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МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ

 Тази колекция е събирана с грижа и внимание, със задълбочени проучвания, 
безкрайни срещи с най-големите колекционери, галерии и музеи. Артефактите в нея са 
придобивани и от музеи – от нюйоркския Метрополитън до Лувър. Участвал съм в търговете 
на всички аукционни къщи по света и нямам загубено наддаване за артефакт, свързан 
с българската история. Купувал съм от най – големите – стари частни колекционери, 
музеи и галерии. Това е широко известно. Има и документите, и свидетелите, и архивите. 
Тази колекция е събирана за световната наука. Но най-вече, защото българският народ 
заслужава да притежава историята си. И аз съм запленен от нея.

 Тази колекция е събирана двайсетина години. Ежедневно. Всеки ден съм отделял 
време, средства и грижи. Създадох лаборатория, намерих и ангажирах световни 
специалисти по консервация, реставрация и опазване. В годините на държавно 
безхаберие успях да събера и опазя безценна част от българското културно наследство. 
Така е, притежавайки я. Но посочете ми друг, който можеше да го направи.

 Колекцията съдържа артефакти, чиято цел е не само утилитарна, но и трансцендентна. 
Те служат като мост към безсмъртието на човешкия дух. Не есхатон, а вечност.

 Колекцията е комплексна и напълно завършена. Тя показва бита, културата и 
изкуството на народите, живели по нашите земи, и културните взаимовръзки в Античния 
свят през първото хилядолетие до Христа.

 Подобни артефакти можете да видите в много музеи, но всички, събрани на едно 
място, можеха да се видят само в тази колекция. Някои от тях са единствените оцелели. 
За да видите тези артефакти, ще се наложи да обиколите стотици музеи в света, а аз 
постигнах всичко това изцяло в една колекция. В моята колекция. Това я прави най-
ценната сбирка в света за този период. 

 При такъв подход за създаването ѝ, разбирате, че грижата, опазването и 
съхраняването е било при най-добрите възможни условия. Много малко музеи в света, 
могат да се похвалят с подобни условия, а българските, предполагам, знаете в какво 
окаяно състояние са.

 Настоящето на колекцията е престъпление: заграбена незаконно от талибани, 
окрадена в чували за боклук и кашони, разпродавана нелегално. Захвърлена от хунтата 
в условия, унищожаващи я всеки ден.

 Бъдещето ѝ ще бъде друго. Тази колекция ще бъде изложена в най-добрия музей 
на Балканите. Тази колекция ще бъде гордостта на България.

 Бъдете уверени.

Васил Божков 
март, 2021 г.

БЪДЕЩЕТО Ѝ ЩЕ БЪДЕ ДРУГО
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* „Колекционерството – страст и ценност“
2020 г. Валери Стефанов

Колекцията е единство от: събраните неща  
(вещите, артефактите, съществата, образите, наративите...), 
концептуалната схема на тяхното вписване (таксономията), 

субективното измерение на техния интегритет  
(фигурата на колекционера),  

социалнозначим модел за идентификация и оценностяване  
(роля при формирането на определени вкусове,  

на представи за ценност и смисъл)  
и политики за опазване и съхранение  

(медикализация на вещния свят,  
прицелена в реална и символична битка с времето). *
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МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ

 Васил Божков е роден през 1956 г. в гр. Велинград, България. Завършва 
Националната математическа гимназия в София. Магистър по математика и икономика в 
Софийския университет „Св.Климент Охридски“, УНСС  и Университета в Буенос Айрес. 
Той е един от най-изтъкнатите меценати и колекционери в областта на историята и 
изкуствата. През годините  Васил Божков събира, формира и съхранява уникална в 
световен мащаб колекция от антични артефакти. 

 През 2004 година създава Фондация „Тракия“, в която са включени блестящи 
учени с международен авторитет. Изложби на предмети от Колекция „Васил Божков“ са 
провеждани в реномирани музеи в редица европейски столици. След като Фондацията 
започва работата,  са създадени частен музей „Васил Божков“ и една от най-модерните 
лаборатории за консервация и реставрация в Европа. 

 За достиженията на Васил Божков в сферата на културата и бизнеса говорят и 
неговите международни признания: член е на Нюйоркската академия на науките от 
2000 г.; почетен директор за Европа на IBC – Cambridge от 2005 г.; през същата 2005 
г. получава световно признание за принос и достижения в областта на икономиката 
от Световния конгрес по изкуства, наука и комуникации; отново през 2005 г. става 
почетен носител на медала American Medal of Honor за изключителните му постижения 
в областта на бизнеса и икономиката (от Американския биографичен институт, САЩ). 
Г-н Божков е сенатор в Конгреса на световните нации. 

 От 2007 г. е генерален посланик на Обединената културна конвенция. 

 Нобелов лауреат от Американския биографичен институт.

ВАСИЛ БОЖКОВ 
КОЛЕКЦИОНЕРЪТ
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Кантарос, злато. 1025  950 г. пр. Хр.



МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ 7

 Фондация „Тракия“ е организация с нестопанска цел, основана от г-н Васил Божков 
през 2004 г. От момента на учредяването си заема активна позиция в процесите по 
популяризиране, организиране и подпомагане опазването на културните ценности, част 
от българското и световното културно-историческо наследство. През годините основната 
дейност на фондацията е в подкрепа на институции и лица, ангажирани с проучването 
и опазването на културно-историческото наследство. С нейната финансова подкрепа са 
проучени редица археологически обекти. Провежда инициативи за улесняване достъпа 
до музейни колекции, за извеждане на археологията и историята на изкуството като 
основни дисциплини. Един от големите ѝ приноси е в развитието на консервационно-
реставрационните практики, подготовка и реализация на настоящи и бъдещи 
изследователи, разработване и създаване на програмни продукти, свързани с музейното 
дело – електронни каталози, програми за изложби, публикации, научни изследвания.

 През 2004 г. е създадено издателство Фондация „Тракия“ с основна цел издаване 
на научна литература, свързана с опазването и популяризирането на културно-
историческото наследство на България. Фондация „Тракия“ осъществява дейността си 
чрез сътрудничество с държавни и неправителствени организации, образователни и 
научни институции.

 Издателство Фондация „Тракия“ е реализирало следните издания:

• Маразов И., Г. Кабакчиева, Г. Лазов, Т. Шалганова. 2005.  
Колекция Васил Божков. Каталог. София (на български и английски език).

• Маразов И., Г. Кабакчиева. 2007. Великолепието на България.  
Колекция Васил Божков. Каталог на изложба. София  
(на български и английски език).

• Маразов И., Г. Кабакчиева, Т. Шалганова. 2009. Спасените богатства на Тракия.  
Колекция Васил Божков. Каталог на изложба. София (на български, руски и английски език).

• Маразов И. 2011. Тракия и древният свят. Колекция Васил Божков.  
Каталог на изложба. София (на български и английски език).

• Sideris A. 2015. Theseus in Thrace. The silver lining on the clouds  
of the AthenianThracian relations in the 5th century BC. Sofia (ISBN 9789549238440).

• Sideris A. 2016. Metal Vases and Utensils in the Vassil Bojkov Collection. Vol. 1.  
Sofia (ISBN 9789549238457). 

• Сидерис А. 2017. Съдове и прибори от метал в Колекция Васил Божков. Т. 1.  
София (ISBN 9789549238464).

• Sideris A. 2016. Metal Vases and Utensils in the Vassil Bojkov Collection. Vol. 2.  
Sofia (ISBN 9789549238457).

ФОНДАЦИЯ „ТРАКИЯ”
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* „Колекционерството – страст и ценност“
2020 г. Валери Стефанов

МУЗЕЙ „ВАСИЛ БОЖКОВ“ 
КОЛЕКЦИЯТА

Обърната към публиката,  
сбирката гради  

и образа на своя притежател, формулира неговата кауза,  
изказва персоналното му послание.  

Това става чрез експониране,  
но и чрез различните аспекти  

на усърдна изследователска и издателска работа –  
описания, тълкувания,  

полемики,  
подготовка на каталози,  

споделяне на реставраторски практики...*
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 Колекцията на Музей „Васил Божков“ при Фондация „Тракия“ е комплектувана от 
археологически материали, постъпвали през един дълъг период от около 20 години. 
Съставена е от паметници, датирани между 4 000 г. пр. Хр. до 6 в. сл. Хр. 

 Инвентарните единици в основния фонд на колекцията/музея, заведени в 
главна инвентарна книга, възлизат на 3 000 бр. (в една инвентарна единица могат да 
се съдържат повече от един паметник, тъй като те постъпват като комплекс, еднотипни 
са, с една обща датировка са и са вписани под един инв. номер). 

