ДЕМО ВЕРСИЯ НА ДИГИТАЛЕН КАТАЛОГ НА СРЕДНОВЕКОВНО
ВЪОРЪЖЕНИЕ В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ

DEMO OF A DIGITAL CATALOG OF MEDIEVAL WEAPONS
IN THE BULGARIAN LANDS

СЕКЦИЯ „ДИГИТАЛНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО“

Основната задача на този интердисциплинарен проект е изготвяне на онлайн каталог, в който освен средновековно въоръжение от българските земи, ще бъдат
представени елементи на снаряжението (брони, щитове, шлемове и други части на военния костюм). В него ще бъдат включени и средновековни изображения на
въоръжение от художествени паметници – миниатюри от ръкописи, църковна живопис, изображения върху паметници на ювелирното изкуство и торевтиката. Целта
е да бъдат представени паралели на реални археологически находки, където това е възможно.
Дигиталният каталог ще бъде двуезичен – на български и английски език. Търсенето в него ще се осъществява както по вид на оръжието, така и по отделни типове.
Ще бъде предоставена възможност за търсене по карта, като при кликване върху съответна точка на местонахождение, ще бъде показвана информация за предмета:
основни данни, негови паралели в Европа и Азия, извори, използвани за описание на оръжието или публикация, от която е взето съответното изображение. Ще бъде
изготвен и библиографски корпус по темата на проекта.

The main goal of this interdisciplinary project is preparation of an online catalogue in which elements of medieval weapons from the Bulgarian lands and the equipment (armor, shields,
helmets and other parts of the military costume) will be presented. The catalogue will also include medieval images of weaponry from artistic monuments - miniatures of manuscripts,
church painting, images on monuments of jewelry art and torevtics, in order to present parallels to real archaeological finds where possible.
The digital catalog will be bilingual - in Bulgarian and in English. The search will be carried out both by type of weapon and individual types. A map search will be also provided. By clicking
on a corresponding location point information about the item will be displayed: basic data, parallels in Europe and Asia, sources used to describe the weapon or publication from which it
was taken image. A bibliographic corpus on the topic of the project will also be prepared.

Data visualization demo

Меч
Материал – желязна сплав
Местонамиране - Albeşti, Румъния
Музей в Констанца, Румъния
Датировка - втора половина на X - XI век

Размери …
Описание - Случайна находка. Върху едната
страна на острието е регистриран латински
надпис с инкрустирани букви – „Ulfberht”,
изписан по дължина, а върху другата е открит
отпечатан символ наподобяващ плетеница,
ограничена от двете страни съответно с по три
вертикални линии. Накрайникът на
ръкохватката на меча е с полукръгла форма.
Повърхността му е разделена на три части от
две врязани линии, които са почти напълно
заличени вследствие на корозия.
Тип V по типологията на Petersen (Petersen 1919).
Паралели -…

Литература - Yotov 2008, 324, fig.4; Yotov 2011, 45,
fig.5.

Меч
Материал – желязна сплав
Местонамиране - Градешница, обл. Враца
РИМ Враца, инв.№ Г 290
Датировка - X - XI век
Размери
дълж. (запазена) - 23cm;
предпазител - 11,5х3,9х2cm;
накрайник на ръкохв. - 9,5х4,7х2,3 cm;
тегло - 516 g

Описание - Случайна находка. Мечът е
изработен от желязо. От него са запазени
накрайникът на ръкохватката, предпазителят и
горната част на острието. Накрайникът има
елипсовидна основа и изпъкнала, петделна,
пръстеновидна горна част. Предпазителят е с
извити надолу рамене. Върху запазената горна
част на острието е регистриран широк жлеб.
Тип Z по типологията на Petersen (Petersen 1919).
Паралели - …
Литература - Йотов 2004, 43, кат. № 423; Златков
2014, 142-143; сн. Самуил Камбуров

