
развитието на балканската култура бележи халколитът.
Неслучайно тук той е най-продължителен и най-пълноценен в
световната история и заема цялото V хил. пр.Хр., което е
безпрецедентен факт. И точно около средата на епохата се
появяват най-първите в света златни изделия във Варна, в
Дуранкулак и Хотница. Но появата им се предхожда от
появата на първите медни изделия на Балканите. А разцветът
на златарския занаят, поставил основите на ювелирното
изкуство в света, бележи върха в съществуването на една
изключителна за времето си стопанско-икономическа
система, стъпила здраво върху производството на сол и на
метални изделия (медни и златни), включвала и морската
търговия на големи разстояния.
Основите на първата халколитна цивилизация Варна
поставя населението, носител на културите Сава и
Хаманджия, разположени в съседство помежду си по цялата
крайбрежна зона на Западното Черноморие. Още през ранния
халколит на територията на Североизточна България започва
процес на етнокултурна интеграция между двете култури и в
средата на епохата възниква специфична култура с единен
облик, която „поема и трансформира елементите и на двете
култури”. Така възниква преходната култура „фаза Варна” на
двете изходни култури – Сава и Хаманджия. Именно върху
тази основа през късния халколит възниква самата култура
Варна /22/.
Процесът на взаимно проникване между културите Сава и
Хаманджия може да се проследи най-вече в района на днешна
Варна. Известно е, че някъде в средата на епохата на
крайбрежието, северно от съвременния град, в местността
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Батареята и курорта Св. Константин и Елена са се намирали
селища, чието проучване ги свързва с местната култура Сава.
Единственият открит гроб при м. Батареята обаче е
ориентиран в посока север-юг, т.е. с глава, разположена на
север, докато краката сочат юг, и това подсказва
присъствието на хамангианци тук /23/. На следи от
хамангианци попадаме при некропола Варна ІІ, също от
средата на халколита, но вече на брега на Варненското езеро и
само на 2 км западно от прочутия некропол Варна І /24/. А
археологическите проучвания от последното десетилетие
показаха, че по същото това време изоставената през ранния
халколит солница при Провадия е заселена наново, но този
път от население, носител на културата Хаманджия /25/. Това
позволява да реконструираме пътя на хамангианците от
поселенията им в Добруджа на юг към Варненския залив, в
неговата дълбочина и още на запад – до Провадийското
плато.
В скоро време настъпват сериозни промени в солодобива.
Първоначално се извършва в сравнително плитки чинии с
воден разсол, който се е нагрявал до изваряването на водното
съдържание на огнища в самите домове. Сега солодобивът е
изведен извън селището, изваряването е в специални кръгли
ями с диаметър около десетина метра. На дъното им са
поставяни десетки глинени съдове с вместимост около 30
литра, а между тях са нареждани дървата за огрева, които се
палели /26/. Тази нова и много по-рентабилна технология е
осигурявала добива на десетки, може би стотици тонове сол,
подготвяна за износ. А той трябва да е бил основно по воден
път, предвид ранната епоха и липсата на сухоземен
транспорт. Конят не е бил още опитомен, нито е била
изнамерена каруцата. За сметка на това водният транспорт е
бил добре развит, а съвсем наблизо до солодобивния център е
минавала плавателната по това време Провадийска река,
текла надолу по склона на платото до вливането ѝ при
днешното с. Царевци в дълбокия тогава Варненски залив.
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Така речният път от солодобивния център до дъното на
Варненския залив е около 10 км с денивелация от 15–20 метра
на километър, до некропола е общо 37 км, а до открито море
има още около 5 км.
Излишно е да казвам, че цялото по-сетнешно развитие на
района и възникването на цивилизация Варна са следствие и
резултат от солодобива при Провадия и развитието на
търговията по морски път с получената сол. Така в края на
епохата и по времето на културата Варна по протежение на
целия Варненски залив, още от квартал Повеляново на
днешна Девня и до самия канал, свързващ сега езерото с
морето, са били построени поне осем крайбрежни селища,
колкото са засега проучените и датирани за епохата /27/.
Изследователите са единодушни, че те са изпълнявали
функциите на пристанища, в непосредствена близост до
спокойните води на дълбокия и удобен за акостиране морски
залив /28/. Разположени на самия бряг, те трябва да са
служили за прехвърлянето на солта от речните лодки на
морските корабчета, преди да поеме тя по далечни брегове.
Това обаче няма как да обясни големия брой на тези
крайбрежни селища, още повече предвид внушителните за
времето им размери. Известно е, че едно стандартно
халколитно селище е имало площ около 1,5–2 дка. Селището
при Провадия, за което В. Николов твърди, че е първият град
в Европа, е около 7 дка. В същото време всяко от
крайбрежните селища е по около 25–30 дка. И това намирам
за показателно. Но освен всичко друго те са съществували и
функционирали по едно време като общ комплекс. Очевидно
функциите им няма как да са се изчерпвали единствено като
пристанища, защото това би означавало да приемем
обслужването на огромен, по-многоброен от съвременния ни
морски флот.
Темата за корабоплаването в Черно море през халколита
представлява особен интерес, въпреки че досега не е
разработвана. Причината за това следва да търсим в
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отсъствието на открити следи от плавателни морски съдове.
Не бива да забравяме обаче многобройните косвени
свидетелства за морска търговия с Егейския свят и земите на
Северното Черноморие, особено с развитието на
металургията. Откриването на медни изделия или медна
суровина по долината на р. Днестър (Карбунското
съкровище), в Мариуполския некропол на Азовско море и
дори в Хвалинския некропол край гр. Саратов на р.Волга са
ярки свидетелства за казаното /29/. Култовете към севера и
Полярната звезда, проникнали с моряците хамангианци, в
Добруджа и Североизточна България също говори за
население с традиции в корабоплаването в открито море /30/.
Показателен е откритият пиктографски знак на кораб с
палубна надстройка именно сред писмените знаци от Долен
Дунав /31/.
Особено внимание предизвикват петроглифите на кораби
със специфична на вид „рогата” форма – с високо издигнати
почти отвесни носове и кърми, последните разцепени Yобразно, придавайки на корабите причудлив външен, вид.
Срещат се изобразявани върху скали от Каспийското
крайбрежие, както и като петроглифи и върху плочки от
слонова кост от Горен Египет /32/. Интересното е, че първите
са датирани за VІ–V хил., докато вторите – за ІV хил. пр.Хр.
И това, както и особеният им и лесно разпознаваем външен
вид, ясно определят произхода и посоката на разпространение
на мореплаването с „рогатите” кораби от Каспийско към
Средиземно море. Само за пълнота на картината нека
допълня, че също в края на ІV хил. пр.Хр., кораби, подобни
по външен вид на египетските, са имали и старите бибълци от
Финикийското крайбрежие. А това означава, че северната
култура на корабостроене първоначално трябва да е била
приета по бреговете на Леванта и така достига Египет /33/.
Почти до края на V хил. пр. Хр. водната връзка
Каспийско–Средиземно море е била възможна благодарение
на канала Манич, свързвал Каспийско и Черно море, заемал
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долното поречие на р. Дон и низината, където днес е
разположен Волго-Донският канал. А отварянето на Босфора
хилядолетие–две по-рано е направило възможна връзката с
Егейско и Средиземно море. Всичко това показва, че появата
на „рогати” кораби в Източното Средиземноморие и Египет е
било възможно единствено ако те са минавали през Черно
море. От което пък следва, че появата на каспийски „рогати”
кораби в Близкия изток и Египет е свидетелство, че такива е
имало и в Черно море, ако и засега да няма открити нито
останки, нито дори изображения. Все пак открит е
споменатият пиктографски знак на кораб с надстройка и това
не е нещо незначително. Сега може да погледнем с по-голямо
доверие на допускането на Петко Димитров, който вижда
върху златната чиния от гроб № 4 на некропола
изображенията на платноходи с вдигнати платна на фона на
лазурните морски талази.
Кораби от халколита в Черно море засега може да не са
открити, но затова пък имаме най-богатата колекция от близо
250 каменни котви. И безспорно между тях трябва да има и
такива от халколита. Тъй или иначе повече от 90 % от
изследваните над 150 котви, се оказват от скални породи,
типични за Българското Черноморие (от районите на нос
Емине и Калиакра) и това е убедително свидетелство за
наличието на местни плавателни съдове /34/. Изследователите
не са единодушни с тяхното датиране, но логиката изключва
да приемем наложилото се мнение, че всички видове каменни
котви са все от ІІ хил. пр.Хр. Защото няма как присъщите
различия в конструктивните им решения да са били
направени така набързо. И защото всяко ново конструктивно
решение – и замяната на жлебовете с отвора за въжето, и
появата на първите дървени щокове (котви тип С), и замяната
им с каменни и оловни щокове – е следвало обективните
изисквания, които корабоплаването е трябвало да решава.
Внимателният анализ позволява да датираме котвите с жлеб
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(тип А) към времето на неолита и халколита – VІІ–V хил.
пр.Хр., както приема това Ради Боев /35/.
Най-ранните
търговски
кораби
в
Източното
Средиземноморие са тези на египтяни и на бибълци, известни
още от ІV–ІІІ хил. пр.Хр. Това, както посочих, са т.нар.
„рогати” кораби и, както разбираме, котвите им – найранните, известни за тая част на света, са от тип В, т.е. котви с
един отвор. Но ако котвите на бибълци и египтяни са с един
отвор, то и тези от Каспия следва да са същите. Защото от
петроглифите по Каспийското крайбрежие разбираме, че само
гребците на корабите им са били от около 20–30 до 60–70
души. Следователно говорим за кораби с около стотина тона
водоизместимост, а не за лодки. И това са кораби съизмерими
с тези на бибълци и египтяни. А щом корабите са
съизмерими, при това от един и същи тип, такива трябва да са
били и котвите им. Каспийските кораби обаче са много поранни – от неолита и халколита, което ще рече, че и котвите с
един отвор, с които са били оборудвани, трябва да са от
същото време. Но тогава и котвите с един отвор от Черно
море ще са от времето на неолита и халколита, подобно на
каспийските.
Известно е, че каменните котви с два отвора се появяват
единствено в Черно море и в Средиземно море такива няма
намерени. И това са първите котви с щок, ако и да е от дърво.
За котвите с три отвора знаем, че се появяват в Средиземно
море в края на ІІ хил. пр.Хр. Сега вече може да датираме
каменните котвите по бреговете ни, както следва: 1/ котви с
жлеб – за малки плавателни съдове (лодки) – най-ранни и
трябва да са от неолита и халколита, но не е изключено да са
и по-ранни; 2/ котви с един отвор – появяват се в Каспийско
море през VІ–V хил. пр.Хр. – неолит и халколит, но същите се
срещат и в Черно море пак по същото време, докато по
Източното Средиземноморие са известни от V–ІV хил. пр.Хр.
и се задържат най-късно – до края на ІІ хил. пр.Хр.; 3/ котви с
два отвора – за въжето и за дървен щок, засега се срещат само
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в Черно море и вероятната им поява е от ІV или ІІІ хил.
пр.Хр.; 4/ котви с три отвора – след като в Средиземно море
се появяват в края на ІІ хил. пр.Хр., то в Черно море следва да
са се появили по-рано, някъде през ІІІ–ІІ хил. пр.Хр.
Спрях се толкова подробно на темата за каменните котви в
Черно море, тъй като те са единствените останали следи от
корабоплаването в най-дълбока древност тук. И защото
датирането им е възможно и позволява да приемем, че
котвите с един отвор – тип В са още от корабите през
халколитната епоха. Развитието на самото корабоплаване е
следствие от най-ранните търговски контакти в резултат от
обмяната на първите производствени стоки – на сол, а с
утвърждаване на металургията по нашите земи – на мед и
медни изделия. Именно бурното развитие на металургията е
факторът, който превръща Балканите от провинция на
културата в Предна Азия и Анатолия във водещ
икономически и културен център през халколита.
Своеобразен връх на този център се оказва културата Варна,
достигнала в развитието си облика на най-ранната
цивилизация в света.
На първо място нека споменем географския фактор. Става
въпрос за район на самия морски бряг, разположен в дълбок и
защитен от морските капризи залив, във време, когато
единствен за човека транспорт е водният, и по-конкретно –
морския. Решаваща роля за развитието му оказва близостта до
солодобивния център на Провадийското плато. Високото
търсене на сол по това време я превръща в първата
стратегическа суровина на човечеството. Определено
значение има течащата през платото Провадийска река –
плавателна по това време. Защото тя свързва пряко
солодобивния център с морето – единствената транспортна
артерия за епохата. На този фон изпъква ролята на човешкия
фактор в лицето на смелите мореплаватели хамангианците.
От средата на халколита тези предприемчиви хора започват
истинска колонизация по морското крайбрежие в посока на
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юг. Споменахме за сливането на местната култура Сава и
добруджанската Хаманджия. Дори проследихме пътя на
т.нар. хамангианци от Добруджа до Варненския залив и до
Провадийското плато.
Така хамангианците стават стопани на производството на
каменна сол и, възползвайки се от уменията си в
корабоплаването, започват да изнасят по море сол в големи
количества. Решаващи за бъдещата култура Варна се оказват
познанията им върху природните условия и живота по
Южното Черноморие. Още от средата на епохата тук в
непосредствена близост до брега, по цялото Странджанско
крайбрежие започва получаването на леснодостъпна за добив
и обработка медна руда. Именно странджанската мед става
водеща като суровина за центъра при Големия остров в
Дуранкулашкото езеро, разположено до самото морско
крайбрежие, било някога морски залив. По-късно
странджанската мед заема повече от 55 % и продукцията на
металургичния център при Варненския залив. Именно
неговото развитие е причината за възникването на комплекса
крайморски селища тук и за просперитета на района. И той
набързо, само за век–два, благодарение на мащабното
производство на сол край Провадия, на развития морски
транспорт и богатите залежи на медна руда по
Странджанското крайбрежие става водещ световен
металургичен център. Това са причините за неговото
израстване, без каквито и да е местни ресурси откъм медна
суровина, и превръщането му в основен износител на мед и
медни изделия към степите на Северното Черноморие и
Украйна. Това определя неговото издигане за основа и
двигател на разпространението и развитието на металургията
в съседните култури Кукутени и Триполие. И за находки като
Карбунското съкровище – най-голямата колективна находка
от 443 масивни медни оръдия на труда и оръжия в Украйна,
на медни изделия в Хабашещи (Молдова), в Мариупол на
Азовско море и Хвалинск на Волга, край гр. Саратов,
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включително и по поречието на р. Дунав – в Брад (Румъния) и
Велке Рашковце (Словакия). Металургията е източникът на
икономическия просперитет на района и натрупаното
богатство във Варненския некропол. И този добре познат у
нас факт е неизвестен и недооценяван от чуждите капацитети.
Човек трябва да знае всичко това, за да осъзнае истината за
появата на цивилизация Варна. За да разбере, че в случая
няма нищо случайно и че тя възниква върху стабилни
икономически основи. Природно-географските условия и
усилията на местния „варненец” – неговите находчивост,
предприемчивост, склонност към иновации, издигнали
солодобива и металообработването на медта и златото до
нивото на промишлени производства, а размяната им – в
основа на търговията – това е истината за „феномена Варна”.
Именно това туристите, посетили Варна, трябва да научат и
осъзнаят, за да оценят достолепието на хилядолетния град.
Въпросът за икономическите основи на цивилизация Варна
разкрива причините за появата ѝ тъкмо тук, на морския залив
край Варна по времето на късната каменно-медна епоха.
Отговорът му обаче повдига цяла поредица други интересни
въпроси. И водещ сред тях е този за организацията на
обществото, създало първата цивилизация.
Че не става дума за диваци и чергари, е повече от ясно.
Хората водят отседнал начин на живот, имат селища с
планировка, собствени домове и живеят от труда си. Степните
чергари не правят некрополи, защото не живеят в постоянни
селища. Некрополът при с. Дуранкулак е най-яркото
свидетелство, след като е ползван през цялото време от
появата на културата Хаманджия около 5250 г. пр.Хр. до края
на цивилизация Варна – повече от хиляда и двеста години.
Концентрацията на население в района е значителна – другаде
по това време такава концентрация е непозната /36/. Анализът
на археологическите артефакти, открити в селищата и
некрополите на цивилизация Варна, разкриват картината на
едно силно диференцирано по трудова дейност, възраст, пол,
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имуществено и социално състояние общество – разслоено на
социални прослойки /37/. Специално анализът на Варненския
некропол позволява на Лорънс Манолакакис да раздели
гробовете на пет групи: „много бедни” – без никакъв
вътрегробен инвентар – 8,2 %, „бедни” – 35,7 %, и „средно
богати” – 47,3 %, като трите групи съставят общо 91,2 % от
проучените гробове, докато богатите и много богати гробове
са едва 8,8 % /38/. И това дава основание на автора да
заключи, че некрополът е убедително свидетелство за появата
на първите социални йерархии в Европа. Иван Иванов говори
за общество „високо над родовообщинното общество... добре
организирано”, начело на което стоят вождове и жреци.
Мария Гимбутас на свой ред отбелязва, че докато балканската
култура като цяло е на по-високо ниво от останалите култури
по това време, то „етническата група от Варненския некропол
е на по-високо равнище от всички останали” /39/. А Владимир
Славчев обобщава: „Варненският некропол илюстрира ранния
етап от зараждането на класовото общество, удачно наречен
от Лорд Ренфрю „chiefdom” – общество на шефовете”/40/.
Като разглежда интеграционните процеси на територията
на Балканите през халколита, Хенриета Тодорова стига до
заключението, че „В резултат от интензивните интеграционни
процеси, отбелязани през средния енеолит, в началото на
късния енеолит сме изправени пред три... „етнокултурни
комплекси”... 1/ Коджадермен–Гумелница–Караново VІ,
който обхваща Тракия, Североизточна България и Мунтения;
2/ Варна–Болград включва териториите на Западното
Причерноморие и Южна Бесарабия; и 3/ Криводол–Сълкуца–
Бубани, обхващащ Западна България, Беломорска Тракия,
Източна Сърбия и Олтения /41/.
Същите комплекси Ана Радунчева определя като
„племенни съюзи”, организирани на териториален принцип,
като хвърля по този начин мост между представите и
терминологията на археологията и праисторията. Това тя
обосновава с промяна на структурата на собствеността: 1/
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силното имуществено разслояване с появата на категориите
„богат” и „беден”, довело до края на типичната за
първобитното общество уравниловка и 2/ появата на нов вид
собственост – собствеността на племенния съюз. Тя включва
най-ценните находища на суровини (медна руда, сол, злато,
кремък и др.) и крупните производства, изискващи
многобройна работна ръка /42/.
Как ще наречем обществото, населявало през халколита
територията на културата Варна – етнокултурен комплекс,
племенен съюз или нещо друго – нека уточняват учените.
Важното е, че това общество има своята структура и
организация на функциониране и разполага със своя
определена територия. А това означава, че то е ограничено по
площ, независимо дали ще говорим за „граница”. Във всеки
случай територията на културата Варна е една твърде
своеобразна по своята геометрия земна повърхност, заела
голямата част от Западното Черноморско крайбрежие. На
практика тя представлява сравнително тясна ивица земя, с
ширина от около 20–30, според някои автори до 50 км в
дълбочина на сушата, от устието на р. Дунав до р. Резовска на
българо-турската граница, т.е. дълга около 500–600 км, а
според някои автори до самия Босфор. От последното пък
следва, че общността по Западното Черноморие, обединена от
културата Варна, разполага и със собствена територия и
граница, разделяща я от съседната култура Конджадермен–
Гумелница–Караново VІ. И това сближава тази крайморска
общност с представата за държавна организация /43/.
Имайки предвид тази своеобразна география на културата
Варна виждаме, че районът на Варна е разположен
сравнително в средата на нейната издължена по целия западен
морски бряг територия. А това го превръща в своеобразен
географски център между двете ѝ крила – северното при
Дуранкулак, свързано с културата-майка Хаманджия, и
южното при медодобивните полета по Странджанското
крайбрежие и пристанището при днешния Созопол. Това
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поставя комплекса селища по Варненския залив като
доминиращ и интегриращ за икономиката и културата център,
като му придава ролята, доближаваща я до представата за
столица. Впечатлението се подсилва още повече от
подреждането на осемте селища в дълбочината на залива до
днешна Девня, наподобяващи съвременните представи за
един обширен мегаполис, достигайки самото Провадийско
плато. Отделен въпрос са комплексът от 27 „скални
гробници”, изсечени в скалите край Провадия и подобните им
край селата Невша, Ветрино и пр. Съзнателно няма да засягам
хипотезата за изкуствения характер на комплекса „Побити
камъни”. И без нея районът на Варна се оформя като един
крупен култов център от изключително значение за епоха.
Когато говорим за културата Варна, няма как да подминем
въпроса и за нейната северна метрополия – културата
Болград, на територията на днешна Южна Бесарабия. Тя
възниква в контактната зона между културите Варна и
северния ѝ съсед Кукутени–Триполие през втората половина
на V хил. пр.Хр. и просъществува само 4–5 поколения. Смята
се, че възниква от емигранти от Добруджа, преминали на
север от Дунава. Център на този „северен вариант на
културата Варна” се оформя около днешния Болград, но той
включва и поселения при Вулканещи, Озерное и др.
Заселниците бързо възприемат някои особености от местните
високоразвити племена и така възниква една смесена култура
със свой собствен облик и път на развитие. Това обаче не
възпрепятства оживените търговски контакти с метрополията,
откъдето се внасят метал, кремък, графит и др. /44/. По този
начин културата Болград става входна врата за
разпространението на металургията на обширната територия
на културата Кукутени–Триполие, а и в посока към
Прикавказието.
Така стигаме до темата за културните импулси, с които
цивилизация Варна поставя основите на съвременната
цивилизация. Няма да сгрешим, ако кажем, че тя става център
38