 В колекцията е обособен и научно-спомагателен фонд от 400 инвентарни единици, 
в който са отделени предмети от значение за изследователската и образователната 
дейност на музея съгласно Закона за културното наследство. Част от тези предмети 
са една голяма сбирка от закупени съдове рисувана керамика, определена като 
апулийска (кр. на 4 – първа четвърт на 3. в. пр. Хр.), които след сериозен анализ бяха 
определени като продукция на известните от научната литература и музейната 
практика (в чужбина) ателиета от 18. в., произвеждали копия на антични съдове, към 
които е имало огромен интерес в епохата. Подобни групи предмети са попадали във 
фондовете на много световни музеи чрез дарения от наследници на колекционери, 
чрез откупки и др. Появата на подобна сбирка с изяснена хронология в български 
музей би била от огромно значение за образованието, тъй като българските музейни 
експерти и археолозите нямат подготовката за разпознаването на подобен материал. 
В научно-спомагателния фонд са включени и някои доказано фалшиви екземпляри, 
както и такива със съмнителна автентичност, които имат същата образователно-
научна стойност. Затова на тази сбирка беше отредена роля в образователната част 
на изграждащия се музей в София.

 Третият обособен фонд съгласно ЗКН е обменният, който съдържа движими 
културни ценности, които не съответстват на тематичния обхват на музея, както 
и многократно повтарящи се културни ценности от основния му фонд. В него са 
отделени паметници, придобити като римски, но след идентификация определени 
като средновековни – период, който не отговаря на обхвата на колекцията. Там е и 
масовата (битова) керамика от римския период, от която в ранните години на събиране 
има много голяма сбирка – това са едни от най-предлаганите материали на аукциони, 
които обикновено се оферират в групи от по 3 и повече предмета заедно. 

 Идентификацията на паметниците, постъпващи в колекцията, се извършва 
от различните звена на музея. След постъпване, паметникът се предоставя на 

МУЗЕЙ „ВАСИЛ БОЖКОВ“ 
КОЛЕКЦИЯТА
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специалистите от Лабораторията за консервация и реставрация при Фондация 
„Тракия“, където се прави щателен технологичен анализ на предмета, свързан 
основно с определяне неговата автентичност. Следващата стъпка е поемането 
му от уредниците, които го идентифицират чрез изкуствоведско-археологическа-
историческа методология, поставят го в хронологически и културно-исторически 
контекст. След това се определя в кой фонд да бъде заведен съответният паметник.

 Практиката в Колекция „Васил Божков“ при Фондация „Тракия“ показва, че на 
пазара за антики, дори във водещи аукционни къщи, на търг се появяват паметници със 
съмнителна автентичност, а след процедура на идентификация и паметници с доказана 
неавтентичност. Някои от тях, след извършване на необходимите проучвателски 
дейности, бяха върнати. Такъв е примерът с три сребърни ритона, предложени от 
световноизвестен музей, които бяха подложени на дълго изследване, в края на което 
тяхната автентичност беше опровергана, след което бяха върнати. 

 Една част от паметниците, постъпили в колекцията, са закупени в нереставриран 
вид или в някакъв етап на реставрация. Други, които са немалка част, независимо от 
сравнително доброто си видимо състояние по време на закупуване, се налага да 
бъдат ре-реставрирани поради лошата им първоначална реставрация. Затова беше 
създадена Лаборатория за консервация и реставрация към Фондация „Тракия“, в която 
бяха вложени средства за обзавеждането ѝ, обезопасяването ѝ, закупуването на 
скъпоструващо (единствено в България) специализирано оборудване. Дългогодишен 
ръководител на Лабораторията беше проф. Веселина Инкова, която работеше с екип 
от специалисти. В годините в тази лаборатория са правени анализи за експертизи 
на иззети по време на акции на полицията обекти, предоставяни за идентификация 
в НИМ-София и НАИМ-БАН, както и в други музеи. Много археолози от същите 
институции са търсели съдействието на специалистите от лабораторията за направа 
на технологични анализи на откритите от тях материали в археологически контекст за 
подготовката на тяхното научно оповестяване, какъвто е стилът на работа в световен 
мащаб. В плановете на музея, който трябваше да бъде разположен в специално 
закупената Телефонна палата в София, за лабораторията беше предвидена огромна 
площ, на която да се разгърне. 

 В последните две години се взе решение да се подготвят специалисти-
куратори, което изисква големият обсег на колекцията и експонирането ѝ в музейната 
среда на предвидената за целта сграда. Хронологическият обхват на паметниците 
изисква сериозни исторически познания в различни периоди, добра изкуствоведска 
подготовка, знание на класически езици. Една от стажантките, със завършена 
магистърска степен по История на изкуствата в Единбург, беше в напреднал етап на 
подготовката – обучение по Стара история, два семестъра старогръцки език, умение 
за самостоятелно инвентиране на паметници, писане на научен текст.
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 По-значимите групи предмети в колекцията са: нападателно и защитно 
въоръжение, части и украси за конски амуниции, накити и коланни апликации, предмети 
на бита и култа от метал и керамика, метална и мраморна пластика.

 В началото колекционерът изгражда сбирката си от най-достъпните на пазара за 
антики паметници – римска бронзова и каменна пластика, съдове от метал и керамика 
от различни епохи. Еклектиката на началния етап на формиране на колекцията може 
да бъде проследена в публикувания през 2005 г. първи каталог с автори проф. Иван 
Маразов, доц. Гергана Кабакчиева, доц. Татяна Шалганова, Гавраил Лазов. 

 С времето колекционерът г-н Васил Божков формира собствена концепция за 
развитие на сбирката с идеята тя да се превърне в музей – ограничава хронологичния 
обхват между Късната бронзова епоха (14. – 9. в. пр. Хр.) до 1. в. пр. Хр., както и този 
на паметниците, като акцентът в колекцията се измества към съдовете и приборите от 
метал. Продължава обаче постъпването на някои изключителни образци от областта на 
античното ювелирство, рисуваната керамика, както и на мраморната пластика.

 Този нов етап от развитието на колекцията, преди тя да получи статут на музей, 
може да се види в каталога на изложбата в Брюксел (2007 г.) по повод приемането на 
България в Европейския съюз. 

 През м. април 2009 г. в Музея на Източното изкуство в Москва беше открита 
изложба на Колекция „Васил Божков“ по покана на Министерството на културата 
на Руската федерация, която продължи 3 месеца и за нея беше издаден каталог на 
български, руски и английски език (на експонираните предмети) с автори проф. Иван 
Маразов и доц. Гергана Кабакчиева. 

 През същата 2009 година Колекцията получи статут на музей.

 През 2010 година съгласно ЗКН в срок бяха декларирани и подадени за 
регистрация в НИМ-София 2 700 паметника: към документите беше приложен опис на 
паметниците с подробно описание (вкл. размери и датировка), придружен със снимков 
материал (минимум 3 бр. снимки) за всяка една единица. 

 През 2010 г. доц. Гергана Кабакчиева представи два паметника от Колекцията 
(мраморна надгробна статуя на жена и бронзов балсамарий-бюст на детето Дионис 
– и двата от римската епоха) в международна тематична изложба в Бон с название 
„Възрастта в Античността“.

 През 2011 г. в НИМ-София беше открита голяма изложба на паметници от 
Колекцията, обхващащи периода 10. – 1. в. пр. Хр., придружена от каталог на български и 
английски език с автор проф. Иван Маразов. 

ЗА КОЛЕКЦИЯТА
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 През 2013 г. Колекцията беше поканена да вземе участие в изложба в Москва 
заедно с НИМ-София и регионални музеи от страната. В издадения каталог паметниците 
от Колекцията бяха представени от проф. Иван Маразов.

 През 2018 г. в Художествената галерия в София беше открита тематична изложба 
с паметници от Колекцията под названието „Златното руно: пътят на аргонавтите“. 

 През 2018 г. интерес към Колекцията и покана за участие в изложба, посветена на 
Тракия и траките, заяви и Фондация Гети, а преговорите бяха в начален етап, като трябваше 
да бъдат продължени през 2020 г. В предварителния каталог от подбрани паметници от 
различните музеи в страната, тези от Колекцията заемат внушително място.