Накрайник на ръкохватка на меч
Материал – бронз, сребро, злато
Местонамиране - крепост на дунавския остров
Păcuiul lui Soare.
Датировка - X - XI век
Размери
дълж.- 7,3cm;
височ.- 3,6cm;
шир. - 2cm;
тегло - 148g.
Описание - Случайна находка. Отлят е от бронз и е
изцяло посребрен, като на отделни места личат
следи от позлата. Вероятно е бил част от
„луксозен“ меч или от парадно оръжие.
Накрайникът на ръкохватката е с триделна форма,
като двете крайни части са по-ниски от средната и
са оформени във вид на животинска глава. Отворът
за прикрепяне към ръкохватката е със скосен ръб,
запазен е и щифт, фиксиращ накрайника към
ръкохватката. Регистриран е орнамент от
преплитащи се ленти върху средната част, която
от своя страна е отделена от двете крайни части
чрез две дълбоко врязани ленти, върху които са
открити следи от позлата. Най-вероятно…

Накрайник на ръкохватка на меч
Материал – бронз
Местонамиране - късноантична и средновековна
крепост Акве Калиде – Терма
Бургаски Минерални бани, Кв. Ветрен, Бургас
Датировка - X - XI век

Описание - Случайна находка. Средновековният
пласт в крепостта е с материал и структури от ХІ–
ХІІ в. и малко от ХІІІ в. От едната страна на
триделния накрайник на ръкохватка се забелязва
запазен орнамент педставляващ плетеница, който
е изтрит в по-горните части.
Тип S по типологията на Petersen (Petersen1919).
Паралели - …
Литература - сн. Мирослав Класнаков

Меч
Материал – желязна сплав
Местонамиране - Говежда, обл. Монтана
РИМ Монтана, инв. № 536
Датировка - XI - XII век
Размери
дълж. обща - 98cm;
дълж. остр. - 84cm;
дълж. ръкохв. - 14cm;
дълж. предпазител - 18cm
Описание - Случайна находка. Мечът е
изключително добре запазен. Изработен е от
желязо. Двуострото острие се стеснява
постепено към върха, като завършва с
изключително заострен край. Жлебът върху
острието прекъсва на 15 см от върха.
Предпазителят е със съвсем леко извити
надолу рамена. Накрайникът на ръкохватката
е със седловидна форма.
Тип III по типологията на Кирпичников
(Кирпичников 1966).
Тип Хa по типологията на Oakeshott (Oakeshott
1991).

Паралели - …
Литература - Първанов 2002, 221-222, обр.1;
Йотов 2004, кат. № 424; Златков 2014, 144-145

Меч
Материал – желязна сплав
Местонамиране - Крепост “Кракра”, Перник
РИМ Перник, инв.№ П 5046
Датировка - XII - XIII век
Размери
дълж. oбща - 105cm;
дълж. остр. - 92,5cm;
дълж. ръкохв. - 13,5 cm;
шир. ръкохв. 2-5,5cm;
дълж. предпазител - 18cm;
дълж. жлеб - 78 cm;
шир. жлеб 0,5-1,1cm
Описание - Мечът е открит по време на редовни археологически
разкопки в развалините на двуетажна сграда, допряна до северната
стена на крепостта, близо до източната порта. Заедно с меча са били
открити сребърен енколпион, шлем и метални съдове. Накрайникът
на ръкохватката е с ромбовидна форма. Предпазителят на меча е
прав и силно издължен. Върху двуострия клин се регистрира добре
изразен жлеб.
Тип V по типологията на Кирпичников (Кирпичников 1966).
Тип Ха по типологията на Oakeshott (Oakeshott 1991).
Паралели - …
Литература - Чангова 1992, 166-168, фиг.150,1