за разпространението на металургията не само на север и на
изток, но и към Средна и Западна Европа /45/. Неслучайно
засегнахме въпроса за т.нар. „близначки от Аладжа хююк”,
защото те по убедителен начин разкриват това влияние през
хилядолетията и на юг, в Анатолия.
Въпросът с разпространението на металургията обаче
съвсем не е единствената насока на културното влияние и
културното наследство на цивилизация Варна за зараждане
културата на стария свят. Особено интересни в това
отношение са разкритията от последните години, които
направиха Х. Смоленов и Х. Михайлов за влиянието ѝ в
Древен Египет. Колкото и да звучи невероятно, но
стандартната мярка за дължина, т.нар. „кубит” или „египетски
царски лакът”, използван при строителството на великите
пирамиди на Хеопс и Хефрен, има „варненски” произход и я
откриваме в диаметъра на пословичната златна чиния от гроб
№ 4. А на нея са кратни и масивният пекторал от същия гроб,
и златни бичета от гроб № 36, и т.нар. корубести идоли от
кост, типични за културата Варна. Но и още нещо любопитно.
Ъглите при основите на двете пирамиди, съответно 51,84º и
53,13º, авторите откриват при диагоналите на златната плочка
от гроб № 4. Тук за случайности не може да се говори, затова
няма как да са случайности и паралели като златния фалос от
гроб № 43 и легендата за златния фалос на бог Озирис, станал
причина за зачатието на любящата го Изида и раждането на
сина им Хор. Или пък мотивът „слънчева лодка”, известен от
египетската митология, но срещан поне на четири места на
българска територия от времето на халколита, но и на неолита
(с. Долнослав, Пловдивско; с. Слатина, Кюстендилско,
Глухите камъни, Ивайловградско, и най-ранната – от неолита
край Симеоновград) /46/. Само ще спомена за опита на друг
български изследовател – Стефан Гайд – да разчете найранната писменост от плочките на Градешница, Караново,
Търтария и Челарево с помощта на египетското йероглифно
писмо /47/.
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В книгата си „Халколитната цивилизация Варна” (2014 г.)
разгледах и възможното влияние на културата Варна върху
ранната
цивилизация
на
предшумерите-убаиди
в
Месопотамия. Позовавайки се на поредица паралели като
споменатите каменни стели на хора-риби от Лепенския вир с
шумерските кулулу; на знака на бог Енки върху плочката от
Търтария; на календара в „Книга на Енох” с шумерския
календар; и на прочита, който У. Райън и У. Питман правят на
известната Вавилонска карта на света, идентифицирах
митичния Дилмун – родината на бог Енки – в района на
делтата на р. Дунав /48/. Спирайки се на култа към шарана у
шумерите като свещена риба на бог Енки, обърнах внимание,
че той няма как да е бил култивиран в Двуречието и че трябва
да е бил внесен отвън, след като там никога не се е въдил
сазан – „праотецът” на шарана, докато в Черно море сазан е
имало, а шаранът е бил сред храната на хората от Лепенския
вир /49/. Струва си да се замислим и върху езиковата близост
между името Дуранкулак на езерото, където някога се е
намирало селището на праисторическите хамангианци и
името Дуранки на централната част на храма на бог Енлил. За
шумерите то е означавало „връзка на небето със земята”.
И така обществото, създало културата Варна, е
достатъчно многобройно и концентрирано в района, за да
премине критичния праг и да станат видими неговите
диференциация, йерархизация, разслояването му и да бъде то
определено като „ранния етап от зараждането на класовото
общество”. Гроб № 43 разкрива обаче и първия образ на
овластения владетел с атрибутите на едноличната власт –
каменен жезъл със златни обковки и несметното му
богатство. Открити са също части от оръжия. Всичкото това
несравнимо количество златни и не само златни артефакти не
оставя и капчица съмнение, че в този гроб е погребан първият
известен на света „цар”.
Посочените наблюдения, повдигнатите въпроси и
набелязаните решения представят металургията на златото
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като интересна тема с много неизвестни. Тема актуална и
перспективна. Но и тема достойна за учени и естети, за
историци и културолози, за познавачи на изкуството и за
любознателния съвременник.
Редно е да оценим, че темата за първото обработено злато
е тема за Варна, тема за България и тема за света! Повече от
40 години десетки учени от страната и чужбина проучват
хилядите археологически артефакти, оставили дълбока диря
от ауролитната (златокаменната) цивилизация Варна. Всеки
жител или гост на гр. Варна може лично да се запознае с
първата, най-голямата и представителна колективна златна
находка, изложена в залите на Варненския археологически
музей. Те обаче няма да могат да придобият общ и
задълбочен поглед върху всички златни и не само златни
находки от Варненския некропол, защото и досега няма
издаден албум с неговите артефакти. Няма дори и електронен
вариант на най-представителната част от експонатите. Найголемия проблем поставя обаче самият некропол. И досега
една значителна част от него – над 1/4 от площта му – остава
непроучена. Самият той е напълно изоставен на произвола на
съдбата, без да бъде стопанисван и опазван. И връх на цялата
тази безотговорност бе приватизирането на 4,350 дка от
некропола и превръщането им в частна собственост при
пълната апатия и незаинтересованост на научните среди,
обществеността и държавата.
Днес нещата лека-полека се оправят. Упоритата борба на
Варненската туристическа камара и сдружение „Култура и
туризъм на Българския североизток” доведоха до желаното
решение. През 2012 г. държавата издаде Акт №
8326/22.10.2012 г. за публична държавна собственост на
поземлен имот № 27617 с площ 15 дка, включващ целия
Варненски некропол и прилежащите му части, с предоставени
права за управлението му на Министерството на културата.
Преди година Министерството на културата прехвърли
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правото за безвъзмездното му управление на Община Варна
за срок от 10 години.
Сега всичко зависи от Общината, от гражданската
активност и инициативност. Предоставен ни е златен шанс да
възродим люлката на човешката цивилизацията – Златния
Варненски некропол – за нов живот. И нямаме никакво право
да пропуснем този шанс! Дължим го на величието на хората,
обитавали земята, на която сега живеем ние. Дължим го на
гордото си минало и на бъдещето, което очакваме. Дължим го
на децата си, на настоящите граждани на света и на идните
поколения. Дължим го за слава на българската земя и
прослава на човешкия род.
Варненската туристическа камара заедно със сдруженията
„Култура и туризъм на Българския Североизток“ и
новоучреденото „България – дух и култура“ ще направят
всичко по своите възможности некрополът повече никога да
не бъде забравен! И да се превърне в желана туристическа
дестинация и световен център на културния туризъм!
Убедени сме, че блясъкът на златото на Варненския некропол
заслужава достойно бъдеще. За да може да осветява
далечното минало на човека. И да огрява светлото му бъдеще.
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ИЛЮСТРАЦИИ:
1. фиг.1 – колективна златна находка от гроб № 1 на
некропола Варна І, разрушен при откриването на некропола.
2. фиг.2 – глинена маска със златни апликации от
символичен гроб № 3.
3. фиг.3 . колективна златна находка от гроб № 4 – найбогатият.
4. фиг.4 – колективна златна находка от гроб № 36 найразнообразния.
5. фиг.5 – „царският” гроб № 43.
6. фиг.6 – златната спирала от гроб № 165 в некропола
Дуранкулак – среден халколит.
7. фиг.7 – гривна от златни мъниста от средния халколит –
некропола Варна ІІ.
8. фиг.8 – масивни златни гривни от некропола Варна І.
9. фиг.9 – златен пекторал (нагръдни) от гробове № 1.
10. фиг.10 – „царският” златен фалос – гроб № 43.
11. фиг.11 – диадеми от гроб № 36 и върху глинените
маски от гробо № 3.
12. фиг.12 – златни жезли от гробове № 4 и 36.
13. фиг.13 – златни халки от гроб № 36.
14. фиг.14 – златни мъниста за гривни и огърлици.
15. фиг.15 – миниатюрни златни мъниста от некропола
Варна І – най-миниатюрните от гроб № 110 .
16. фиг.16 – миниатюрни златни мъниста от обредното
поле при с.Дъбене, Карловско.
17. фиг.17 – двете златни бичетата от гроб № 36 – в цял
ръст.
18. фиг.18 – бичето от гроб № 26.
19. фиг.19 – тридесетте златни апликации от бичи (овчи)
златни главички – гроб № 36.
20. фиг.20 – златен астрагал за магически предсказания –
гроб № 36.
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21. фиг.21 – стилизирани женски антропоморфни амулети
от гроб № 36.
22. фиг.22 – колективна златна находка от некропола
Дуранкулак.
23. фиг.23 – златни артефакти: амулет и две гвоздейчета
(щифтчета) от селищна могила с.Сава.
24. фиг.24 – златен амулет от с.Снежина, Провадейско.
25. фиг.25 – златна игла (щефтче), апликация и други
артефакти от делищна могила Провадия-Солницата.
26. фиг.26 – мъжки антропоморфен амулет в цял ръст от
с.Кошарица, Бургаско.
27. фиг.27 – женски антропоморфен амулет в цял ръст –
селищна могила Русе.
28. фиг.28 – златната паница и златната купа от гроб № 4.
29. фиг.29 – златните близначки от Аладжа Хююк, Мала
Азия.
30. фиг.30 – златен амулет, окачен на огърлица от златни,
спондилусови и карнеолови мъниста – гроб № 97.
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Archaeologists may continue to argue about the cradle of
metallurgy, where it was conceived, nurtured and took its first
steps. However, one thing is indisputable – gold metallurgy was
born in Bulgaria. It would not be an error to say that it originated
on the Black Sea coast. At the present moment, global academic
circles have accepted this fact without argument and without
doubt (1)
For the moment the situation is clear: The first worked gold in
the world, the most numerous gold discoveries, the first and
largest collective gold discovery and the first finds to be
considered “first gold” were found on the Bulgarian Black Sea
coast. The most significant of all these finds is the gold of the
Varna necropolis. In each of the three richest graves, the amount
of gold exceeds 1 kilogram and is more than all the Chalcoltihic
gold found in the world outside the territory of Bulgaria. These are
the indisputable facts which deserve to be brought to the attention
of the world. The gold of the Chalcoltihic civilisation in Varna
does not just belong to the people of Varna and is not only
Bulgarian gold. The gold of the Chalcoltihic culture in Varna is
the first gold in the world for this reason, it deserves to be an
object of attention and interest for everyone who claims to be
interested in science, aesthetics; anyone who has a taste for
beauty, an interest in the culture and historical development of the
society of a nascent civilisation. It is of particular interest to the
academic world. Thus we need to extract as much information as
possible from the gold finds from the Varna civilisation. We need
to read and analyse it, in order to establish the most complete and
perfect picture of the era (fig.1, fig.2, fig.3, fig.4, fig.5)
When speaking of the gold of the Varna civilisation, we need
to clarify that the most important gold find is that of the Varna I
necropolis. However, we should not forget the gold in the other
two synchronous necropolis – Durankulak and Devnya, as well as
other individual finds in the Varna region. The most impressive
gold items are those from the rich grave located in the former
village of Reka Devnya (32 gold rings with a total weight of 62
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grams), not in the centre of the town of Devnya. Nevertheless, the
most interesting item is the golden needle from the salt-producing
region of Provadia discovered in 2015, as well as the miniature
gold artefacts discovered in the 2016 archaeological season. For
the present moment they are the only gold finds discovered at this
site, but the research continues. Close to Provadia, in the village of
Snezhina, an anthropomorphic amulet was found. We should add
the gold artefacts found in the Sava settlement burial mound: An
amulet and two pins on display in the Dalgopol museum. The
presentation of the gold of the Varna civilisation is complete with
the amulet in the shape of an entire standing male figure from the
village of Kosharitsa, near Bourgas.
With the risk of deviating slightly from the time limits of the
theme, we need, however, to turn our attention to the golden spiral
from grave No.165 from Durankulak necropolis (fig.6) and the
gold beads from the Varna II necropolis (fig.7). They are
definitely from the middle of the Chalcoltihic era and as such do
not belong to the era of the Varna civilisation. However, they are
the oldest dated gold items made by man. Archaeologists consider
that the gold items from the salt-producing centre in Provadia date
from the same time. However, let us not be hasty in our
conclusions.
The Varna necropolis dates from the late Chalcoltihic, dated
4600-4400 B.C. /2/. It is located 4-5 kilometres from the centre of
Varna, only 400m from Varna lake, which at that time was part of
a deep coastal bay. The shortest statistical data suggest the
following picture: 3078 gold items (so far discovered) with a total
weight of 5763 grams. The items can be divided into 30 types with
a number of variations, for example the beads alone amount to
2435 individual items. Gold has been found in 65 of the 308
graves studied to the present time. A number of commentaries
have identified that the distribution of gold is not equal. The
richest gold finds, and the most impressive graves are No.1, 4, 26,
36, 43 and 97. In addition to gold, each grave contains other items
symbolising prestige, a high social hierarchy and power:
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Collections of copper items, large flint blades, numerous shells
and other items made from spondilus and dentalium shells which
were highly prized at the time; idols made from bone and marble;
exotic mineral and decorations from the same material, as well as
certain unique vessels such as the golden bowl and the golden pot
from grave No.4, decorated with gold flecked paint. The richest
gold finds are: Grave 4- 1554, grave 43 – 1524, and grave No.1 –
1094.
Let us look at some of the more interesting groups of gold
artefacts.
The first of these is the compact group of bracelets made of
solid gold. They number 15 in total, and as a rule they have been
found in the richest graves.
In grave No.1, three bracelets have been found with a total
weight of 139, 184 and 268 grams; grave No.4 – four bracelets
with the following weights: 203, 168, 237 and 187 grams; grave
No.26 – one bracelet – 51 grams; grave No.36 – two bracelets of
about 50 grams each; the “royal” grave – No.43 – four bracelets
with the following weights: 110, 111, 155 and 156; and grave 97
contains one bracelet with a weight of 23 grams. We should
explain that the 15 bracelets presented here were found in the six
richest graves. It is significant that with the exception of the
“royal” grave No.43, all the other graves are symbolic; i.e. without
human remains. However, judging from the additional funereal
attributes, all six graves can be defined as male burials. With a
few exceptions, they contain an impressive amount of gold,
between 100 and 200 grams, and more than 200 grams. (fig. 8).
The profile of the group of bracelets suggests that they were
attributes of luxury, prestige and power; a feature of male
domination in the patriarchal Balkan society.
A second, small but compact, group of golden artefacts
consist of “chest plates” or “pectorals”. Such items have been
found in the two richest symbolic graves: No.1 and 4. However, in
the opinion of Ivan Ivanov, the round convex plate from grave
No.43 could also be considered to be a pectoral, since it was found
47