 През 2013 г. започна подготовката на многотомно издание на паметниците от 
Колекция „Васил Божков“. Началото беше поставено с една от основните групи предмети 
– съдовете и приборите от метал (до римския период) поради заявения интерес от 
страна на известния изследовател на материята д-р Атанасиос Сидерис. Авторът, който 
се занимава с изследване на този тип обекти от магистърска през докторска степен, 
през специализации и стипендии в различни музеи и частни колекции, не само публикува 
първите подбрани от него 146 паметника, но успя да ги впише в културно-исторически 
контекст, откривайки техни паралели в различни музейни фондове и публикации. От 
друга страна, неговото изследване обогати знанието за определен тип съдове, тъй 
като до момента някои от тях бяха известни единствено по публикувани фрагменти, без 
възможност да бъдат сигурно разпознати и реконструирани в цялост. 

 Първият том излезе от печат през 2016 г. на английски език, а през 2017 г. беше готов 
и издаден преводът на български език. Книгата „Съдове и прибори от метал в Колекция 
Васил Божков“ не е просто каталог, а научно-изследователски труд, който въведе, макар 
и част от Колекцията, в световен научен оборот. С излизането на книгата беше заявен 
огромен интерес от страна на специалисти в различни области на археологическото, 
историческото и изкуствоведското познание. Някои от тях заявиха желание да се 
запознаят с паметници от периметъра на собственото им изследователско поле и да 
получат възможност да публикуват: Михаил Трейстер (Германски археологически 
институт) – ювелирството (бижута и украси за конска амуниция, венци, маски); Алън 
Шапиро (Университет Джон Хопкинс) и Амалия Аврамиду (Университет Демокрит – 
Комотини, Гърция/Democritus University of Thrace) – световноизвестни специалисти по 
рисувана керамика; Берил Бар-Шарар (Университета Ню Йорк) – водещ специалист в 
областта на съдовете от метал и конкретно на определен вид – кратери; Раймон Грелс 
и Фабрегат (Римско-германския музей в Майнц) – въоръжение. Последните двама 
специалисти не осъществиха посещенията в Кол екцията, тъй като те бяха предвидени 
за м. април и септември 2020 г. Михаил Трейстер направи четири работни пътувания 
с цел подбор, описание и консултации, свързани с работата с ювелирните паметници: 
към м. януари 2020 г. беше готова текстовата част на двата тома на каталога.  

 Днес, независимо от обстоятелствата, е факт и том 2 на книгата на д-р Атанасиос 
Сидерис „Съдове и прибори от метал в Колекция Васил Божков“.

 През годините отделни предмети от Колекцията са ставали достояние на 
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научната общност благодарение на публикации, направени било чрез достъп до фонда, 
било чрез получаване на снимки по искане на изследователите. Достъп на никого от 
специалистите не е отказван, снимки са предоставяни безвъзмездно. Съвсем наскоро 
(през юни 2020 г.) от печат излезе двуезичен (български и френски) научен сборник, 
посветен на египетските божества в гръко-римския свят: в него са публикувани и две 
статуетки на богинята Изида от фонда на Колекцията.   

 През годините проф. Иван Маразов публикува предмети от Колекцията в различни 
негови авторски издания (извън каталозите): „Тракийският воин“ (2005); „Хубавата Елена 
между Троя и Тракия“ (2009); „Ритон с глава на овен“ (2010); „Мистериите на кабирите 
в Древна Тракия“ (2011); „Кантаросите от Класическата епоха“ (2011); „Амазонките“ 
(2013); „Виното на траките: мит, ритуал и изкуство“ (2014); „Шепотът на гигантите“ (най-
новата монография, издадена 2020 г.). Част от тези издания са факт благодарение на 
спомоществувателството на Фондация „Тракия“.

 Колекцията на Музей „Васил Божков“ към Фондация „Тракия“ е една от най-
добре структурираните в световен мащаб. Центърът на Колекцията е оформен от  
внушителната сбирка от съдове и прибори от метал – злато, сребро, бронз. Тази значима 
група обхваща вази и прибори, произведени в периода 14./13. – 1. в. пр. Хр. в ателиета, 
локализирани на територията на целия Античен свят: Средния и Близкия Изток, Мала 
Азия, континентална и островна Гърция, Северноегейското крайбрежие, съседните 
на Гърция Тракия и Македония, Северночерноморска Скития, както и Етрурия, Южна 
Италия (Магна Греция), Иберийския полуостров, Северна Африка. 

 Сред тях най-забележителна е сбирката от рогове и ритони от бронз и сребро, 
която няма аналог в световен мащаб. Тя буди огромен интерес както у широката публика, 
така и у специалистите с разнообразието на формите, на ателиетата, надписите, които 
се откриват върху някои от тях, особено със сцените, представени върху роговете им.

 Впечатляваща  част от колекцията са и различните типове бронзови съдове 
– ойнохоета (кани за вино), ситули (кофи), хидрии (съдове за вода), поданиптери и 
леканета (съдове за умиване), един каликс-кратер (един от няколкото запазени в 
света), амфори (големи съдове за пренасяне на течности), фиали (тип разлати купи),  
чаши, черпаци, цедки и др.  

 В обособена група са представени сребърни съдове и прибори, както и чаши 
с различни форми, изработени от сребро, украсени с позлатени сцени. В колекцията 
се съхраняват три вази от сребро с позлата с образа на Орфей. Това са единствените 
известни до днес изображения на митичния певец върху съдове от метал. Върху една 
от тях  е изписано и името му на старогръцки. Други сребърни вази със сцени носят 
изображенията на знаменитите в древността гръцки герои – Тезей и Елена, появата на 
чиито образи върху метал са изключителна рядкост. 

 Особена ценност представляват съдовете с надписи с изписани имената на 
техните притежатели, имената на персонажите върху тях, посвещения на богове, теглата 
на вазите. Епиграфиката е обект на траен интерес в изследванията. Надписаните съдове 
и прибори от метал са обособен дял в тях, тъй като те носят изключителна информация, 
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която се ползва в интердисциплинарните исторически, археологически и лингвистични 
проучвания. Част от надписите са публикувани в годините от заинтересовани 
изследователи. Тяхното най-пълноценно представяне обаче е извършено в двата тома на 
„Съдове и прибори от метал в Колекция Васил Божков“ (2016 и 2021 г.). Техният автор – д-р 
Атанасиос Сидерис е световноизвестен изследовател с много широко поле на интереси 
в областта на археологията, античната история, класическите езици и рецепциите на 
Античността в съвременността. Научната си кариера е посветил на съдовете от метал през 
цялата Античност – проучване на форми, класификация, майсторски ателиета. Той е един 
от най-цитираните автори в света в конкретното изследователско поле. При проучването 
на съдовете и приборите от метал в колекцията д-р Сидерис отделя специално внимание 
на надписите, които му дават възможност да ги впише в исторически контекст. 

15

 На 29 януари 2020 г. изземането започна от Лабораторията за консервация и 
реставрация на ул. „Дунав“ № 1. На 30 януари 2020 г. започнаха действия по претърсване 
и изземане от сградата на ул. „Московска“ № 43, където са регистрирани Музей „Васил 
Божков“ и Фондация „Тракия“. Още в първите дни бяха предадени на следствените 
органи, на експертите от МК и на НИМ инвентарни книги на фонда на музея, списъци на 
подадените за регистрация през 2010 г. движими културни ценности с придружаващите 
ги документи (заявление, удостоверение и декларация) и снимки към всеки един 
списъчен номер, копия на експертните оценки на регистрираните през 2006 и 2008 г. 
движими културни ценности, както и копия на фактури за закупуване на някои от тях.

 Движимите културни ценности от фонда на музея бяха описвани и изземвани 
като веществени доказателства. Поради това експертите от музеите (от Националния 
исторически музей – София и от Регионалния исторически музей София) трябваше да 
ги описват както следва: металът – по цвят или като сплав, формата най-общо – без 
уточняване на специфични белези, както и на наименование. Това доведе до ситуации, 
когато сребърни чаши бяха описани като „изработени от медна сплав“, а типове 
съдове като ритон – чаши/съдове за пиене. По същия начин бяха описвани паметници, 
регистрирани и притежаващи експертни оценки, носещи подписи на експерти от 
НИМ-София и печата на същата институция, паметници, които са били експонирани в 
чужбина и в страната, публикувани в издания на Фондация „Тракия“ и в други. Съвсем 

ИЗЗЕМАВНЕТО  
НА КОЛЕКЦИЯ „ВАСИЛ БОЖКОВ“
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естествено, този начин на документирани на паметниците пораждаше съмнението, че 
тези културни ценности трудно биха могли да бъдат идентифицирани при следващи 
действия. Още повече че в края на всеки един ден беше предавано копие на протокола 
за претърсване и изземване, но снимки на иззетите предмети не бяха предоставяни.