Едноостър меч
Материал – желязна сплав
Местонамиране - Неизвестно - обл. Враца
НИМ София, инв. № 44206
Датировка – края на VI-началото на VII век
Размери
дълж. обща - 64cm;
дълж. остр. - 55cm;
деб. остр. - 0,5cm;
шир. остр. 2,7-3,2cm;
дълж. ръкохв. - 9cm;
шир. ръкохв. 0,7-1,6cm
Описание - Случайна находка. Острието на оръжието е почти напълно
право, с лека извивка по посока на заточената част. Върхът на
острието е рязко скосен и заточен под 40° ъгъл. Вероятно дължината
на оръжието първоначално е била по-голяма, но при счупване на
острието, то е било преправено, като е бил изработен нов връх.
Регистриран е нит при "езика" за ръкохватката, служещ за
прикрепването на облицовка. Запазени са две от скобите към
ножницата на оръжието. Те са с P-образна форма. И двете скоби са
съставени от две пластини прикачени една към друга посредством
нитове. Едната скоба е съставена от бронзова и медна пластина.
Едноострият меч намира паралели с подобни образци от
ранноаварския период. Намира сходства с оръжията от Вознесенка,
Уч-тепе и др. Подобни скоби за портупейни ремъци се откриват в
широк ареал - от Кавказ на изток до Апенините на запад, като
значителна концентрация има в южноруските степи и Северното
Черноморие. Оръжието от Врачанско се явява един от най-ранните
образци на този тип прободно-сечащи оръжия, с Р-образни
портупейни скоби, открити на територията на Балканския полуостров и
Източна Европа. Тези скоби се датират края на VI - началото на VII век.
Особено впечатление прави и късият му размер. Паралели на скобите
се откриват при значителен брой от мечовете в аварските гробове.
Паралели - ... … … … …
Литература - Хрисимов 2008, 52, обр. 1, обр.2

Едноостър меч
Материал – желязна сплав
Местонамиране – Ришки проход, обл. Шумен
АМ Варна, инв.№ IV 5116
Датировка - втора половина на VII - средата на VIII век

Размери
дълж. обща - 91cm;
дълж. остр.- 79cm;
шир. остр. - 3,6 – 4,5cm;
дълж. ръкохв. 12cm
Описание - Случайна находка. Мечът е изработен от желязо.
Острието е право и едностранно заточено със скосен връх, а
ръкохватката му е в една ос с него. Върху ръкохватката са
запазени два нита за прикрепяне на дървени пластини. Единият
от нитовете е с ромбовидна глава, а другият с кръгла.
Предпазителят е с елипсовидна форма и завършва със сферични
краища, като в долната му част е изработена пластина
обхващаща основата на острието.
Паралели - …

Литература - Йотов 2004 кат. № 420; Петров, Хрисимов 2015, 352,
обр. 1

Двуостър меч
Материал – желязна сплав
Местонамиране – Островски вал край Галово, обл. Враца
РИМ Враца, инв.№457
Датировка – IX–XI век
Размери
дълж. обща - 89 cm;
дълж. ръкохв. - 11cm;
дълж. остр. - 78cm
Описание - Случайна находка. Открит е източно от с.Галово, в
насипа на Островския вал. Мечът е изработен от желязо. Не е
регистриран жлеб върху острието. Не е запазен накрайникът на
ръкохватката. Запазени са 4 отвора при„езика" за ръкохватката,
служещи за занитване на нитове придържащи облицовката на
ръкохватката. В единия от отворите е запазен нит.
Паралели - ... … … … …
Литература - Николов 1962, 36, обр.9; Йотов 2004, 41, кат. № 421;
Rabovyanov 2011, 73-86; Йотов 2014, 99-100; Златков 2014, 136-137; сн.
Самуил Камбуров

Двуостър меч
Материал – желязна сплав
Местонамиране – Североизточна България
Колекция "Ватеви«, инв. № 794
Датировка – X–XI век
Размери
дълж. обща - 87cm;
дълж. остр. - 68cm;
шир. остр. 2,3-4,4cm;
дълж. ръкохв. - 14,5cm;
шир. ръкохв. 0,7-1,6cm;
деб. ръкохв. 0,4-0,8cm;
предпазител 11,4x1,2-0,6x2,5cm;
накрайник ръкохв. 3,5x3,3x2cm;
тегло 670 g
Описание - Случайна находка. Накрайникът на ръкохватката на
меча е изработен от бронз. Той е с крушовидна форма. В своята
биконична част има три триъгълни отвора. "Езикът" за
ръкохватката е трапецовиден с правоъгълно сечение.
Предпазителят на меча също е изработен от бронз. Погледнат
отгоре има форма на диамант. Раменете му са прави с правоъгълно
сечение и завършват с добре оформени полусферични краища.
Отворът на педпазителя е кръстовиден в горната си част и
елипсовиден в долната. Острието е с почти успоредни ръбове и
плавно се стеснява към върха, който е добре заострен. Липсва
жлеб върху клина.
Паралели - ... … … … …
Литература - Popov 2016, fig. III.3, 4