in the area between the breasts and epigastria of the skeleton. The
doubts primarily come from the external appearance of the plate in
the “royal” grave – No.43. In contrast to the rectangular breast
plates in the two symbolic graves, it is round. The second
difference is their weights: The two rectangular plates in graves 1
and 4 are solid and weight 253 and 189 respectively, while the
plate in grave No.43 is only 42 grams. (fig.9).
I would add that even if this item is to be considered an
appliqué, then its combination with the other appliqués from the
same grave: the golden phallus (23 grams), the two round
appliqués on the knee pads (about 10 grams each) and the ten
smaller round appliqués around the head of the skeleton (6 grams
each) – form a single ensemble in which the round appliqué
occupies the central place, anchoring the place of the breast plate
and plays the role of the breastplate. This is further affirmed by
the place of the golden phallus (the only one to have been
discovered by archaeologists) (Fig.10).We should not
underestimate the fact that grave 43 is a real burial, in contrast to
the symbolic burials in graves 1 and 4. Nevertheless, the three
pectorals are attributes of exceptional wealth and were found in
the three richest graves, which in terms of the funereal attributes
are clearly male.
Another small and homogenous group of golden artefacts is
composed of gold diadems. A total of four diadems have been
found in graves 2, 3, 15 and 36. In terms of their external
appearance, the diadems are similar (fig. 11). They are close in
terms of their weight as well: 13, 12, 11 and 8 grams respectively.
All four graves are symbolic, relatively rich, but not as much as
the male graves, while their funereal inventory is clearly "female”.
Grave No.36 is an exception from the general rule for the
necropolis. It contains both male and female attributes, even infant
attributes. H.Todorova believes that an entire royal family may
have been buried here (3). Most probably it was the grave of the
family of the last ruler who burnt and destroyed everything before
leaving his home land. Nevertheless, the diadems are a certain
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symbol of female graves, while in this specific case, graves 2, 3,
and 15 contain the famous clay death masks made at the place of
burial.
The graves containing the clay masks also contain gold strips
and items which in terms of size, shape, number and localisation
suggest an imitation of the anatomical features of the human face.
For example, the two round, convex strips in graves 2 and 3 would
have been used for the eyes of the mask. The mouth is represented
by a long strip, the teeth by “small nails”, (fig.2). In order to
complete the decoration of the mask depicting a human head in
actual size with eyes, mouth and teeth, we just need to add the
diadem on the top of the head in all three graves. They also
contain earrings - 8 in each of the three graves, and
anthropomorphic amulets suspended on necklaces beneath the
mask, at the level of the neck. In terms of appearance, they are
similar. They have a slightly convex round form, 26-30mm in
diameter with a wide aperture in the middle and a trapezoidal
feature with two small apertures at their bases. The female
inventory in all three graves also includes a single bone or marble
idol, as well as artefacts connected with female occupations:
Copper needles, and stone or bone vertebrae used on a weaving
loom.
The group of royal maces is particularly impressive. Royal
maces are normally made from copper or stone with golden tips or
decorations. For example, the mace in grave No.1 is made of
copper but has two golden tips on the two ends of the handle. Two
copper and one stone axe were found in grave No.4. One of the
copper axes had golden decorations, while the stone axe/mace and
the copper axe/pick each had a golden tip. The situation in "royal”
grave No.43 is similar. There are also three axes here: two made
of copper and one stone. The stone axe was placed in the right
hand of the deceased and possessed golden decorations and tips,
proving that it played the role of a mace. Grave 36 contains the
only entirely gold mace. Thus, the necropolis contained a total of
six gold maces – all attributes of supreme power (fig.12).
49