 Още от първия ден на претърсване в сградата на музея чрез медиите беше 
разпространявана информация, чиято единствена цел беше да внуши, че паметниците 
не са съхранявани добре, т.е. собственикът на колекцията и неговият екип не са полагали 
необходимите грижи. Вероятно това трябваше да означава едно – иззети, те ще ги 
получат.  Обществеността редовно беше информирана, че паметниците били поставени 
в кутии от пури и в кашони, били държани в насипен вид. Никой обаче не попита как 
се съхраняват паметници в музеите, в какво се поставят, за да се пазят във фондовете. 
Остава надеждата, че след подобни изявления публиката не е останала с впечатлението, 
че във витрините на музеите са всички паметници от фондовете на музеите. 

 Тези внушения имаха отзвук и върху работата на експертите. На тях им се казваше 
как да описват паметниците, всеки ден се търсеше бройка на иззетото. И бройката се 
постигаше чрез описване на брой фрагменти, дори и на фрагментиран предмет под общ 
инвентарен номер, завеждан в протокола в няколко броя. Унизително на експертите беше 
обяснявано, че специалисти от чужбина щели в бъдеще да ги описват професионално, 
да ги идентифицират и оценяват. Което трябваше да означава, че експертите от 
България не са на нивото на тези, които ще дойдат отвън и които имат познанията, 
които местните нямат. Това продължи до 1 октомври 2020 г., когато в сградата на музея 
остана единствено мраморната надгробна статуя на млада жена, изключителен пример 
на римската надгробна пластика. Тя беше оставена поради експертната оценка, че 
състоянието ѝ не позволява да бъде транспортирана. 

 Отново през медиите, поради големия обществен интерес (както беше казвано), 
от страна на Прокуратурата беше заявено, че съществуват съмнения, че оценката на 
движимите културни ценности от музея били силно занижени. Както обаче се вижда от 
документите, експертната оценка на всеки един регистриран паметник е изготвена от 
експертно-оценителна комисия към НИМ, назначена със заповед на директора на НИМ, 
подписана от членовете на комисията и подпечатана с печата на институцията. Едва 
след това документите са предадени на упълномощеното лице от Фондация „Тракия“, за 
да стане част от научната документация на музея. 

 Цялата история, развила се между 29 януари и 1 октомври 2020 г., показва, че 
през 2007 г. в сградата на ЕС в Брюксел по повод на влизането на Република България 
в Европейския съюз са били експонирани веществени доказателства, а не движими 
културни ценности. Публиката в Москва през 2009 и 2013 г. също се е възхищавала на 
веществени доказателства, които бяха широко отразени в руските медии. През 2010 г. 
огромната изложба в НИМ-София и през 2018 г. в центъра на столицата – в НГ-Двореца 
са били представени веществени доказателства, а не паметници с висока културно-
историческа стойност. 

 На 25 март 2019 г., по повод на искане за съгласуване на действия от страна на 
консулството на Република България в Истанбул за организиране на изложба „Златното 
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руно: пътят на аргонавтите“ с паметници от Музей „Васил Божков“, Министерство на 
културата на Република България отговаря: 

 „Музеят Васил Божков към Фондация „Тракия“ е частен музей, създаден по реда 
на Закона за културното наследство. Съхраняваните в него движими културни ценности 
се управляват и представят в България и в чужбина по общия законов ред. … Считаме, 
че инициативата е отлична възможност за популяризиране на българското културно 
наследство и добър принос в двустранното ни сътрудничество с Република Турция. 
Предвид характера на предлаганата изложба и включените в нея движими културни 
ценности бихме препоръчали тя да бъде представена и в Археологическия музей в 
Истанбул.

 Министерството на културата остава на разположение за допълнително 
съдействие при организиране на процедурата по износ на експонатите.“ Писмото е 
подписано от заместник министъра на културата Амелия Гешева.

 Остава въпросът как тези движими културни ценности, управлявани по общия 
законов ред според експертите на МК на 25 март 2019 г., на 29 януари 2020 г. придобиха 
статут на веществени доказателства пак според тях?

 За съжаление, изземването/изнасянето на движимите културни ценности от 
Музей „Васил Божков“ се извършваше на фона на оглушителната тишина на музейните 
и културните институции, мълчанието на хората на науката и изкуството. Независимо от 
заявения от страна на Прокуратурата висок обществен интерес, обществото мълчеше. 
Хора, които през годините откриваха изложбите на Колекцията в страната и в чужбина, 
които заявяваха нейната висока стойност и приноса на колекционера за опазването 
културно-историческото наследство, също удобно мълчаха. 

 Колекция „Васил Божков“ в годините е била видима чрез публикациите, както и чрез 
изложбите, в които е участвала самостоятелно или редом с други музеи. Ограниченият 
достъп на посетители в Музей „Васил Божков“ в годините беше решавано чрез експониране 
на части от фонда на музея в Националния исторически музей – София и в Национална 
галерия – Двореца. Със закупуването на сградата на Телефонната палата в София този 
проблем трябваше да бъде окончателно решен. Тя трябваше да приюти Лабораторията 
за консервация и реставрация към Фондация „Тракия“, фондовете на музея. Тя трябваше 
да се превърне в музейно пространство, където по най-модерен начин щеше да бъде 
експонирана античната колекция на Музей „Васил Божков“. В същата сграда по проект 
важно място беше отредено на образованието – каквато всъщност е мисията на 
музейното дело. Внушенията, че Колекцията е събирана на тъмно, че била неизвестна 
и скрита от публиката, освен че са неверни, са и манипулативни, което е видимо както 
от многобройните публикации на отделни паметници (всъщност трудно изброими), така 
също и от експозиционната дейност и от широко отворените ѝ врати за науката.

март, 2021 г. 
др Ружа Попова
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МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ 19МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ

Заповед на МК от 25. 02. 2009 г., подписана от министър проф. Стефан Данаилов,  
с която се разрешава създаването на частен музей от Фондация „Тракия”  

с наименование „Васил Божков”



КОЛЕКЦИЯ ВАСИЛ БОЖКОВ20 КОЛЕКЦИЯ ВАСИЛ БОЖКОВ

Удостоверение на МК за вписване в Регистъра на музеите на Музей „Васил Божков” при 
Фондация „Тракия” от 15. 11. 2016 г., подписано от зам.министър доц. др Бони Петрунова



МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ 21МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ

Заповед на МК от 26. 02. 2016 г., с която е определен шифърът на музей „Васил Божков”  
при Фондация „Тракия”



КОЛЕКЦИЯ ВАСИЛ БОЖКОВ22 КОЛЕКЦИЯ ВАСИЛ БОЖКОВ

Заповед на МК от 07. 03. 2016 г., с която шифърът на музей „Васил Божков”  
е предоставен на Фондация „Тракия”



МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ 23МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ

Заявление от 10. 04. 2010 г., с което Фондация „Тракия” заявява искане за идентификация  
и регистрация на 2 700 движими културни ценности



КОЛЕКЦИЯ ВАСИЛ БОЖКОВ24 КОЛЕКЦИЯ ВАСИЛ БОЖКОВ

Удостоверение от 10. 04. 2010 г., подписано от директора на НИМСофия Цветана Кьосева, с 
което се удостоверява, че Фондация „Тракия” е подала в срок 2 700 движими културни ценности 

с прилежащата документация съгласно ЗКН за идентификация и регистрация в НИМСофия



МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ 25МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ

Декларация от 10. 04. 2010 г. от Фондация „Тракия”, удостоверяваща придобиването  
на заявените 2 700 движими културни ценности чрез откупка
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МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ 27МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ

Писмо от МК от 25. 03. 2019 г., подписано от зам.министър Амелия Гешева,  
във връзка с организиране на изложба „Златното руно: пътят на аргонавтите” в Истанбул



КОЛЕКЦИЯ ВАСИЛ БОЖКОВ28 КОЛЕКЦИЯ ВАСИЛ БОЖКОВ

Експертна оценка на движима културна ценност от Колекция „Васил Божков”  
(№ 73 от 15. 12. 2006 г.), изготвена от експертнооценителна комисия от НИМСофия,   

с отбелязана приблизителна стойност на движимата културна ценност.



МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ 29МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ

Документът е подписан от членовете на експертнооценителната комисия  
и подпечатан с печата на Националния исторически музей 
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Хидрия, бронз. 350  330 г. пр. Хр.
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* „Колекционерството – страст и ценност“
2020 г. Валери Стефанов

Колекциите могат да бъдат заключвани за години,  
дори за векове, но тяхното публично битие  

е от особена значимост.  
Една добре социализирана сбирка  

е специфично структурирана публична реч.  
Тя разгръща различни сюжети и има висока познавателна, 

образователна и възпитателна стойност. *
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 Изложбата е организирана под патронажа 
на министъра на културата на Република 
България проф. Стефан Данаилов и председателя 
на групата на либералите в Европейския 
парламент сър Греъм Уотсън. Представена е във 
връзка с приемането на България в Европейския 
съюз. На откриването присъстват повече от 
петстотин евродепутати, посланици,  дипломати, 
културни дейци и журналисти.

