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СРЕДНОВЕКОВНИ БРАДВИ ОТ ФОНДА НА  
ПАРК-МУЗЕЙ „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“

Невян Митев

MEDIEVAL AXES FROM THE FUND OF  
PARK-MUSEUM “VLADISLAV VARNENCHIK”

Nevjan Mitev

Abstract: In this article, four medieval axes from the Park-museum “Vladislav Varnenchik”, a branch 
of the National Museum of Military History, are published. 

The first specimen can be classified as type 6 according to the classification of V. Yotov. It dates back to 
the 10th – 12th century. The second specimen belongs to type 4C according to the classification of A. Nadolski. 
It dates from the 11th – 14th century.

The third find is of the axe-hammer type. Such weapons have been found in different geographical areas 
of Russia and date back to the 14th – 15th century. According to the available information, the find was found 
in the area of the Mihalich fortress. In the autumn of 1444, this fortress was captured by the crusaders of King 
Vladislav Varnenchik on their way to Varna and also was on their route during the retreat after the defeat of the 
Ottomans on November 10. In view of the location and dating of the find, without having a strong conviction 
for that, it can be related to the events of the autumn of 1444.

The last artifact is from the group of heavy axes. It has a non-standard shape and has two blades, one 
longer and the other shorter. Such an axe is kept in the Archaeological Museum in Plovdiv and is defined as a 
metal agricultural tool from the 12th – 13th century. Another axe was found in the Krichim fortress and is kept 
in the National Museum of Military History. It has been identified as a double-edged axe from the 13th – 14th 
century. Such specimens were probably used both as agricultural tools and as combat weapons in the Middle 
Ages.

The presented artifacts are interesting examples of medieval axes. They enrich the known quantity and 
supplement our knowledge of the finds found in the Bulgarian lands.
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В последните години във фонда на 
Парк-музей „Владислав Варненчик“, фи-
лиал на Националния военноисторически 
музей, постъпиха като дарения интересни 
представители на средновековното въоръже-
ние и снаряжение. С друго свое изследване 
поставих началото на публикуването на тези 
предмети (Митев 2020: 4 – 16), а в настояща-
та публикация ще обнародвам четири нови 
средновековни брадви. 

Първият образец е от типа брадви, кои-
то имат удължено надолу острие и триъгълни 
уши, а тилът е плоска пластина с криловидни 
израстъци (обр. 1). 

Обр. 1. Тежка брадва, ПМБД – 1444 г.,  
инв. № 337

Това оръжие може да се причисли към 
тип 6 по класификацията на В. Йотов (Йотов 
2004: 99 – 100). Публикуваните от изследо-
вателя екземпляри са от групата на леките 
брадви, а нашият образец има тегло от 595 гр, 
което несъмнено трябва да го отнесе към гру-
пата на тежките брадви1. Брадви с аналогична 

1 Острието на публикуваната тук находка по-скоро 
наподобява тип 8А по типологичната схема на Йотов. 
При идентификацията на оръжието обаче съм взел под 
внимание най-вече тилната част. Брадвите с подобен 
тил са обособени във всички класификации като са-
мостоятелен тип.

форма често се откриват в древноруските2 и 
полските земи3, и се датират в X – XII век. В 
своя каталог Йотов обнародва общо две слу-
чайни находки от Североизточна България и 
упоменава следното: „Въпреки че двете брад-
ви от тип 6 са случайни находки, смятам, че 
включването им в изследването и датирането 
им в ранното средновековие е основателно.“ 
(Йотов 2004: 99). Коментираният тук екзем-
пляр подкрепя тезата на Йотов и затвърждава 
становището, че подобни брадви се откриват 
в българските земи.

Вторият екземпляр е от групата на ле-
ките брадви с тясно, леко издължено надолу 
дъговидно острие (обр. 2. кат. № 2). 

Обр. 2. Лека брадва, ПМБД – 1444 г.,  
инв. № 343

Този тип оръжие спада към тип 4С по 
класификацията на А. Надолски, който го 
датира в XI век (Nadolski 1954: 43 – 44). Въз 
основа на по-нови екземпляри, открити при 
археологически разкопки, М. Глосек устано-
вява, че такива брадви се срещат и в по-късни 
времена, през XIII – XIV век. Самият автор 
съобщава, че е изключително трудно да се 
определи каква е била функцията им, а той 
допуска две възможности – и като оръжие, и 

2 Тези брадви спадат по класификацията на А. Кир-
пичников към тип 4 (Кирпичников 1966: 36 – 37).
3 А. Надолски ги поставя към тип 5 в своята класифика-
ция (Nadolski 1954: 45 – 46). В последните години се до-
кументираха още екземпляри от този тип брадви, кои-
то произхождат от различни места в Полша (Tereszczuk 
2005: 133 – 142. Kurasiński, Skóra 2012: 69 – 89).
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като оръдие за сечене на дърва (Głosek 1996: 
34)4.