The group of rings is significantly more numerous. More than
160 rings have been found in the entire necropolis. They also
include 16 earrings and 5 finger rings, and with a few exceptions
the external appearance of the three categories of items does not
allow for the definitive categorisation. For this reason, I have only
noted this group without commenting (fig.13).
There is a similar situation with the group of gold beads.
They are the most numerous group of gold items - 2435 of a total
of 3078 gold artefacts found in the necropolis. They are different
in shape, weight and according to their distribution in the graves.
A detailed analysis might suggest interesting ideas and directions
for work. In terms of shape, there are distinct cylindrical, spherical
and spheroid, bi-conal beads of differing length. Some resemble
miniature rings (fig. 14). The most diverse of these are the beads
from grave No.41 (total of 113). The group contains 10
particularly impressive beads with an extended cylindrical shape,
inside which small copper lamella can be seen.
The beads differ in terms of their size, but the impressive of
these are the smallest ones. They display the skills of the
Chalcolithic master gold crafters when working with the miniature
form. The most distinct of these are the beads from grave 190. The
average weight is 0.067grams, but there are smaller. In grave
No.49, the beads are cylindrical with diameters of 2-3mm. There
are ten with a total weight of 0.64 grams – on average 0.064 grams
each. Inconceivably small are the beads from grave 110. It
contains 27 cylindrical beads of unspecified diameters, but their
average weight is about 0.041 grams. Individual examples,
however, exceed the boldest of expectations. There are individual
beads of 0.014, 0.010 and even 0.008 grams. (fig.15).
These are the smallest beads in the necropolis and how they
were made is a complete mystery. Equally interesting is the fact
that in terms of their size they are very similar to the unique beads
from the treasure found in the village of Dabene, near Karlovo
(fig.16). The find was unique both in terms of the number of gold
elements found in a single place (about 20 000 items found and
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another 150000 in the form of component jewels), and in terms of
size: the smallest of them are 1.5-2 and up to 3mm, and weight
about 0.013 grams. However, the most valuable aspect of the
Dabene treasure lies in the fact that it reveals continuity in the
gold crafting of the gold workers from Varna and Dabene who
lived 1500 years after the end of the Varna civilisation. The
famous Troy gold is from the same period and is visible similar to
the Dabene treasure. However, it contains significantly less gold
elements – only a few hundred. This gives grounds to consider
that both treasures might be the work of one and the same gold
centre in the vicinity of the village of Dabene. The oldest Thracian
treasure found in our lands is the famous Valchi Tran gold
treasure containing 13 items with a total weight of 12.5 kg of gold
(4). However, it is even later and dates to about 1600 BC, similar
to the world famous Mycenae treasure. The Dabene gold fills a
vacuum in time between the Chalcoltihic and the beginning of the
iron age, something which has cause anxiety for archaeologists for
some time. The Dabene treasure shows that the traditions of gold
craftsmanship of the Chalcoltihic people of Varna did not
disappear with them. In fact they survived and continued to
develop. There is also continuity between the Chalcolithic and
early Bronze Age jewellery art.
The zoomorphic and anthropomorphic amulets in the
necropolis form two distinct groups and they deserve particular
attention. The group of zoomorphic figures is more compact, and
we can begin with them. First of all, the two golden bulls in grave
No.36 have become the calling card of the necropolis. They are
cut from a thin, flat gold strip. One of them is bigger than the
other. The fine carving of the bodies and tails, and in particular
their heads, faces and horns is particularly impressive. The body
of the larger bull has give pairs of small apertures, probably for
sewing the figure onto clothing. The smaller one has one pair of
hole in the middle of the back. The edge of the body and the legs
of both bulls are additionally marked with a row of spots
(“pearls”) (fig.17).
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A third bull, smaller than the above two, and not so richly
decorated was found in grave 26 (fig.18). It has no spots on it, just
a pair of apertures in the middle of its back, and the horn on its
head is shorter and straight. In addition to the three bulls, grave 36
also contains 30 appliqués in the shape of stylised profiles of
animal heads with horns curved laterally and downwards, with a
length of between 28 and 40mm. In the middle of the head, at the
base, where the horns appear, each has a pair of apertures.
According to Ivan Ivanov, the appliqués most probably depict the
head of a bull, but it may possibly be a ewe (fig.19) (5). Grave
No.36 also contains a golden astragalus of a small, ruminant
animal (goat or sheep) (fig.20). Its wider sides are smoothed,
suggesting it was used as a toy or for magic.
Zoomorphic appliqués were also found in the necropolis. As
can be seen, with the exception of the astragalus, the other items
all depict a bull. The cult of the bull was well-known amongst the
Neolithic population in Anatolia, and then spread into the Balkans.
It should also be appreciated that all three golden bulls from the
Varna necropolis are the earliest known prototypes of the golden
calf. What is much more interesting, is the fact that the cult of the
bull was probably based on the totemic animal of the Chalcoltihic
people of Varna. However, if we have to be more precise, we
should not that the image of the bull was very familiar in our lands
during the Neolithic era. It is one of the most ancient totemic
animals amongst men. The necropolis makes it clear that the bull
was perhaps the totemic animal of the creators of the first
civilisation in the world.
Even more interesting questions are raised by the many
anthropomorphic amulets. They are much more widespread and
out of a total of 65 graves containing gold artefacts, they have
been found in 25 graves. There are a total of 40 amulets, with a
distribution of between one and several in a single grave. The
majority of them are heterogeneous and stylised. Their stylisation
is evidence of the high level of abstract skills of their creators.
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They are round with a diameters varying between 18 and
39mm. A number have smaller diameters – 15, 14, and 13mm.
They are visibly convex or flat. They usually have a single large
aperture in the middle of varying diameters, although there are
amulets without apertures. They also have a trapezoidal adjunct
with two, or in rare cases one, small apertures. The general
opinion is that the shapes of these gold amulets symbolise a
“highly stylised female body”. Indeed, when placed with the
adjunct at the top, the round body resembles a stylised depiction of
the female uterus, opened to varying degrees. However, there are
also examples without an opening. Archaeologists associate these
differences with the ages of women and whether she had given
birth or not. The adjunct itself depicts the neck and head of the
figure, while the two small apertures symbolise the eyes. In certain
cases, decorations resembling ears can be seen (fig.21).
Seen from this point of view, the amulets probably depict
female figures. Thus they are associated in most general terms
with fertility, the female child-bearing functions, conception,
pregnancy and maternity. This interpretation sounds quite
believable when one takes into account the cult of the Great
Mother God. During the patriarchal era this cult transformed but
continued to exist in the person of the mother in the cult of the
Paredros. Thus, the anthropomorphic amulets with female forms
are in complete accord with the numerous, well-known ceramic
figures with female forms from the Neolithic and Chalcoltihic
eras.
I mentioned that symbolic grave No.36 could be considered a
common family grave for the royal family. This is evidenced by
the large and diverse grave inventory. Some of the items are
typical of male graves, while other items are typical of female
graves and certain artefacts suggest the burial of a child. This
grave is thus one of the most interesting. It contains the largest
variety of types of gold artefacts in the entire necropolis, as well
as the seven anthropomorphic amulets which are a real mystery
(fig.21). It is even more mysterious when one looks at the clear
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differences in their external appearances. One of the amulets has a
large aperture in the middle, while the other two are visibly much
smaller. The remaining four amulets have no apertures. It is thus
impossible to provide a categorical interpretation. Nevertheless,
when looked at in the light of what has just been said, it is
conceivable that the amulet with the larger aperture symbolises the
queen-mother; the two amulets with the smaller apertures – her
young daughters, and the other four without apertures may
represent immature girls or grandchildren.
The four amulets from grave No.26 have a particular form
and are distinct from the other anthropomorphic amulets in the
necropolis. They are highly raised, without an aperture in the
middle and almost conical in shape. They each have a marked
adjunct which unlike the other amulets is not trapezoidal, but
curved. These amulets are clearly very different from the abovementioned female amulets. However, if we consider the previous
ones to be female, while the others are clearly not, it is logical to
accept that they are male. This is clearly expressed by their
features, particularly their elongated adjunct. It can thus be
concluded that these amulets represent the male principle.
The many gold amulets from the Varna necropolis show with
certainty that the earliest gold, anthropomorphic amulets are to be
found here, and not in Egypt as it is normally claimed. The matter
becomes even more debatable and significant, if we include the
amulets and large number of gold rings considered by many
researchers to be amulets of power.
Thus, golden amulets are amongst the most common items
found in the necropolis. The word amulet comes from the Latin
amuletum and is used to designate items endowed with magical
powers and which protect the wearer from disaster, illness and evil
powers. Belief in amulets is associated with a primitive belief in
magic and fetishism. Anthropoid amulets and animal figures are
associated with the earliest religious notions of the Palaeolithic
man: His belief in magic, totemism, fetishism and animism
preceding the cult of the Great Mother Goddess in the late
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Palaeolithic era (XV-IX millennia BC). The Latin name itself is
surprisingly similar to the name of the legendary Amul river
referred to in the chronicles of the Volga Bulgarians – our brothers
whose name Stalin took away from them in a governmental
decree, renaming them as the ‘Kazan Tatars”.
This connection is important, since it reveals a little discussed
and almost unknown aspect of the significance of the Varna
necropolis. We can now look upon it in a new and little known
light. It is not just a necropolis which contains the mortal and in
many cases noble remains of the representatives of the
Chalcoltihic society. The gold amulets take us into the rich
spiritual world of a distant and unfamiliar society. They show the
role and place of gold in their belief system. It is a clear
expression of the ethical and aesthetic norms and level of
development of the Chalcoltihic society. The gold illustrates the
social pyramid and symbolises the power inherent therein.
However, it was also important in the spiritual life, its religious
aspects and intellectual knowledge.
This is another enormous area for study which Hristo
Smolenov and Hristo Mihailov have revealed in recent years. We
will not go into detail here, but I shall recall that the gold artefacts
found in the necropolis cast abundant light on the abstract
knowledge of the Chalcolithic people of the Balkans in the sphere
of geometry and mathematics, navigation, astronomy, agriculture,
an understanding of the global constants of π and φ, standards of
size and weight, angles and their measurements, as well as the
“golden ratio”.
To complete the subject of the unsuspected knowledge of the
Chalcoltihic people in our lands, I shall just add that in addition to
the bulls, the two authors have discovered these features in a
number of other gold artefacts, such as the gold pectoral in grave
No.4 and in a number of other items whose function until now was
unknown. These include the “curved object” or “boomerang” from
grave No.36, and probably some of the many appliqués which
remain to be studied (6).
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The eminent Bulgarian archaeologist, Henrietta Todorova,
also suggests that the Varna necropolis is not any ordinary burial
site, but something much more. In her article, “The question of the
“symbolic burials” from the Aeneolothic necropolis Varna I”
(1992), she analyses the graves without skeletons and human
bones, which she divides into three groups. She includes the
richest symbolical graves in the first group (1, 4 and 36), the
second group contains graves with masks (2, 3, and 15). The third
group contains the so-called “cenotaphs”, graves resembling
those which contain actual remains, but where a body has not been
laid to rest. The assumption is that the person died some distance
from the burial site. She points out certain common features with
the other two groups of graves: the significant depth (150-220cm),
similar sizes and orientation as well as the strange feature that the
bottoms of all the graves are covered with a layer of dark material
which as yet has not been studied, as well as the presence of red
ochre. Based on her rich experience and specifically the humansize clay idols found in the Durankulak necropolis, the author
suggests that the dark material on the bottom of these pits “...
originates from the remains of the decayed anthropomorphic
figures of lightly baked clay with a height close to a human
figure”.
Examining the rich symbolic graves (1 and 4), she notes
that they "possess a common feature of the lack of “masks” and
the enormous quantity of dentalium… , the large flint lamellae,
gold bracelets and gold breast plates (pectoral), sceptres with gold
covered handles, the large gold “beads”, gold rings and
decorations, the large amount of round gold appliqués, the
garlands of gold beads, as well as the rich collection of copper
tools, needles, and the so-called protuberant idols and vessels,
including those with gold decoration”. Then she compares these
graves with the richest real grave No.43, (the “royal grave”), and
in addition to the similarities, pays particular attention to the
differences: in grave No.43, there is no evidence of dark material
on the base, since there is no skeleton within it; there is no large
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pectoral; the appliqués are smaller and there is no protuberant
“idol”. Thus the eminent Bulgarian archaeologist concludes:
“…symbolic graves 1 – 4 contain depictions of men who
possessed a higher social rank than the man buried in grave
No.43. The rectangular gold pectoral is the symbol of this
particularly high rank. Since none of these contain a skeleton, it
would logical to consider that these “graves” (No.1 and 4) are
connected with male divinities. The complete set of copper tools
contained therein, are also not encountered in real burials. This
fact suggests a connection between these divinities and
metallurgy; something which has also been suggested by Y.
Lihardus and I. Marazov”.
Continuing the comparisons of the inventory of the rich
symbolic graves, the author concludes that graves 5 and 41 bear
the most similarities to graves 1 and 4, although they are poorer.
She also considers that they also contained clay male idols of a
lower rank.
Then focusing on the three graves with the masks, she
considers that the gold diadems, the pairs of gold anthropomorphic
amulets on the neck, the numerous gold earrings (five per ear), the
copper needle (for the hair), the protuberant bone idol in each
grave suggests that they were female burials. She thus concludes
that graves, 2, 3 and 15 are female divinities symbolised by clay
anthropomorphic figures laid in the pits.
Todorova then examines the position of the graves in
the necropolis, in particular the proximity between them, and
groups them in pairs: “male" and “female”, in the following
manner: 1 + 2, 4 + 3, 5 + 15. Concluding her study, H. Todorova
notes: “The lack of such “burials” in the excavated synchronous
part of the Durankulak necropolis is convincing proof that the
Varna lakes region was the location of a large and extremely rich
temple complex which was central to a large territory”. /7/.
I would only add that the third synchronous necropolis
in Devnya, also does not contain such burials. Indeed, this
complex is the least studied. Only 26 of the graves have been
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examined. In comparison, in Varna 308 have been studied, whilst
in the largest complex – Durankulak – 1204 have been studied, of
which 604 are Chalcolithic.
In addition to the “burials” of clay divinities, the
Varna necropolis is distinguished by its large number of gold
artefacts. I have already mentioned the number of gold artefacts
(3078) and their weight (5763 gr). It should be noted that the
second largest find of Chalcolithic gold discovered in the village
of Hotnitsa, near Veliko Tarnovo, contained 49 artefacts with a
total weight of about 350 grams. The Durankulak gold has a total
weight of about 50 grams, while the gold found in the Devnya
necropolis consists of two earrings with a total weight of a mere
2.7 grams. If we put this quantitive data to one side, I have
focused in so much detail on the gold finds from the Varna
necropolis, since as the biggest of all the finds, it will serve as a
basis for comparison. This will help us when we consider the other
gold finds in our lands.
Let us begin our short review with the gold beads from
the Varna II necropolis – 31 cylindrical beads from a bracelet with
a total weight of 4.52 grams, found in grave No.3 from the early
Chalcoltihic necropolis near Varna lake, 2km west of Varna I
(fig.7) (8).
The gold artefacts from the Durankulak necropolis are no
exception in typological terms from those found in the Varna
necropolis. They consist of one anthropomorphic amulet of the
type already encountered, but in addition to the two apertures for
eyes, it also contains a larger aperture above them, in the middle
of the adjunct. In addition to the amulet, three rings, necklace
beads, two bracelets, a nail and a spiral were also found (fig.22),
(9).
The Devnya necropolis contained a smaller find. "Royal”
grave, No.18, contained in addition to the copper axe/hammer,
two long flint strips, and the two necklaces (one with spondilus
beads), two gold earrings, the only gold artefacts in the necropolis
(10).
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The Devnya region is also famous for another rich burial site
from the same era, in the vicinity of the former village of Reka
Devnya. The person buried here is of indeterminate gender, but
the funereal inventory: copper, flint and gold items suggest that it
is a “male” burial. The gold artefacts consist of 32 rings with a
total weight of 62.11 grams (11).
The three gold items – an amulet of the type already
encountered, and two pins were found in the Sava settlement
burial, near Varna (fig.23). At the present time they are on display
in the Dalgopol museum. The museum also possesses another
amulet found in the village of Snezhina, Provadia (Fig.24). The
gold needle, appliqué and two other miniature gold artefacts found
during the last two years in Provadia – Solnitsata (Fig.25) are also
worthy of attention.
Individual gold items have also been found in other sites
throughout the country. Particularly interesting in terms of this
study are the anthropomorphic amulet from the village of
Kosharitsa, Bourgas, which is also associated with the Varna
culture. It is clearly the full-length image of a man, and is the only
one of its kind in our country (Fig.26). To a certain extent it can be
compared with an amulet from Ruse – also full-length – but of a
woman (Fig. 27). The Ruse settlement burial mound does not
belong to the Varna culture in terms of its territory, unlike the
burial mound in the village of Kosharitsa, but I have included for
the comparative purposes due to its unique nature.
This is but a short view of the Chalcoltihic gold finds from
the territory of the Varna Chalcoltihic civilisation. However, there
is one particular important matter which we have not commented
upon. Two of these finds belong to a different date from the
others, and while all these gold artefacts are from the late
Chalcoltihic era, these two are believed to be earlier – from the
middle of the era. In particular these are the beads from the Varna
II (12) necropolis and the golden spiral from grave No.165 from
Durankulak (13). According to recent, albeit unconvincing data,
certain researchers also add the wrought spiral found in Hotnisa,
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and the golden bead discovered this summer in the Yunatsi
settlement mound, near Pazardzhik, as well as some of the
recently discovered artefacts in Provadia.
I have no intention of taking sides in the competition for
“first gold”, but it is important to recall that the gold spiral from
Durankulak comes from a grave which certainly dates to the midChalcolithic; a time when the Varna culture had not yet emerged.
It is considered to be about 200-250 years earlier than the gold
artefacts from the Varna I necropolis. We can be certain that the
spiral was the work of craftsmen from the local Hamangia people
(Fig.6). The Varna II necropolis is from the same time and is the
work of the same Hamangians who settled the Varna bay and
worked the salt producing centre in Provadia. It can thus be
concluded that the two earliest dated gold items were produced by
representatives of the Hamangia culture. This fact is particularly
valuable, since until the present moment, no-one has examined the
question of the first master gold craftsmen. This is also true of the
gold finds from Provadia-Solnitsata produced by the Hamangians
who settled the area during the middle Chalcoltihic era.
Finally, we shall look at one other interesting questions
which is raised by the Varna necropolis. In her well-known article
about the so-called “symbolic burials”, H. Todorova associates the
two richest graves in the necropolis with the two supreme
divinities of the local community. She considers them to be gods
of metal working. It is significant that the supreme gods in the
Varna civilisation were metal craftsmen. This is understandable
when we take into account the fact that the Balkans were the
cradle of metallurgy. However, it is a pure mystery why there
were two gods.
Most curiously of all, however, is the fact that Bulgarian
Christian mythology also speaks of saintly metal smiths – the twin
brothers, Anthony and Athanasius (14). Unfortunately, due to the
destruction of the roots of our pagan past, we know nothing of this
matter now. The connection between the brother saints and the
world of metal forgery is completely unknown. According to their
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hagiographies, the two brothers were born in Egypt where they
spent all their conscious lives, and were neither brothers, nor
twins, nor had they ever been metal forgers. The two canonised
saints were only clerics – one a hermit, and the other a bishop.
Their official hagiographies do not describe them as metal forgers.
How then did the Bulgarian people ascribe this to them?
The question becomes all the more curious when we
discover that the people of the Rhodope mountains believed that
St. Athanasius lived in a well near the village of Malko Gradishte,
in the close proximity of the megalithic complex “Gluhite
Kamani”. This fact most certainly connects St. Athanasius with
the Chalcoltihic era (15). It is unclear where St. Anthony fits in
here, except that he is considered to be the brother of St.
Athanasius.
The current article, albeit limited in scope, raises a number of
serious questions which in certain cases require specific answers.
First of all, it presents a generalised picture of the gold items from
the territory of the Varna civilisation in the stone and bronze age.
This allows certain trends to be defined and conclusions made
regarding the place, significance and development of the earliest
gold craftsmanship in terms of forms, ideas and chronology.
1. This general examination of the gold items from the
Chalcoltihic people of the Varna culture and the entire territory of
Bulgaria displays visible similarities between them. A definite
homogeneity can be seen. Beads, rings and spirals are found in
many places, and the most frequently encountered complex items
are stylised female anthropomorphic amulets. In addition to these
standard artefacts, the gradual expansion of the primary group of
items and its thematic enrichment has also been observed. A
manifestation of this trend are the figures of the three bulls from
graves No.26 and 36, as well as the zoomorphic appliqués from
the latter. The full-length figures of a man and woman from the
settlement mounds in the village of Kosharitsa and Ruse are
noteworthy. The theme is further developed by the variety and
number of appliqués from the Varna necropolis and, of course, the
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gold "royal” phallus from grave No.43. However, even without
this item, the collection of gold appliqués from the “royal” grave
is unique and unsurpassed in terms of riches and variety.
2. The earliest complete gold items are gold beads. Evidence
is the collection of 31 beads from the Varna II necropolis, as well
as the gold spiral from Durankulak dating to the mid Chalcoltihic.
If we consider the spiral to be an amalgam of parts, despite
opinions to the contrary, then the beads from Varna II necropolis
are for the moment the first real gold items. In terms of form, they
are not original and imitate beads made from other materials from
an earlier period. Nevertheless, this does not make them less
valuable.
This can also be said about a significant part of the remaining
gold items. On the whole, they are relatively small in both size and
weight. At this time, both the technology used to extract metal as
well as the total amounts of metal obtained were still at their initial
levels. This observation is illustrated by the contrast between the
gold and copper items of the era. There is widespread evidence of
massive axes, hammers, drills and other items made of copper,
while there is but a limited scope of small gold items.
Nevertheless, certain larger gold artefacts can be found. These are
mainly symbols of power and divinity. Such items are the
bracelets and the two impressive gold pectorals – each of which
weigh about 200-250 grams.
3. The gold items, even during the earliest stage of their
appearance, are indisputably possessed of certain artistic qualities
and give a rich notion of the aesthetic tastes of the Chalcoltihic
people. It would, however, be superficial to consider them only in
this light. It would not be wrong to consider them an expression of
the religious notions of the Chalcoltihic people. As a rule they are
found only in religious sites such as graves, necropoli (Varna I and
Varna II, Durankulak, Devnya) and religious buildings (Hotnitsa).
This is further confirmed by the many anthropomorphic and
zoomorphic amulets, as well as the large-scale presence of gold in
the symbolic “burials” of clay idols of Chalcoltihic divinities.
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Thanks to them, we can cast light on some of the primary
religious beliefs of the era. The dual graves of male and female
divinities are a visual illustration of the cult for the Paderos
(equals). The many anthropomorphic female amulets and gold
figure of a woman from the settlement burial mound in Ruse, are
clear expressions of the cult for the mother goddess. However,
there are also a number of male amulets (grave 26), and a male
figure (Kosharitsa, near Bourgas). They cast further light on the
cult of the Paderos (equals) with the image of the Son-Husband,
which appears for the first time in the Balkans. The three bulls
found in graves No.26 and 36, as well as the 30 appliqués of
stylised bulls’ heads are probably evidence of the cult for the
totemic animal (bull – cattle) amongst the inhabitants of the Varna
region. The location of the massive golden pectoral as a key
symbol of divinity is indicative of this. In addition to gold items,
in the Varna civilisation gold was used in dyes to decorate
ceramics (gold dust). Astonishing examples of this are the “gold
bowl” and the “gold cup” from grave no.4, which have survived
millennia underground (Fig. 28).
4. The "royal” graves occupy a special place. These are
No.43 from the Varna necropolis and No.18 in Devnya. They
reveal the role of gold as a symbol of power and the notion of the
connection of earthy power with heavenly divinity. The gold
maces from graves No.1, 4, 36 and 43 can be seen as symbols of
earthly and heavenly power. However, the gold diadems, massive
gold bracelets and necklaces also begin to play a similar role.
5. The first gold amulets are impressive in terms of their high
level of schematisation and stylisation. They provide a visible
notion of the level of abstract skills of the people of that time, as
well as the objective nature of their scientific knowledge. It is
difficult to explain the reason for the quantitive predominance in
comparison with figures of entire people and animals other than
the low level of technological skills, but this is still a matter of
conjecture.
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6. There is interesting evidence connecting some of the gold
artefacts with hitherto unsuspected knowledge and practice of the
Chalcoltihic people. Such are found in the sphere of applied
science: Astronomy, navigations and metrology, but also such
abstract skill as: Geometry and mathematics, which sounds quite
incredible. Thus, the gold items should not be seen only as
decorations satisfying the aesthetic needs of man in the
Chalcoltihic society. Indeed, they reveal the role of gold for its
spiritual maturity and its place in the religious, cult, social and
Gnostic beliefs.
7. The two graves of the metal working gods pose a question
which has not been studied until now. This is an interesting and
observable feature which is supported by certain mythologies.
What lies behind it, is a matter which still needs to be clarified.
Nevertheless, it is interesting for the place which it occupies in
Bulgarian mythology and the questions which surround it.
However, the two richest symbolic graves of metal working
divinities clearly reveal the place given to metallurgy in the centre
of the Varna coastal civilisation.
8. The thousands of gold beads reveal certain surprises. The
question of the connection and the continuity between the
craftsmanship of the Chalcoltihic gold craftsmen and that of the
cultures which lived two thousand years after them, is particularly
interesting. Let us first consider the master goldsmiths who
created the thousands of unique miniatures from the treasure
found near the village of Dabene. In addition to the matter of
continuity, they also cast light on the development of human prehistory. Moreover, such continuity is a feature not only of the
beads from the Varna necropolis, but also from items from early
Troy and other famous treasures and cultural sites.
The “gold twins” from Alacahöyük, Asia Minor, lead us to
same question but via a different route. In terms of the style of
craftsmanship, the figure is strongly reminiscent of the two bulls
from grave No.36. Significantly the two “twins” from Anatolia are
one thousand five hundred years later than the Varna bulls (16).
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The visible similarity can be seen as a serious argument for the
continuity in gold craftsmanship between two relatively distant
cultures. The large distance in time between them can also be seen
as proof that the skills and stylistic approaches of the Varna
goldsmiths had not disappeared. They had indeed been preserved
long enough to reach the early bronze age (fig. 29).
9. Without doubt the most interesting question is that of the
gold artefacts from the Varna necropolis which display the
astonishing scientific knowledge of the Chalcoltihic people. A
study of the gold, as H. Smolenov and H. Mihailov have shown,
reveals hitherto unsuspected parallels and continuity with the
civilisation in Egypt. Common features between the Varna
civilisation and the Nile culture include the measurement of length
and a number of mathematical ratios and angles used in the
construction of the great pyramids.
10. A complete analysis of the first gold items allows us to
connect their appearance with the mysterious inhabitants of
Dobrudja – the so-called “Hamangians”. It is still early to say
whether this hypothesis is robust, but it certainly provides a new
view of the development of gold metallurgy and outlines new
perspectives for research.
Thus, the study of the gold artefacts from the archaeological
sites related to the late Aeneolothic culture in Varna paints a little
expected picture. These are people from the stone and copper age,
and we subconsciously imagine them to be little more than primal
savages. At the same time, the gold figures reveal an astonishingly
high level of knowledge and skills, intellectual abilities, all
pointing towards a high level of abstract and logical thinking, as
well as surprising aesthetic qualities. The mathematical ratios and
angles incorporated into the artefacts provide grounds to accept
the presence of serious arithmetical and geometrical knowledge,
such as the constants π and φ, the Golden Ratio, and the
Pythagorean theory which was rediscovered by the world
thousands of years later.
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An analysis of the grave inventory and the gold items
alone require a completely new view of the society itself. This
“tribe of savages” is suddenly a differentiated, structured,
organised and centralised society. It was aware of “royal” power
with its items of prestige, symbols and attributes (gold maces,
diadems, massive gold breast plates, bracelets, necklaces etc.) In
addition to astonishment, this also raises the question of how
accurate this picture is, or are we deceiving ourselves? For a
number of decades, archaeologists have not been bold enough to
admit that the Varna culture is not just one of the many
Chalcoltihic cultures, but in fact the most developed one which
fulfils the criteria of civilisation. It is the earliest known
civilisation, the first in the world, long before Rome, Greece,
Sumeria and Egypt. For this very reason, when talking about the
first and largest collective find of gold, and the Varna Chalcolithic
gold, we need to cast some light upon the life of this society and
acquire a real notion of this civilisation to support our words.
Otherwise how can we talk of the richness of a society, if it does
not have an economy? What economy is there to talk of, if there is
no production? Is it possible to speak of manufacturing in the
stone and copper age?
The Neolithic age on the Balkan peninsula is a consequence
of the so-called “Neolithic revolution” in Asia Minor, and
encompasses the second half of the VII and the entire VIth
millennia BC. In addition to agriculture and animal husbandry, the
first crafts appeared: Stone masonry, carpentry, weaving,
construction and ceramics. During the last ten years, the team of
Professor Vasil Nikolov has revealed that during the late
Neolithic period, in the region of Provadia, the earliest recorded
extraction of salt in Europe began. The quantities extracted
surpassed the needs of the local population, and clearly during this
early period the surplus salt was used for bartering (17). At the
same time, about 5250 BC, in the area of Dobrudja, the late
Neolithic Hamangia culture appeared. It was a coastal culture
whose representatives were the first known inhabitants of the
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coastal zones (18). Researchers such as W.Ryan and W.Pitman
suggest that the Hamangians did not suffer the horror of the great
flood in 5600 BC and were thus the first bold people to settle on
the very coastal zones (19). They are considered to be
representatives of the lower Danube Neolithic culture, while a
large number of southern cultural borrowings from Anatolia,
Cyclades and the Fikir Tepe have also been discovered. These are
in the form of funereal customs and are racially diverse. A large
number of representatives of the Mediterranean race have been
found, as well as individuals with coarser Cro-Magnon and protoIndo-European features (20). However, it is significant that with
their appearance, the fashion of wearing jewellery made from
Aegean spondilus and dentalium shells also appears. This fashion
persists throughout the entire period of the existence of the
Hamangia culture and the Varna culture which followed: i.e. until
the end of the Vth millennium BC. The preparation and
distribution of shell items and decorations by the Hamangia
required importation from the Mediterranean or Aegean seas and
they were exported along the entire length of the Danube and the
rivers in Northern Europe: Vistula, Tisza, Oder, Elbe, Weser and
Rhine, right up to Denmark and Northern France. I mention this
because it is evidence of well-developed trade links huge distances
from Dobrudja, as early as the end of the Neolithic period and
during the entire Chalcoltihic era. The shell-fish fashion is
convincing evidence of the distant commercial contacts
established by the Dobrudja Hamangians with shell fish gatherers
in the Aegean Sea, and on the other hand the people of Central and
Northern Europe who were looking for shell fish decorations.
Such was the situation during the Neolithic era, but the real
apogee in the development of Balkan culture took place during the
Chalcoltihic period. It is significantly the most durable and
complete culture in world history, covering the entire 5th
millennium BC. This is an unprecedented fact. In the very middle
of the era, the first gold items in the world appear in Varna,
Durankulak and Hotnitsa. However, their appearance is preceded
67