 Изложбата е подредена срещу  пле-
нарната зала „Константинос Караманлис“.  
В нея са експонирани  четиридесет предмета. 
Тяхната културно-историческа, художествена 
и научна значимост предизвиква възхищение 
и е оценена по достойнство в изказванията 
на български и чуждестранни евродепутати, 
дипломати и журналисти.

 Дни след като България e станала член 
на Европейския съюз изложбата създава 
положителна среда за идеи и дискусии 
относно българската култура и богатото ѝ 
културно-историческо наследство, позитивен 
знак за приемането ни от представителите 
на европейските държави в общия дом – 
Европейския парламент. Настъпило е времето 
да се осъзнае, че в областта на културата и 
опазването на културното наследство има 
място  за частната и публично-частната 
инициатива, разбира се, при съответното 
законодателство и регламент.

 Експонатите от Колекцията са представени 
в каталог, издаден на български и английски език.

ИЗЛОЖБИ
януари 2007

ВЕЛИКОЛЕПИЕТО  
НА БЪЛГАРИЯ  
Колекция „Васил Божков”  
в Централата на Европейския съюз 
в Брюксел, Белгия

Надгробна статуя на жена, мрамор. 3 в.
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 В изложбата  участват паметници от 
дванадесет музея в Европа – Капитолийския 
музей в Рим, музеи от Мюнхен, Берлин, музея в 
Карлсруе, музеи в Швейцария, Франция, Гърция, 
България  и др.

 Колекция „Васил Божков“ участва с два 
паметника от римската епоха, представени от 
Фондация „Тракия“: мраморна  статуя на възраст-
на жена, изобразена в човешки ръст; бронзов 
балсамарий (съд за масло), оформен като глава 
на малкия Дионис и неговия възрастен учител 
Силен.

 Чрез разнообразни антични паметници  
– статуи, релефи, гръцки вази, стенописи, 
фигурални предмети в експозицията е показано 
многопластовото разбиране за възрастта през 
античната епоха. Изложбата се радва на голям 
обществен интерес. Тя е посетена от над  
петстотин хиляди посетители.

26 февруари – 7 юни 2009 г. 

Участие в международна  
изложба на тема  

ВЪЗРАСТТА ПРЕЗ 
АНТИЧНОСТТА
Ландесмузеум – Бон, Германия

Надгробна статуя на жена, мрамор. 3 в.
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Ритон с протоме на козел и сцена  
„Смъртта на Орфей“ на рогасребро с позлата. 420  410 г. пр. Хр.

 Изложбата е организирана под патронажа на Министерствата на културата на 
Руската Федерация и на Република България и се превръща в едно от водещите събития, 
включени в инициативата „Година на България в Русия“. Фондация „Тракия“ и екип 
експерти на Държавния музей селектират и показват двеста и дванадесет експоната от 
Колекция „Васил Божков“, датирани от началото на 1. хил. пр. Хр. до края на 4. в. сл. Хр. 
Централно място в изложбата е отделено на изящните по форма съдове – ритоните. 

 Не по-малко впечатляващи и разширяващи познанията за древната култура 
и изкуство на Тракия са представените в експозицията златни погребални маски, 
накити, различни по форма съдове от метал – злато, сребро, бронз и апликации от 
конски амуниции. 

 Запазени в Колекцията, реставрирани, публикувани и представени в 
изложбата, паметниците са достъпни както за научни изследвания, така и за 
обогатяване на познанията на всеки, който се интересува от историята на Древна 
Тракия и целия античен свят. 

 За събитието е издаден каталог на български, руски и английски език.  
По време на изложбата е проведена международна научна конференция на тема 
„Златото на траките: мит и реалност“.

КОЛЕКЦИЯ ВАСИЛ БОЖКОВ

15 април – 21 юни 2009 г.

СПАСЕНИТЕ БОГАТСТВА 
НА ДРЕВНА ТРАКИЯ  
Колекция „Васил Божков”  
в Държавен музей за изкуството  
на народите на Изтока – Москва, Русия
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Кантарос със сцена „Смъртта на Орфей“  
на едната страна и „Отвличането на Елена“ на другата,  

сребро с позлата. 420  410 г. пр. Хр.

„Отвличането на Елена“, рисунка,  от сребърен кантарос с позлата. 420  410 г. пр. Хр.
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 Изложбата е първата публична проява на новоучредения през м. март 2010 г. 
Съюз на частните колекционери в България с председател проф. д-р Валери Стефанов. 
Фондация „Тракия“ участва активно в организирането и експонирането на изложбата, 
която е без аналог в досегашната изложбена и музейна практика у нас. Експозицията 
е неповторима по своето съдържание и разнообразие. Уникалните произведения 
на изкуството, собственост на български частни сбирки, са групирани в разделите 
археология, изобразително изкуство, нумизматика, фалеристика, филателистика, 
оръжия и аксесоари към тях, етнография. Експонатите показват специфичните 
интереси на частните колекционери към разнообразни художествени и исторически 
ценности. Много от произведенията са показани в изложбата за първи път.

 Колекция „Васил Божков“ и Фондацията участват с два антични паметника и 
една картина. Античността е представена с един сребърен ритон с протоме на кон, 
изработен в тракийско ателие, датиран в 4. в. пр. Хр.  Другият античен паметник е 
забележителният мраморен бюст на император Траян Деций (249 – 251 г.). Картината е 
„Голо тяло“ – дипломна работа на проф. Илия Петров.

 Изложбата открехва завесата към съхраняваното от частните колекционери 
и по неоспорим начин показва грижата, полагана от тях, за художествените и 
други произведения. Главни куратори на експозицията са акад. Светлин Русев и  
проф.  д.и.н. Иван Маразов.

 Разкривайки една малка част от богатствата, съхранявани в частните колекции, 
„Другият музей“ има целта да докаже, че миналото не е „чужда страна“. Колекционерите 
са представени като хора, които правят миналото по-близко и разбираемо. „Другият 
музей“ е най-доброто доказателство, че културното наследство на България има 
добър стопанин в лицето на гражданското общество. „Другият музей“ e израз на 
дълбокото убеждение, че духовното богатство, опазено в частните колекции, трябва 
да бъде споделяно, а не укривано. Само така то може да стане истински гарант за 
духовността на нацията.

 Тази изложба е една от най-посещаваните временни изложби в столицата 
през 2010 г.

юни 2010 г.  

ДРУГИЯТ МУЗЕЙ
в Националната галерия  
за чуждестранно изкуство  
(дн. Национална галерия/Квадрат 500) 
София, България
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Бюст на император Гай Месий Квинт Траян Деций  
(249251 г.), бял и ониксов мрамор. 3 в.
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Март – юни 2011 г.

ТРАКИЯ  
И ДРЕВНИЯТ СВЯТ  
Колекция „Васил Божков”  
в Националния исторически музей – 
София, България

КОЛЕКЦИЯ ВАСИЛ БОЖКОВ
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Март – юни 2011 г.

ТРАКИЯ  
И ДРЕВНИЯТ СВЯТ  
Колекция „Васил Божков”  
в Националния исторически музей – 
София, България

МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ
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 Организатори са Фондация „Тракия“, Националният исторически музей  и Съюзът на 
колекционерите в България. 

 Куратор и автор на научния каталог, издаден по повод изложбата,  е проф. д.и.н. 
Иван Маразов. 

 Представени са уникални произведения на древната торевтика, някои от които 
за първи път. Подбрани са над 230 прекрасни образци на древното изкуство, като най-
ранните от тях са бронзови оръжия от 2. хил. пр. Хр.  Представени са изключителни образци 
на древното изкуство – сребърни  ритони с позлата и с различни животински протоми, 
датирани в периода 5. – 3. в. пр. Хр.  Експозицията разкрива пред учените нови проблеми 
на древността като цяло и в частност – торевтиката и изкуството от  2. –  1. хил. пр. Хр. 
За първи път са показани няколко ритона от ареала на древноперсийското изкуство,  
поставящи фокуса върху публикуваната преди много години хипотеза за близостта между 
тракийското и ахеменидското изкуство.

 Върху една сребърна фиала  и върху една бронзова ситула (кофа) са изобразени 
сцени – битка между гръцки воини и амазонки. Върху един сребърен кантарос с позлатени 
фигури са представени два варианта на мита за хубавата Елена.