Двуостър меч
Материал – желязна сплав
Местонамиране – Опака, общ. Попово
РИМ Добрич, инв. № Ас 3234
Датировка – IX–X век
Размери
дълж. обща - 90cm;
дълж. остр. - 77,5cm;
шир.остр. - 5,5cm;
предпазител - 10х0,8х1,9cm;
накрайник на ръкохв. - 4,9х2,5х1,4cm;
тегло 864 g
Описание - Случайна находка. По устни данни, мечът е
открит в региона на Опака. Оръжието е запазено в
изключително добро състояние. Острието на меча е
изработено от желязо. Той е двуостър, като върху него се
регистрира добре изразен жлеб. Накрайникът на
ръкохватката е плосък и Т-образен, разделен на пет
равноделни части. В горната част, на острието е
регистрирана инкрустирана свастика.
Тип К по типологията на Petersen (Petersen 1919).
Паралели - ... … … … …
Литература - Парушев 1999, 31-32, обр.1,2; Йотов 2004, 42,
кат. № 422; Златков 2014, 140-141.

Двуостър меч
Материал – желязна сплав
Местонамиране – Околностите на Сливен
РИМ Сливен с инв.№.3627
Датировка – IX–X век
Размери
дълж. Oбща - 76cm;
дълж. остр. - 61cm;
шир. остр. - 5,3cm;
деб. остр. - 3,3-5cm;
шир.жлеб 2,2-2,3cm;
предпазител 9,1х1,1х1,9cm;
накрайник на ръкохв. 7,1х4,5х2,2cm;
тегло 922 g
Описание - Случайна находка. Мечът е с отчупен връх на
острието, което е двустранно заточено. Останалата част от
оръжието е добре запазена. Острието е с лещовидно сечение,
с широк жлеб по цялата му дължина, от двете страни.
Предпазителят е шестостенен и с прави рамене. Накрайникът
на ръкохватката е с полукръгла форма. Той е прикрепен към
ръкохватката чрез нитове. Върху "езика" за ръкохватката е
регистриран отвор с диаметър 2,5 см. Върху предпазителя и
накрайника е налична инкрустация от медна, сребърна и
месингова тел. Трите вида метал се редуват, като медната тел
огражда веднъж сребърната и веднъж месинговата. Тип Н по
типологията на Petersen (Petersen 1919).
Паралели - ... … … … …
Литература - Златков 2014, 138-139; Сираков 2018, 143-146.

Миниатюра № 66 от Манасиевата летопис на византийския
историк Константин Манасий, представяща сцената със
смъртта на цар Самуил
Датировка – XII век
Паралели - ... … … … …
Литература - Дуйчев 1962

Фигурка-амулет
Материал – кост
Местонамиране – Крепост "Августа", м."Калето",
с.Хърлец, обл. Враца
РИМ Враца, инв.№ В 263
Датировка - VII-VIII век
Описание - Случайна находка. Фигурката от Хърлец е
изработена от разклонение на еленови рога отрязани по
дължина на половина. Изображенията са гравирани върху
твърдата им и гладка страна. Гърбът на предмета е порест,
тъй като това е спонгиозният материал на рогата.
Обработката е извършена с метален инструмент със скосен
ръб. Фигурката е разделена на две части. Пъвата е с
елипсовидна форма (почти кръгла и плоска), като върху нея е
оформен плосък трапец. Чрез този инструмент е извършена
рязката граница между двете части на предмета. Втората
част е с конична форма - разклонението на еленовите рога.
Левият рог е отчупен, но вероятно е бил симетричен на
десния. Регистрирани са три отвора с еднакъв диаметър,
служещи за прикрепяне на амулета. Единият е в центъра на
плоския трапец върху елипсовидната част на фигурката, а
другите два са от двете му къси страни.
Паралели - ... … … … …
Литература - Минаева 2013, 68, ил.9; Stanilov, KomatarovaBalinova 2018, 375-392.