by the appearance of the first copper items in the Balkans. The
flourishing of gold forging which was to form the basis for
jewellery crafting in the world, reached its peak during the
existence of an exceptional commercial and economic system
based upon the production of salt and metal items (copper and
gold). These items were traded over long distances by sea routes.
The foundations of the first Chalcolithic civilisation in Varna
were laid by the peoples who inherited the neighbouring Sava and
Hamangian cultures. They inhabited the entire coastal zone of the
Western Black Sea. During the early Chalcolithic era in North
East Bulgaria, a process of ethnic and cultural integration began
between the two cultures. In the middle of the era, a specific
culture with a unified appearance appeared which “accepted and
transformed elements of both cultures”. This led to the appearance
of the transient “Varna Phase” culture of the two original Sava and
Hamangia peoples. It is upon this basis during the late
Chalcoltihic era that the Varna culture arose. (22).
The process of the mutual penetration between the Sava and
Hamangia cultures can be most clearly studied in the region of
modern-day Varna. At some time in the middle of this era, along
the Black Sea coast, north of the modern-day city, in the vicinity
of “Batareyata” and the resort of “Sts. Constantine and Elena”, a
number of settlements existed which according to studies are
connected with the local Sava culture. The only grave discovered
near the “Batareyata” locality, however, is oriented "NorthSouth”, i.e. with the head laid at the north. The legs point south
and this suggests the presence of Hamangians here (23). We also
see traces of the Hamangians in the Varna II necropolis, also from
the middle of the Chalcoltihic, on the shore of the Varna lake, only
2km west of the famous necropolis of Varna I (24).
Archaeological studies from the last decade have shown that the
salt pans near Provadia which had been abandoned during the
early Chalcoltihic had been resettled by people from the
Hamangian culture. This allows us to reconstruct the route of the
Hamangians from their settlements in Dobrudja in the south, to the
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Varna bay area, inland and then to the west up to the Provadia
flatlands.
Significant changes were to take place in salt production.
Initially it was carried out in comparatively shallow pans with
water solution which was heated until the water evaporated over
fires in homes. Then salt production was taken outside the village
and it was boiled in special round pits with a diameter of about ten
metres. Dozens of clay vessels with a capacity of about 30 litres
each were placed at the bottom of the pits, and firewood was
placed between them. This new and profitable technology
provided for the production of dozens and perhaps hundreds of
tons of salt for export. Given the lack of land transport at the time,
the salt must have been exported via sea routes. Horses had not yet
been tamed, and no evidence of carts has been found. On the other
hand, water transport must have been well-developed. The
Provadia river flowed close by the saltpans and it was navigable at
the time. It flowed downhill into the plateau and then merged with
the Varna bay at the present day village of Tsarevtsi. The river
route from the salt production centre to the centre of the Varna bay
was about 10km with an incline of about 15-20m per kilometre. It
was a total of about 37km to the necropolis and another 5km to the
open sea.
It goes without saying that the entire later development of the
region and the appearance of the Varna civilisation was a
consequence of the salt production in Provadia and the
development of sea trade to export the salt. Thus at the end of the
era and during the Varna culture, along the entire length of the
Varna bay from Povelyanovo to modern-day Devnya and the
channel which presently links the lake to the sea, there were at
least eight coastal settlements which have been studied and dated
to this time. (27). Researcher are unanimous that they fulfilled the
functions of harbours, in direct proximity to the calm waters of the
deep bay, and suitable for landing. Situated on the very bank, they
would have served as loading points for the salt from river boats to
sea-going ships prior to embarking on distant sea voyages.
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However, this will not explain the large number of these coastal
settlements, especially when their enormous size is taken into
account. As far as is known, a standard Chalcoltihic settlement
was situated within an area of about 1.5-2 decares. The settlement
at Provadia, which V. Nikolov claims to have been the first town
in Europe, was about 7 decares. At the same time each of the
coastal settlements was about 25-30 decares. This is quite
significant. However, they existed and functioned at the same as
one connected complex. Clearly their functions were not limited to
harbour operations. This would have suggested a huge fleet of
ships, bigger than our modern fleet.
The subject of shipping in the Black Sea during the
Chalcoltihic era is a particularly interesting them which has not
been sufficiently developed. The reason for this is the lack of
remains of sea-going vessels. However, we should not forget the
significant indirect evidence of sea trade with the Aegean world
and the lands of the Northern Black Sea, especially after the
development of metallurgy. The discovery of copper items or
copper ore along the valley of the Dnestr river (the Karbun
treasure), in the Mariopolis necropolis on the Sea of Asov and
even in the Hvalin necropolis near Saratov on the Volga River,
provides clear evidence (29). The cult of the North and the Polar
Star which developed with the sea-faring Hamangians in Dobrudja
and North Easter Bulgaria also suggests a people with sea-faring
traditions (30). Indicative of this is the pictographic symbol of a
ship with a deck housing amongst the writing symbols from Dolen
Dunav (31).
Particular interest is aroused by the petroglyphs of ships
with a specific “horn” shape. They have high almost vertical
prows and sterns which are divided in a “Y” shape giving the ship
an enigmatic appearance. They can be seen on the rocks of the
Caspian coast, as well as petroglyphs on ivory tiles in Upper
Egypt (32). Interestingly the first are dated to the VI-V
millennium while the second are from the IV millennium BC. In
addition to their distinct appearance clearly determines their origin
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and the direction of the sea routes from the Caspian sea to the
Mediterranean. For the sake of completeness, I would add that at
the end of the IVth millennium BC, ships similar to the Egyptian
vessels were also used by the people of Bibal on the Phoenician
coast. This means that the northern culture of ship building must
initially have been accepted on the coast of the Levant and then
reached Egypt (33).
Almost until the end of the Vth millennium BC the water
route from the Caspian to the Mediterranean would have been
possible via the Manih channel which connected the Caspian and
the Black Sea. It occupied the lower part of the Don River and the
low lands where the present day Volga-Don canal is currently
situated. The opening of the Bosporus two millennia earlier would
have enable the connection with the Aegean and Mediterranean.
All this shows that the appearance of the “horned” ships in the
Eastern Mediterranean and Egypt would only have been possible,
if they had passed through the Black Sea. It thus follows that the
appearance of the Caspian “horned” ships in the Near East and
Egypt is proof that they existed in the Black Sea, even if no
remains or images have been found. Nevertheless, the
pictographic symbol of a ship with deck housing has been found,
and this is not insignificant. We can now look with greater
confidence on Petko Dimitrov’s conclusions. On the gold bowl
from grave 4 of the necropolis, he sees images of ships with raised
sails against a background of blue waves.
Chalcolithic ships may not yet have been found in the Black
Sea, but nevertheless we have the richest collection of about 250
stone anchors. Some of these are most certainly Chalcolithic.
More than 90% of the 150 anchors studied are made from rocks
typical of the Bulgarian Black Sea (from the regions of Emine
Cape and Kaliakra). This is convincing proof of the presence of
local sea-going vessels (34). Researchers are not unanimous about
their dates, but logic excludes that we accept the current opinion
that all types of stone anchors date from the II millennium BC. It
would not have been possible for the differences in their
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constructions to have been developed so quickly. Every new
construction type, such as the replacement of rope studs with
holes, and the appearance of the first wooden anchors (type C
anchor), and their replacement with stone and lead stocks,
complied with the objective requirements of the sea-faring vessels.
A precise analysis allows us to date studded anchors (type A) to
the Neolithic and Chalcoltihic era – VII-V millennia BC, in
accordance with the conclusion of Radi Boev (35).
The earliest trading ships in the Eastern Mediterranean Sea
belonged to the Egyptians and the Biblan in the IV-III millennia
BC. These were the so-called “horned” ships and their anchors
were of the earliest type known in that part of the world: Type B
with a single aperture. However, if the anchors of the Egyptians
and the Biblans had a single aperture, then those in the Caspian
Sea should be the same. The petroglyphs from the Caspian coast
show that these ships had a total of 30-40 oarsmen. Thus, these
ships would have a total displacement of about one hundred tons.
They were far from being boats. They were proportional to those
of the Biblans and the Egyptians.
Since the ships are proportional and of the same type, then their
anchors must have been as well. However, the Caspian ships are
much earlier. They are from the Neolithic and Chalcoltihic eras
and the anchors with single aperture with which they were
equipped must have been from the same time. Thus the anchors
with a single aperture found in the Black Sea must be from the
Neolithic and Chalcoltihic eras, like the Caspian ones.
Stone anchors with two apertures appear only in the Black
Sea and none such have been found in the Mediterranean. These
are the first anchors with a stock, albeit wooden. We know what
anchors with three apertures appear in the Mediterranean Sea at
the end of the IInd millennium BC. Now we can date the stone
anchors found on our shores as follows: Anchors with a stud – for
small vessels (boats) – these are the earliest and have to be from
the Neolithic and Chalcoltihic eras, but they may be earlier; 2)
anchors with a single aperture – these appear in the Caspian Sea in
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the VI-Vth centuries BC. They are Neolithic and Chalcoltihic, but
they are also encountered in the Black Sea at the same time. In the
Eastern Mediterranean they appear during the V-IVth millennia
BC and persist for longer, until the end of the IInd millennium
BC.; 3) anchors with two apertures – for the rope and a wooden
stock. These are met only in the Black Sea and probably appeared
during the IVth and IIIrd millennia BC. 4) Anchors with three
apertures. After they appear in the Mediterranean in the middle of
the IInd millennium BC, then in the Black Sea they must have
appeared earlier, at sometime during the III-IInd millennia BC.
I have gone into some detail about the stone anchors in the
Black Sea, since they are only remaining traces of shipping from
antiquity. They can be dated and this allows us to conclude that
anchors with a single aperture – type B originate from Chalcoltihic
era ships. The development of shipping is a consequence of the
earliest trade contacts resulting from the exchange of the first
manufactured goods – salt, and with the affirmation of metallurgy
in our lands – copper and copper goods. The rapid development
of metallurgy is the factor which transformed the Balkans from a
province of the culture of Asia Minor and Anatolia into a leading
economic and cultural centre during the Chalcoltihic. Varna was
to become the leading centre of this culture and was to develop
into the earliest civilisation in the world.
Let us look at the geographic factor, first of all. This was a
region on the very sea shore and located within a deep bay
protected from the whims of the sea. It was also a time when the
only form of transport available to man was water – in particular
sea transport. The decisive role in its development was its
proximity to the salt production centre in the Provadia plateau.
The high demand for salt at that time was to turn it into mankind’s
first strategic raw material. The Provadia river which was
negotiable at that time and flowed through the plateau was of great
importance. It directly linked the salt production centre with the
sea – the only transport artery at the time. The important human
factor in this context was to be played by bold Hamangian sea73