 Изложбата въздейства и чисто естетически, тъй като античното изкуство не 
престава да впечатлява със съвършенството си в продължение на хилядолетия.

 Незавидното състояние на запазеност на съдове от царски трапези – ритони, 
фиали, киликси и кантароси, хидрии, амфори и кани, оръжия, конски амуниции и бижута, 
достигнали до Колекцията, се появяват в своя истински блясък благодарение на умелата 
реставраторска работа под ръководството на проф. д-р Веселина Инкова. За първи път 
на тази изложба Фондация „Тракия“ показва сложния процес на изследване, консервация 
и реставрация на древни артефакти в тринадесет цветни постера.

Март – юни 2011 г.

ТРАКИЯ  
И ДРЕВНИЯТ СВЯТ  
Колекция „Васил Божков”  
в Националния исторически музей – 
София, България
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30 септември – 30 октомври 2013 г.

ТРАКИЙСКО ЗЛАТО  
ОТ БЪЛГАРИЯ.  
ЛЕГЕНДИТЕ ОЖИВЯВАТ   
в Държавния исторически музей – Москва.  
Дни на българската духовна култура в Русия

  Това е съвместна експозиция с археологически 
паметници от Античността на български държавни и частни 
музеи: Национален исторически музей – София, Регионален 
археологически музей – Пловдив, Регионален исторически 
музей – Враца, Регионален исторически музей – Русе, 
Регионален исторически музей – Ловеч, Фондация „Тракия“ с 
Музей „Васил Божков“, музей на Фондация „Арете – Фол“.

 Представени са 317 експоната, 127 от които са от най-
голямата частна колекция – Музей „Васил Божков“.

 За първи път в международна изложба си партнират 
държавни и частни музеи, които събират в обща представителна 
експозиция едни от най-значимите и ценни експонати от Древна 
Тракия – съкровищата от Летница, Борово, Маломирово–
Златиница, Панагюрското и Рогозенското съкровище, стотици 
уникални златни, сребърни и позлатени инсигнии, нападателно 
и предпазно въоръжение, погребални дарове, ритуални съдове 
и бижута, които представят почитта към Дионис, митовете за 
Орфей, за амазонките и др. митологични сюжети.

 Подготовката на изложбата е възложена на Националния 
исторически музей от България. Екипът, направил подбора на 
експонатите, включва двама от членовете на Фондация „Тракия“ 
– проф. д.и.н. Иван Маразов и проф. д-р Веселина Инкова, както 
и двама експерти от НИМ – Елка Пенкова и д-р Любава Конова.

 Изложбата е замислена и реализирана като разказ за 
траките, тяхната вяра и обредност, представен чрез експонати 
в няколко тематични кръга.

 Първият от тях е посветен на тракийския цар. За 
представянето на неговия образ като владетел, воин и жрец 
са включени инсигнии, експонати от въоръжение и ритуални 
съдове. Военното снаряжение е показано чрез мечове, ножници, 
шлемове, ризници и др. Два от трите меча в изложбата са от 
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Музей „Васил Божков“ – меч от бронз с позлатена дръжка от 11. – 10. в. пр. Хр. и меч – махайра 
от 4. в. пр. Хр. с изящна дръжка, оформена като протоме на кон. Нападателното снаряжение е 
допълнено с ножница от сребро и злато с датировка от началото на 5. в. пр. Хр. за сребърната 
пластина и втората половина на 4. в. пр. Хр. за златната.

 Два от експонираните три шлема са от Музей „Васил Божков“. Единият е бронзов с 
пластична украса и с набузници от 4. в. пр. Хр., а другият е от втората половина на 4. в. пр. Хр., 
изработен от над 2 000 пластични желязни люспи, монтирани върху кожа.

 Показана е и броня от бронз от 5. – 4. в. пр. Хр. с пластично изработен лабрис, който 
свидетелства за аристократичната ѝ принадлежност.

 Музей „Васил Божков“ притежава колекция с най-голям брой ритони в света – престижна 
ритуална регалия. В тази изложба участва с десет ритона, изработени от сребро с позлата, с 
животински протоми. Обредните съдове се допълват от златна фиала от 6. в. пр. Хр. и чаша с 
форма на овнешка глава, сребро с позлата, 3. – 1. в. пр. Хр. Сред инсигниите най-представителни 
са златен венец от втората половина на 4. в. пр. Хр. (един от трите, представени в изложбата), 
две масивни златни гривни от края на 6. – началото на 5. в. пр. Хр., погребална златна маска от 
първата половина на 5. в. пр. Хр. и др.

 Вторият тематичен кръг в изложбата е посветен на значимостта на коня в земите на 
„конелюбивите“ траки, чието притежание е знак за висш социален ранг, атрибут на могъщество 
и власт. Конят е свещеното животно на владетеля, неговият божествен охранител и неразривен 
спътник, съпровождащ го и в последния му земен път, придружаващ го в безсмъртието в 
отвъдното. Конската амуниция в качеството ѝ на божествен знак за власт  за траките е обект на 
погребване като „съкровище“. Неслучайно в изложбата са включени седем гарнитури и отделни 
апликации към конски амуниции, чиито специфичен стил и технология на изработка отразяват 
тракийския тип украса на конската юзда. В изложбата пет почти пълни гарнитури, две от които 
съдържат основните апликации, както и няколко отделни, са от Музей „Васил Божков“.

 Третата тема е свързана с Орфей и e решена изцяло с артефакти от Музей „Васил Божков“. 
Смята се, че името на Орфей е назоваване на чуждата за елинското мислене представа за 
смъртта като преминаване и живот отвъд – крайната цел на човешкото съществуване. Античната 
литература му приписва авторството на космогонии и теогонии, различни от официалната 
Олимпийска религиозна представа за структурирането на Космоса. Сравнително устойчив 
остава през вековете тракийският произход на певеца, с което митологията и литературата 
подчертават причината на тази различност, която в елинската философия е наречена орфизъм – 
религиозно-философско учение, основано на безсмъртието на душата.

 По думите на проф. Александър Фол образът-идея Орфей е най-ярката метафора 
на тракийската вяра в безсмъртието. Появата на певеца-учител-посветител Орфей върху 
предмети-знаци в тракийска среда вероятно идентифицира принадлежността на притежателя 
им към кръга на посветените в тази вяра-знание, съизживявана през смъртта и новото раждане 
на Учителя. Върху рога на ритон с протоме на козел от сребро с позлата от края на 5. в. пр. Хр. е 
изобразено убийството на Орфей от разярените жени – сюжет, известен от литературата. 

 Изящен сребърен кантарос със позлатени сцени представя същия литературен разказ 
на едната страна, а името на митологичния герой е изписано старателно. Този съд за пиене на 
вино е датиран в последната четвърт на 5. в. пр. Хр. Орфей като певец е изобразен в медальона 
на дъното на сребърен киликс с позлата от 430 – 425 г. пр. Хр.

 Другите тематични кръгове представят митовете за амазонките, Дионис и вярата на 
траките чрез изображения на божествата. В допълнение към артефактите, включени в изложбата, 
иновативен елемент е представянето на постери на едни от най-значимите и най-интересните 
експонати, илюстриращи процеса на реставрация и консервация и технико-технологични 
изследвания, с което допълват културно-историческата им интерпретация. 
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 Организатори – Фондация „Тракия“ и Националната галерия. 

 Куратори на изложбата са д-р Любава Конова – специалист по тракийска и 
антична история и археология, и Елка Пенкова, подготвили и реализирали над 30 
временни изложби в България и чужбина, както и раздели от постоянните експозиции 
в Националния исторически музей – София. Изложени са шестдесет и два експоната. 
Чрез великолепните произведения на изкуството на древните майстори посетителите 
преминават по стъпките на приказното приключение на аргонавтите. Златното руно 
е оставило трайни следи в колективната историческа памет като символ на новия 
живот, плодородието, царската власт и връзката с боговете. Експонатите отвеждат 
зрителите до античните свещени места – Делфи и Самотраки, в тракийските царства, 
в земите на легендарните амазонки, в страната на слънцето – Колхида, на свещения 
остров Крит. 

 Отделните модули разкриват различни аспекти от вярата и обредността 
на древните народи, както и някои от тайните на техните занаяти и изкуства. 
Жертвоприношението на свещения златен овен, пренесъл Хела и Фрикс в Колхида, е 
представено в сцената върху сребърния кантарос с позлата, поставен в центъра на 
изложбата. 