Третата находка е от типа брадва – чук 
(обр. 3. кат. № 3). Подобни оръжия се откри-
ват в различни географски ареали на Русия и 
се датират в XIV – XV век (Медведев 1959: 
131 – 132; Торопов, Торопова). 

Обр. 3. Брадва – чук, ПМБД – 1444 г.,  
инв. № 370

Брадвата – чук е била на въоръжение и 
в полската войска през XV век (Głosek 1996: 
28 – 33)5. Според информацията, с която раз-
полагаме, находката е открита в района кре-
постта Михалич6. През есента на 1444 г. тази 
твърдина е била превзета от кръстоносците 
на крал Владислав Варненчик по пътя им към 
Варна и е отстояла също на маршрута им по 
време на отстъплението след поражението от 
османците на 10 ноември. С оглед местона-
мирането и датировката на находката, с из-
вестни условности, тя може да се свърже със 
събитията от есента на 1444 г. 

Последният артефакт, който се комен-
тира в настоящото изследване, е от групата 
на тежките брадви. Той е с нестандартна фор-
ма и има две остриета, едното е по-дълго, а 
другото – по-късо (обр. 4. кат. № 4). Екзем-
пляр от същия тип се съхранява в Археоло-
4 Като по-нова находка от Полша от този тип брадви. 
Вж. (Świątkiewicz 2010: № 23).
5 Относно еволюцията и терминологията на бойния 
чук (включително чука – брадва) в полската историог-
рафия вж. (Paszkiewicz 1975: 225 – 228).
6 Тази крепост се намира над дн. гр. Аксаково.

гическия музей в гр. Пловдив и е определен 
като метално земеделско оръдие на труда от 
XII – XIII век7. 

Обр. 4. Тежка брадва с две остриета,  
ПМБД – 1444 г., инв. № 336

Друга брадва е открита в крепостта 
Кричим и се съхранява в Националния во-
енноисторически музей. Идентифицирана е 
като двуостра брадва от XIII – XIV век8. Та-
кива екземпляри вероятно са използвани като 
земеделски сечива и като бойни оръжия през 
Средновековието.

Представените артефакти са интересни 
образци на средновековните брадви. Те обо-
гатяват известното количество и допълват 
познанието ни за находките, открити в бъл-
гарските земи.

7 Средновековно изкуство. – В: Регионален археоло-
гически музей – Пловдив. https://archaeologicalmuseum 
p l o v d i v. o rg / _ m 1 7 1 4 / % D 0 % A 1 % D 1 % 8 0 % D 0 % 
B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%
B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%
BE-%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D1%8
1%D1%82%D0%B2%D0%BE?fbclid=IwAR0iZqq-
JNZZp8jpRM6BeZTLRxq-EX8vrlRYlhYiVQ3UVEo-
stai9xpz8AcGU (достъпен на 28.09.2020 г.)
8 Благодаря на ст. експерт Асен Радев от Националния 
военноисторически музей за информацията.
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1. ПМБД – 1444 г., инв. № 337. Желязна брад-
ва с удължено надолу острие и триъгълни 
уши, а тилът е плоска пластина с криловидни 
израстъци. Размери: обща дължина – 14,5 см, 
дължина на острието – 10 см. Дължина на 
ушите – 5 см, дължина на тила – 8,6 см. Диа-
метър на отвора – 3,5 см. Тегло – 595 гр.  Със-
тояние – много добро. Брадвата е намерена в 
района на крепостта Михалич.
2. ПМБД – 1444 г., инв. № 343. Желязна лека 
брадва. Острието е тясно, дъговидно и леко 
издължено надолу. Обща дължина – 13,7 см, 
дължина на острието – 10 см, ширина на 
острието – 6,5 см, диаметър на отвора – 2,7 
см. Тегло – 330 гр. Състояние – добро, има 
следи от корозия и острието е нащърбено. Не-
установено местонамиране.

3. ПМБД – 1444 г., инв. № 370. Желязна брад-
ва с удължено малко нагоре и повече надолу 
дълговидно острие. Двете външни страни 
при отвора имат ъглова форма. Оръжието 
има изпъкнала тилна част под форма на чук. 
Размери: обща дължина – 16 см, дължина на 
острието – 10 см, ширина на острието – 8,2 
см, отвор – 2,7/2,9 см. Тегло – 735 гр. Със-
тояние – много добро. Брадвата е намерена в 
района на крепостта Михалич.
4. ПМБД – 1444 г., инв. № 336. Желязна брад-
ва с две остриета. Размери: обща дължина – 
31 см, дължина на дългото острие – 13,5 см, 
дължина на късото острие – 7,5 см.  Дължина 
на ушите – 8,5 см. Диаметър на отвора – 3,5 
см. Тегло – 1755 гр. Състояние –  много до-
бро. Брадвата е намерена в района на кре-
постта Михалич.
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