farers. From the middle of the Chalcoltihic era, these
entrepreneurial people began the real colonisation of the sea coast
in a southerly direction. We have already mentioned the merging
of the local Sava culture and the Dobrudja Hamangians. We have
even examined the route of the Hamangians from Dobrujda to the
Varna Bay and the Provadia Plateau.
In this way the Hamangians became masters of rock salt
production and with their skills in sea-faring, they began to export
salt in large quantities via sea routes. Another decisive aspect for
the Varna culture, was their knowledge of the natural conditions
and life in the Southern Black Sea. From the middle of the era, in
close proximity to the coast, copper ore was extracted along the
entire coast line of Strandzha. Copper ore was easy to extract and
process. Strandzha copper ore became a leading raw material on
the Large Island in the Durankulak lake located on the coast and
which once used to be a bay. Later Strandzha copper was to
occupy more than 55% of the production of the metallurgy centre
in the Varna bay. The development of metallurgy was the reason
for the appearance of the complex of coastal settlements here and
the prosperity of the region. Rapidly, in the space of only one or
two hundred years, thanks to the large scale production of salt near
Provadia, well-developed sea transport and rich copper deposits
on the Strandzha coast, it was to become a leading global
metallurgy centre.
These are the reasons for its growth without any local copper
ore resources and its transformation into a primary exporter of
copper and copper goods to the steppes of the Northern Black Sea
and Ukraine. This determined its development as a driving force
for the spread and development of metallurgy in the neighbouring
cultures of Cucuteni and Trypillia. This also holds true for the
Karbuna treasure – the largest collective discovery of 443 massive
copper tools and weapons in Ukraine; the copper items in
Habasheshti (Moldova), in Mariopolsk on the Sea of Azov;
Hvalinsk on the Volga near Saratov; as well as along the River
Danube in Brad (Roumania) and Velke Raskovce (Slovakia).
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Metallurgy was the source of the economic prosperity of the
region and the accumulated wealth in the Varna necropolis. This
fact although well-known in Bulgaria is unknown and
unappreciated by foreign academics.
One has to know everything, in order to understand the truth
about the appearance of the Varna civilisation. This is necessary in
order to understand that nothing is accidental and that it was based
on stable economic foundations. The truth about the Varna
phenomenon lies not only in the natural and geographic
conditions, but in the hard work of the local people of Varna, their
resourcefulness, entrepreneurialism and innovation in developing
salt production and raising copper and gold smelting to industrial
proportions, as well as the commercial exchange of goods. This is
something which tourists visiting the city of Varna have to learn
and understand, in order to appreciate the magnificence of the
millennial city.
The question of the economic foundations of the Varna
civilisation reveals the reasons why it emerged precisely here, on
coast of the bay near Varna during the late stone and copper age.
However, the answer raises a number of other interesting
questions. The primary question concerns the organisation of the
society which created the first civilisation.
Clearly they were far from savages and nomads. The
people led a settled way of life. They had planned settlements,
their own homes and lived off the earnings of their labour. Steppe
nomads did not construct necropolises, since they did not live in
permanent settlements. The necropolis in the village of
Durankulak is the clearest evidence of this. It was used during the
entire time from the emergence of the Hamangian culture circa
5250 BC until the end of the Varna civilisation – more than one
thousand two hundred years. There was a significant concentration
of population in the region. No such concentration of population is
known at that time (36). Analysis of the archaeological artefacts
discovered in the settlements and necropolises of the Varna
civilisation reveals an image of a highly differentiated society in
75