 Изложбата включва златни и сребърни източни съдове, ритони, червенофигурни 
вази с изображения на светилището в Делфи, ритуални сребърни съдове с позлата, 
погребални дарове, обредни сервизи и др. В експозицията са изложени и два 
съда с изображения на тракиеца Орфей – един от аргонавтите – върху позлатени 
кантарос и ритон, които са единствените открити досега. За първи път пред публика 
се експонират шестнадесет предмета, два от които са червенофигурна керамика. 
Сред тях са сребърният ритон със скулптирана фигура на Силен, възлегнал върху 
винен мях от кожата на пантера – блестящ пример за изтънчено произведение 
на лукса. Върху два сребърни съда се появява образът на Тезей – най-известният 
герой на Атика в Античността. На изложбата е показан масивен златен кантарос от 
12. – 10. в. пр. Хр., сребърна амфора-ритон със зооморфни дръжки, произведение на  
Западноанатолийско ателие от края на 6. в. пр. Хр. Изображения на Херакъл украсяват 
сребърен кантарос с позлата и изящна сребърна кана.

16 март 2018 – 10 юни 2018 г.

ЗЛАТНОТО РУНО.  
ПЪТЯТ НА АРГОНАВТИТЕ  
Колекция „Васил Божков”  
в Националната галерия – София, България
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* „Колекционерството – страст и ценност“
2020 г. Валери Стефанов

Колекциите са исторични,  
доколкото маркират трасето на едно вековно придвижване –  

от тотално вписания в общността индивид  
към самоосъзнаващата се индивидуалност.  

От частната към публичната сфера.  
От личната страст към институционалната грижа.* 
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Ритон с протоме на кон, сребро с позлата. 330  300 г. пр. Хр.



КОЛЕКЦИЯ ВАСИЛ БОЖКОВ

 Последните шестнадесет години от живота си Кирил Христосков посвети 
на Фондация „Тракия“ като неин изпълнителен директор. Той работеше за 
популяризирането на културното наследство на България. Беше основен организатор 
на многото изложби, които Фондацията подготви и представи в страната и чужбина 
през този период. Като ръководител на неправителствена организация и юрист по 
образование (завършва Юридическия факултет в Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“) той вземаше участие в различни форуми, съвети и дискусии, свързани с 
промени в нормативната уредба в областта на културното наследство.  

 Кирил Христосков работеше неуморно за популяризирането на тракийското 
изкуство и древност, които смяташе за „емблема“ на България. Неговото разбиране бе, 
че чрез тракийското изкуство може да се градят по-лесно „културни мостове“ между 
страната ни и държавите от Западна Европа.  

 С голяма отговорност той ръководеше организирането на първата изложба 
в чужбина, тази в Брюксел (м. януари 2007 г.) по повод влизането на България в 
Европейския съюз. Следеше за спазването на всички нормативни изисквания за 
подобни изложби. А при откриването ѝ бе радостен от високата оценка, която дадоха 
евродепутатите на изложбата. 

 Публикуването на каталозите с предмети от Колекция „Васил Божков“ 
той приемаше като „регистриране“ пред обществото. Разбира се, работеше за 
регистрирането на предметите и по закон. Юридическото образование помагаше на 
К. Христосков да решава редица казуси, свързани с дейността на Фондация „Тракия“. 
Като пример ще посоча изложбата в Москва (м. април – юни 2009 г.). По време на 
подготовката ѝ той е изучавал законовата база в областта на културното наследство 
в Русия и е предложил всички предмети да бъдат застраховани в Западна Европа, 
за да бъдат достатъчно добре защитени поради различия в законодателството 

IN MEMORIAM 
КИРИЛ НИКОЛОВ ХРИСТОСКОВ

(03. 02. 1953 – 10. 10. 2020 г.)
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по отношение на културното наследство в България и приемащата страна. 
Представените в изложбата експонати са публикувани на български, английски и 
руски език и по този начин стават достъпни за всички изследователи и хора, които 
се интересуват от културата на древните траки.

 Създадената от г-н Васил Божков Фондация „Тракия“ и дейността на Кирил 
Христосков като изпълнителен директор показват, че целта им винаги е била да опазват 
и представят пред широката публика тракийската древност. Ако това не бе така, как 
може да се обяснят всичките усилия за публикуването на множеството каталози, 
организирането на изложби, подпомагането на образователни програми и научни 
публикации, както и многобройни други проекти и събития с публичен характер. 

 Появата на всеки нов ритон в Колекцията, закупен от г-н В. Божков някъде 
по света, К. Христосков приемаше като успех  не само за нея, но и за България.  
Вълнуваше го също мнението на експерти за Колекцията. В това отношение ще спомена 
разказа му за посещението на главната кураторка на Музея „Михо“ в Токио, Япония  
(в който се съхраняват древни ритони). Той беше много емоционален. Оценката, която 
тази дама е дала за Колекцията го въодушевяваше да смята, че в скоро време ще бъде 
отворен и музеят с най-голямата колекция от ритони в света – този в София. 

 Едва ли има някой, който е работил с К. Христосков и да не е оценил по 
достойнство неговия професионализъм и стремеж за опазване на тракийското 
изкуство и култура, съхранявано в Колекция „В. Божков“ и въобще в България. 
Той искрено вярваше, че държавата може и трябва да работи съвместно с 
неправителствените организации за опазването и популяризирането на културно-
историческото наследство на Република България. 
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Ритон с протоме на каракал, сребро с позлата. 150  125 г. пр. Хр.
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* „Колекционерството – страст и ценност“
2020 г. Валери Стефанов

Вещта е като човека – боледува. С основание можем да кажем, че 
колекцията е лечебница на предметите. 

Тя не просто променя техния статус и самочувствието им,  
но и буквално ги лекува от присъщите им болести.  

Желязото, бронзът, дървото, хартията, боите...  
са разболяващи се субстанции,  

те гният, потъмняват, съсухрят се и умират.  
Ако иска да ги има като спътници в историята  
и като свидетели на някакво значимо минало,  

човекът е принуден непрестанно да полага грижи за тях.*
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SEM
X-ray map (Pb) x 2500

SEM BSE x 2500

SEM BSE x 3200

SEM BSE x 470 b SEM 
X-ray map (Ag) x 470

SEM 
X-ray map (Pb) x 470

SEM
X-ray map (Cu) x 470

c

c

SEM BSE x 1500 SEM
X-ray map (Ag) x 1500

SEM
X-ray map (Cu) x 1500

23

24

23 Шлиф на проба от ниело от долната повърхност на        
копитото:

а) Изображения в BSE при различни увеличения, 
илюстриращи характера на структурата и разпределението на 
градивните фази.

b) X-ray разпределение на съставящите ниелото елементи.
c) X-ray фази“.

24 Налепи от корозионни продукти и обогатяване с мед на 
повърхността на ниелото в резултат корозионна минерализация 
на лятата основа.

разпределение на съставящите ниелото „

SEM
X-ray map (S) x 470

SEM
X-ray map (S) x 2500

SEM
X-ray map (S) x 1500

SEM
X-ray map (Pb) x 1500

SEM 
X-ray map (Ag) x 3200

SEM
X-ray map (Ag) x 3200

Лаборатория за консервация, реставрация и изследвания на културни ценности 
 към фондация “ТРАКИЯ” 

Музей Васил Божков 
 Директор: проф. д-р Веселина Инкова;   сътрудници: К. Драганова, Е. Костадинова, Н. Първанова, И. Левичаров, Н. Ангелов, А. Аенска, М. Калпачка  
  

КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ НА РИТОН С ПРОТОМЕ НА ЕЛЕН. 
СРЕБРО С ПОЗЛАТА, НИЕЛО IVВ. ПР. ХР.

 

Консервация и реставрация

1. Повърхностно обезмасляване с органичен разтворител.
2. Механично укрепване на нестабилни участъци чрез пропиване и ламиниране откъм гърба (Paraloid B 72, 

Creplin), (обр. 17).
3. Разкриване на позлатата чрез послойно освобождаване от хетерогенни отложения и корозионни налепи 

чрез галваностатична катодна и анодна поляризация (обр. 18), неутрализация, промиване, изсушаване и 
консолидация.

4. Изявяване на непозлатената „оригинална” повърхност на рога чрез механично и локално химично 
третиране с гел на селективен комплексообразувател, неутрализация, промиване, последвано от цветова и 
„материална” реинтегрирация на рога чрез катодна потенциостатична поляризация (обр. 19); неутрализация, 
промиване и изсушаване.

5. Изявяване на „оригиналната” повърхност на протомето и присъстваща украса с ниело чрез 
последователни етапи на послойно механично и локално химично третиране с гел на селективен 
комплексообразувател, съчетано с неутрализация, промиване, изсушаване и локална консолидация на 
разкритото ниело (обр. 16).