term of labour activity, age, sex, property and social status (37).
Analysing the Varna necropolis, Laurence Manolakakis to divide
the graves into five groups: “very poor” – without any grave
inventory – 8.2%; “poor” – 35.7%; and “medium rich” – 47.3%.
These three groups made up a total of 91.2% of the graves studied
while the rich and very rich graves made up only 8.8% (38). This
leads the author to conclude that the necropolis is persuasive
evidence of the emergence of the first social hierarchies in Europe.
Ivan Ivanov speaks of a society “high above a kinship/commune
society… well-organised”, led by leaders and oracles. Maria
Gimbutas in turn comments that while Balkan culture as a whole
was at a higher level than other cultures at that time, "the ethnic
group from the Varna necropolis was at a higher level than all the
others”. /39/. Vladimir Slavchev makes a general conclusion: "The
Varna necropolis illustrates the early stage of the birth of the class
society, aptly named by Lord Renfrew as “chiefdom” – the society
of chiefs” (40).
When looking at the integration processes on the territory of
the Balkans during the Chalcoltihic period, Henrietta Todorova
concludes that “As a result of the intensive integration processes
during the middle Eoneolothic era, at the beginning of the late
eneolithic period we encounter three… “ethnocultural
complexes”. ... Kodjadermen-Gulmenita-Karanovo VI which
covers Thrace, North Eastern Bulgaria and Muntenia; 2) VarnaBolgrad including the territories and the Western Black Sea coast
and Southern Bessarabia and 3) Krivodol-Salkutsa-Bubani
covering Western Bulgaria, Aegean Thrace, Eastern Serbia and
Oltenia (41).
Ana Raduncheva defines the same complexes as “tribal
unions” organised on a territorial principle, in this way laying a
bridge between the notions and terminology of archaeology and
pre-history. She explains this with the change in the structure of
ownership: The significant material stratification with the
emergence of the categories of “rich” and “poor” led to the end of
equality typical of a primordial society and 2) the emergence of a
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new type of property – the property of the tribal union. This
includes the most valuable raw material deposits (copper ore, salt,
gold, flint etc.), as well as large-scale production requiring a big
workforce (42).
It is a matter for the academics to determine how we should
refer to the society which inhabited the territory of the Varna
culture during the Chalcoltihic era – ethnocultural complex, tribal
union or something else. It is significant that this society had its
own structure and functional organisation, as well as its own
delineated territory. This means that it was limited in terms of
territory, whether or not we refer to this as a “boundary”. In any
case, the territory of the Varna culture is a very interesting area in
terms of its geometry and covered a large part of the Western
Black Sea coast. In practice it was a relatively narrow strip of
land, about 20-30km wide, and according to certain authors about
50km in depth from the shoreline. It stretched from the estuary of
the River Danube to the Rezovska River on the Bulgarian Turkish
border, i.e about 500-600 km in length. Some authors believe it
may have stretched to the Bosporus itself. This suggests that the
community along the Western Black Sea coast united by the
Varna culture also possessed its own territory and border which
divided it from the neighbouring Kondjadermin-GulmenitaKaranovo Vi culture. This also suggests that this coastal
community possessed the notion of a state organisation (43).
Looking at the particular geography of the Varna culture, we
can see that the Varna region is located more or less in the centre
of its elongated territory along the entire western shore line. It is
thus the geographical centre between the two wings – the northern
wing at Durankulak connected with the Hamangian mother culture
and the southern wing containing the copper fields along the
Strandzha coast and the harbour where modern-day Sozopol is
situated. As a result the complex of settlements along the Varna
bay served as a dominating and integrating centre for the economy
and culture, akin to the capital city of the region. This impression
is further enhanced by the arrangement of the eight settlements
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inland from the bay, near modern-day Devnya. They resemble
modern day notions of an extended megapolis stretching to the
Provadia plateau. Another matter is the complex of 27 “rock
graves” carved into the cliffs near Provadia and similar ones near
the villages of Nesha, Vetrino and others. I deliberately will not
raise the hypothesis of whether the “Pobiti Kamani” is a manmade artifice. However, even without this the Varna region was
clearly a major religious centre with important significance for the
era.
When speaking of the Varna culture, we cannot avoid
referring to its northern metropolis – the Bolgrad culture – on the
territory of modern-day Southern Bessarabia. It emerged in the
contact zone between the Varna cultures and its northern
neighbour Cucuteni-Trypillia during the second half of the Vth
millennia BC and existed for only 4-5 generations. It is considered
to have been established by migrants from Dobrudja who crossed
the Danube from the North. The centre of this “northern variant of
the Varna culture” was concentrated around modern-day Bolgrad,
but also included settlements in Vulanesti, Ozernoe and others.
The settlers quickly adopted some of the features of the local
highly-developed tribes leading to the emergence of a mixed
culture with its own image and path of development. However,
this did not hinder lively commercial contacts with the metropolis
from where metal, flint, graphite and other items were imported.
/44/. Thus the Bolgrad culture became the portal for the spread of
metallurgy into the broad territory of the Cucuteni-Tripyllia
culture and in the direction of the Caucasus.
This takes us to the subject of the cultural impulses with
which the Varna civilisation paid the foundations of modern
civilisation. It would not be a mistake to say that it was to become
a centre for the spread of metallurgy, not only to the north and
east, but also towards Central and Western Europe (45). We
earlier referred to the “twins from Alacahuyuk”, since they
convincingly reveal this influence spreading over the millennia
towards the south as well, into Anatolia.
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The spread of metallurgy, however, is not the only
direction of the cultural influence and cultural heritage of the
Varna civilisation to give birth to the culture of the ancient world.
Recent finds made by H.Smolenov and H.Mihailov are
particularly interesting in this regard since they suggest an
influence on the culture of ancient Egypt. However improbable it
might sound, the standard measurement of length, the so-called
“cubit” or “Egyptian royal elbow” used in the construction of the
great pyramids at Keops and Chefren originate from Varna. It can
be found in the diameter of the famous gold bowl in grave No.4.
The massive pectoral from the same grave and the gold bulls in
grave No.36 and the so-called protuberant bone idols typical of
the Varna culture, are multiples of this dimension. However, there
is another curious fact. The angles at the bases of the two
pyramids, 51.84º and 53,13º can be found in the diagonal lines of
the gold tile in grave No.4. There can be no question of
coincidence, since there are also parallels in the gold phallus from
grave N.43, and the legend of the gold phallus of the god Osiris
which resulted in his lover Isis conceiving and giving birth to their
son, Horus. The motif of the “solar boat” from Egyptian
mythology is encountered at least in four places in Bulgarian
territory during the Chalcoltihic period, as well as during the
Neolithic era (Dolnoslav village near Plovdiv; Slatina village near
Kustendil, Gluhite Kamani near Ivailovgrad, and the earliest
reference – from the Neolithic era near Simeonovgrad) (46). I
shall just mention the attempt by another Bulgarian academic,
Stefan Gaid, to decipher the earliest writing symbols on the tiles
from Gradeshtnitsa, Karanovo, Tartaria and Chelarevo using
Egyptian hieroglyphs (47).
In my book entitled “The Chalcoltihic Civilisation of
Varna” (2014) I examined the possible influence of the Varna
culture on the early civilisation of the pre-Sumerian Ubaid people
of Mesopotamia. Referring to a series of parallels, such as the
stone stellae of fish-men from Lepenski Vir with the Sumerian
kululu; the symbol for the god Enki upon the tile from Tartaria;
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the calendar in the “Book of Enoch” with the Sumerian calendar;
the interpretation by W. Ryan and W.Pitman of the famous
Babylonian map of the world, I was able to identify the mythical
Dilmun – the birthplace of the god Enki – in the region of the
Danube delta (48). When looking at the Sumerian cult of the carp
as the sacred fish of the god Enki, I saw that this could not have
been cultivated in Mesopotamia. It must have been imported,
since the sasan – the “forefather” of the modern carp, was never
hunted in Mesopotamia. However, the sasan lived in the Black Sea
and the carp was a common food of the people from Lepenski Vir
(49). It is also worth thinking about the linguistic proximity
between Durankulak, the name of the lake close to which a
settlement of pre-historic Hamangians once existed, and the name
of Duranki given to the central part of the temple of the god Enlil.
For the Sumerians it meant the “connection between the heaven
and earth”.
Thus, the society which created the Varna culture was
sufficiently large in number and concentration in the region, in
order to cross the critical threshold and to evolve a clear
differentiation, hierarchy, stratification and to be considered the
“early stage of the development of the class society”. However,
grave No.43 also reveals the first image of a plenipotentiary ruler
with the attributes of authoritarian power – a stone made with
golden decorations and untold wealth. Part of weapons have also
been found. This incomparable quantity of gold and not only gold
artefacts leaves no doubt that this was the grave of the first “tsar”
known to the world.
These observations, the questions raised and the answers
suggested, present gold metallurgy as an interesting theme with
many unknowns. It is a both a topical and promising area of study.
It is also a theme worthy of academics and aesthetes, historians
and culturologists, art historians and the curious.
We should appreciate that the subject of the first crafted
gold concerns Varna, Bulgaria and the world! For more than 40
years, dozens of academics from Bulgaria and abroad have been
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studying thousands of archaeological artefacts which have left
deep traces of the Aurolythic (gold and stone) civilisation in
Varna. Every inhabitant or guest in the city of Varna can
personally visit the first, largest and most impressive collective
gold find on display in the Varna history museum. However, they
will not acquire a more general or profound view of all the gold,
and not only gold, finds from the Varna necropolis, since no
album containing its artefacts has yet been published. There is not
even an electronic version of the most impressive items. The
biggest problem, however, is posed by the necropolis itself. A
significant part of it – more than ¼ of its total area – has still not
been researched. It has been completely left to the whims of fate,
without being preserved or managed. The height of this
irresponsibility is the privatisation of 4.350 decares of the
necropolis and its transformation into private property. This has
been met by a total lack of interest and apathy on the part of the
state, academic circles and society.
Today, matters are slowly being remedied. The stubborn
efforts of the Varna chamber of tourism and the organisation
“Culture and Tourism in the Bulgarian North East” have led to the
desired solution. In 2012, the state issued Act No.8327/22.10.2012
regarding the public state ownership of land plot No.27617 with
an area of 15 decares, including the entire Varna necropolis and
adjacent areas. The management rights were granted to the
Ministry of Culture. Last year the Ministry of Culture transferred
the management right to Varna Municipality for a period of 10
years.
Everything now depends on the municipality, civic activity
and public initiative. We have been given the golden opportunity
to revive the cradle of human civilisation – the Gold Necropolis of
Varna – and give it new life! We have no right to miss out on this
chance! We owe it to the magnificence of the people who once
lived on the lands where we now live! We owe it to our proud past
and the future which awaits us. We owe it to our children, the
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citizens of the world and generations to come! We owe it for the
glory of the Bulgarian lands and the glory of mankind!
The Varna chamber of tourism and “Culture and Tourism in
the Bulgarian North East” and the newly formed “Bulgaria – Spirit
and Culture” will do everything possible to ensure that the
necropolis is no longer forgotten! It will become a tourist
destination and world centre for cultural tourism! We are
convinced that the brilliance of the gold from the Varna necropolis
deserves a worthy future! So that it can cast light on the distant
history of mankind! And illuminate its glowing future!
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ILUSTRATIONS:
1. Fig.1 – collective gold discovery in grave No.1 of Varna I
necropolis, destroyed when the necropolis was opened.
2. Fig. 2 – clay mask with gold appliqués from symbolic
grave No.3
3. Fig.3 collective gold discovery from grave No.4 – the
richest.
4. Fig. – collective gold find from grave No.36 – the most
diverse.
5. Fig. 5. – “Royal” grave No.43.
6. Fig. 6 – the gold spiral from grave No.165 in Durankulak
necropolis – middle Chalcoltihic.
7. Fig. 7 – bracelet of gold beads from the middle Chalcoltihic
era – Varna II necropolis.
8. Fig. 8 – massive gold bracelets from Varna I necropolis.
9. Fig.9 – gold pectoral (breast place) from graves No.1.
10. Fig. 10 – “royal” gold phallus – grave No.43.
11. Fig.11 – diadems from grave No.36 and on the clay masks
in grave No.3.
12. Fig. 12 – gold maces from graves No.4 and 36.
13. Fig. 13 – gold rings from grave No.36.
14. Fig. 14 – gold beads for bracelets and necklaces.
15. Fig. 15 – miniature gold beads from Varna I necropolis –
the most miniature from grave No.110.
16. Fig.16 – miniature gold beads from the ritual field in the
village of Dabene, Karlovo.
17. Fig. 17 – the two gold bulls from grave No.36 – full size.
18. Fig. 18 – the bull from grave No.26
19. Fig. 19 – the thirty gold appliqués of gold bulls’ (rams’)
heads – grave No.36.
20. Fig. 20 – gold astragalus for magical predictions – grave
No.36.
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21. Fig. 21 – stylised female anthropomorphic amulets from
grave No.36.
22. Fig. 22 – collective gold discovery from Durankulak
necropolis.
23. Fig. 23 – gold artefacts: Amulet and two nails (dowels)
from the settlement grave in Sava village.
24. Fig. 24 – gold amulet from the village of Snezhina,
Provadia.
25. Fig.25 – gold needle (pin), appliqué and other artefacts
from the settlement burial mound in Provadia – Solnitsata.
26. Fig.26 – male anthropomorphic amulet – full size from the village
of Kosharitsa, Bourgas.
27. Fig.27 – female anthropomorphic amulet – full size – settlement
burial mound, Ruse.
28. Fig. 28 – gold bowl and gold cup from grave No.4.
29. Fig. 29 – the gold twins from Alacahöyük, Asia Minor.
30. Fig.30 – gold amulet, attached to a necklace made of gold,
spondilus and carnelian beads – grave No.97
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Fig. 1 - гроб № 1/ grave № 1

Fig. 2 – гроб № 3/grave № 3
(mask)

Fig. 4 - гроб № 36/ grave № 36
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Fig. 3 - гроб № 4/ grave № 4

Fig. 6 – спирала Дуранкулак
spiral - Durankulak

Fig. 5 - гроб № 43/ grave № 43

Fig. 7 – Гривна от Некропол Варна II/
Varna II Necropolis
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Fig. 8a - гроб № 43/ grave № 43

Fig. 8b - гроб № 43/ grave № 43

Fig. 8c - гроб № 4/ grave № 4

Fig. 8d - гроб № 36/ grave № 36

Fig. 9 – нагръдник – гроб № 1/
pectoral - grave № 1

Fig. 10 – златен фалос - гроб № 43/
gold phallus – grave 43
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Fig. 11 a – ç 36/
diadem – grave № 36

Fig. 11b – диадема – гроб №3 /
diadem, grave No.3

Fig. 12a - жезъл - гроб № 4/
scepter - grave № 4

Fig. 12b - жезъли гроб № 36/
scepters - grave № 36

Fig. 13 – гривни - гроб № 36/
bracelets - grave № 36

Fig. 14 – мъниста от
Дуранкулак/
beads from Durankulak
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тегло 0,014 г
тегло 0,008
г

тегло 0,015
г

Fig. 15 – миниатюрни мъниста от некропола
Варна І/ miniature beads from Varna I necropolis
Fig. 16 – златни миниатюри от култовото поле
с.Дъбене, ІІІ хил.пр.Хр./ miniatures from the cult
field in Dabene, IIIrd millennium BC

Fig.17 – бичетата от гроб № 36/
the bulls from grave № 36

Fig. 18 – златното бич от гроб № 26/
the gold bull from grave № 26

89

Fig. 19 – златни бичи глави от гроб № 36/
gold bulls’ heads – grave № 36

Fig. 20 – астрагал от гроб № 36/
astragalus - grave 36

Fig. 21 антропоморфен
амулет – гроб № 36
anthropomorphic amulets –
- grave № 36

Fig. 22 – колективна находка от некропола
Дуранкулак/ collective discovery – Durankulak
necropolis

Fig. 22b – Дуранкулак/
Durankulak
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Fig. 23a - с.Сава/ Sava
village,Варна

Fig. 23b – с.Сава/ Savavillage,Varna

Fig. 23v – с.Сава / Sava village

Fig. 24 – с. Снежина, Варненско/
Snezhina village, Varna

Fig. 25
Провадия –
Солницата,
Варна /
Provadia Solnitsata,
Varna
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Fig. 26 – мъжки идол от Бургас/
male idol from Bourgas

Fig. 27 – женски идол от Русе /
female idol from Ruse

Fig. 28a – „златна“ чиния и златна купа – гроб № 4 /
“golds” place and bowl – grave № 4

Fig.29 – близначките от Аладжахююк /
“twins” Aladjahuyuk
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Fig. 30 - колие с амулет- гроб № 97 /
necklace with amulet – grave 97
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