6. Физикохимична стабилизация чрез инхибиране, консолидация чрез импрегниране под вакуум (ВТА, 
Paraloid B 72).

7. Компенсация на нацепи и загуби чрез in situ моделиране с полимерена маса, свързване на 
конструктивните елементи (Polyester resin Plus 720 с пълнител талк), (обр. 20, 21).

8. Защитна полимерна изолация, цветова реинтеграция с имитативен ретуш, хидрофобизация (Paraloid B 
72, Mica Powder, Cosmoloid H 80), (обр. 25). 
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 „Ние сме единствената музейна лаборатория за консервация и реставрация у 
нас, която работеше със световно приети стандарти. Това при нас беше закон.

 Работехме в Лабораторията с чувството, че сме част от нещо извънмерно важно 
– изследването и опазването на нашето културно наследство, често до десет часа 
вечерта, в един магически кръг на тайнства и открития… Не ви се тръгва, но имате 
семейство и трябва. Към днешна дата ролята на Лабораторията, не само по отношение 
на колекцията, а и на други музеи, всичко това беше унищожено.“  

 Проф. др Веселина Инкова

 Името на проф. В. Инкова се нарежда сред световно признатите реставра-
тори. Притежава впечатляваща биография, към която спадат редица научни 
постижения, едно от които е доказването на принадлежността на гроб 39 на цар 
Калоян при изследване на погребения от царско-болярски некропол на църквата  
„Св. 40 мъченици“ във Велико Търново. Автор е изследване върху технологията 
на позлатата на куполите на храм-паметника „Св. Александър Невски“, както и 
на множество публикации, съдействали за развитието и усъвършенстването на 
консервацията и реставрацията у нас. Проф. Инкова е ръководител на Лаборатория 
за консервация и реставрация към Музей на колекцията на Васил Божков.

 Проф. др Веселина Инкова разказва за работата си в Лабораторията за консервация 
и реставрация на Музей „Васил Божков“ към Фондация „Тракия“. 

 Всички предмети за мене са културно значими и скъпи, всички са преживени и 
изстрадани. Както е известно, консервацията и реставрацията цели преустановяване 
или свеждане до минимум процесите на разрушаване на културните ценности (лечение, 
оздравяване), разкриване и изява на техните технико-художествени и културно-
исторически качества и достойнства. Тя представлява интердисциплинарен процес, 
включващ изследователски и практически дейности и намеси. Ефективността им, от 
една страна, зависи от наличието на специалисти с разбиране както в областта на 
физикохимичната и структурна деструкция на материята, така и с познания за историята 
на древните техники и технологии за металообработка. От друга, условията за успех 
са в осигуряването на съвременна материална база за аналитично-изследователска и 
консервационна дейност. С такава ние разполагахме и бяхме в състояние да разгадаем 
историята на предметите, да се пренесем във времето и мястото на тяхното раждане. 
Ще дам за пример разчитането на загадъчната  на история на трите еднакви по 
размер, форма и стилово-декоративна схема сребърни ритони с протоми на елени. Те 
постъпиха в Лабораторията по различно време и в различно състояние. Информацията 
от проведеното проучване (трасологичен и микроскопски анализ на повърхностите им 
при различни режими, ендоскопско изследване, елементен и металографски анализ 

ЛАБОРАТОРИЯТА
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на всички изграждащи ги елементи и на осъществените конструктивни връзки, на 
подходите за поправки и позлатяване) подсказа, че ритоните са произведени в един и 
същ производствен център, но по различно време.  

 Спомням си за уникалния кантарос – емблема на изложбата „Златното руно:  
пътят на аргонавтите“, представена през 2018 г. в Националната галерия. Този 
изключителен експонат, обвит в магията и тайнството на добива на злато, пристигна 
при нас в безпомощно състояние. На не по-малко от двадесет или тридесет отделни 
фрагмента, слепени с тиксо, без доловими изображения. Откровено казано, никой 
не се бе осмелил да се заеме с него, и слава богу. Задачата беше сложна, работата 
изключително трудна, но когато в крайна сметка беше възстановена не само формата, но 
и иконографията, свързана с жертвоприношение на овен, се разкри и изключителната 
му културна значимост. Оказа се, че единственият му аналог в света, но от керамика, 
с идентична сцена на златното руно,  принадлежи на музея Метрополитен.   

 Тук може би трябва да посоча различното състояние на предадените в 
Лабораторията за консервация и реставрация, предмети. Повечето, за да не кажа почти 
всички, бяха претърпели някаква намеса. Голяма част на предметите от сребро са 
били подложени на химично или електрохимично почистване. Притежаваха „оголена“, 
окисляваща се повърхност. В такова състояние бяха някои ритони, някои апликации 
от конска амуниция. Два сребърни кантароса, почистени по този начин, притежаваха 
подвеждащ цвят и повърхност в резултат на патиниране чрез термично окисление 
и ретуш (което е причината при приемането от специалистите от НИМ те да бъдат 
идентифицирани като изделия от медна сплав). Други предмети бяха преживели 
характерната за миналия век интегративна реставрация, целяща имитационна цялост 
и красота. Натъквахме се на различни по степен и характер намеси с подобна цел. 
Например: закриване на деформации с дебели замазки от разчупени или изтрити 
корозионни продукти; възстановки на липси с имитационни китове от синтетични 
смоли, восъци, с пълнители и оцветители, в това число и с необратими по характер 
нестабилни или дори активни в атмосферни условия материали; имитиране на запазена 
„оригинална“ корозионна минерализация чрез оцветени почвени отложения; слепване 
на деструктирали конструктивни връзки и фрагменти чрез импрегниране със смоли, с 
ретуширан гипс и дори с метални планки, закрепени не само с адхезиви, но и с метални 
елементи, прокарани през пробиви в стените на оригинала. С какво ли не се сблъсквахме. 
Не мога да забравя извършеното при един от бронзовите диноси, „укрепен“ с излято във 
вътрешността му огромно количество епоксидна смола, чието отстраняване костваше 
повредата на няколко накрайника и ръкав на бормашинка. Някои предмети притежаваха 
„облагороден“ с пигменти повърхностен слой, имитиращ благородна патина.    

 За наша радост и успокоение, някои от изделията от медни сплави бяха с ненарушен 
минерализиран слой, претърпял само професионално проведена контролирана 
механична намеса. Това позволяваше „разчитане“ на „биографията“ на корозионния 
слой, подсказваща характера на средата на депониране. В резултат на селективно 
протекла корозия в някои предмети присъстваха катодно защитени (некородирали 
„метални“) участъци, участъци с т.н. водна патина или зони с псевдоморфно проявена 
структура. По повърхността на други съществуваха различни по размер корозионни 
екструзии със стъпаловидна структура и забележими дори с невъоръжено око 
метални частици (алфа разтвор или евтектика) или подобни брадавични образувания 
с активни рецидиви, зони с периодична корозия и с лизегангов тип утаяване. В някои 
случаи корозионните феномени подсказваха състав и техника на изработка, а в други 
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1 Състояние преди консервация и реставрация.

2 Детайли, отразяващи физико - 
химичното и механичното състояние 
на протомето .

3 Състояние на рога.

Epi DIC x 500 Epi DIC x 200 Epi DIC x 50 Epi DIC x 200 Epi DIC x 500

SEM BSE x 500 SEM BSE x 47

SEM BSE x 650

Epi DIC x 100 Epi DIC x 200

Epi DIC x 500SEM BSE x 850SEM BSE x 1700

SEM ESED x 1000 SEM ESED x 1700

Epi DIC x 50 SEM BSE x 200

Epi DIC x 200 Epi DIC x 200

Epi DIC x 200

SEM BSE x 44

Epi DIC x 200

Epi DF x 500 SEM BSE x 1000

Epi DIC x 500 SEM BSE x 1000

SEM BSE x 1000

SEM BSE x 1000 SEM BSE x 1500

5 Микроструктура на проби от протомето. Участък с корекцията чрез доливане.

7 Микроструктура на проба от рога.

8 Микроструктура на отлятото рогче.

4 
физикохимичното и 
механичното
състояние на рога.

Детайли, отразяващи 

6 Питингова и интеркристалинна корозия с развити макро- и микропукнатини.

SEM BSE x 1000 SEM BSE x 1000

Epi DIC x 200

Лаборатория за консервация, реставрация и изследвания на културни ценности 
към фондация “ТРАКИЯ” 

Музей Васил Божков 

  Оличаващият се с изящната си форма, пластическа и технико-изобразителна 
грамотност на изпълнение артефакт е един от малкото антични примери на 
доказана украса с ниело. Изграден е от рог и протоме с отделно изработени 
крака, чучур, рога и уши. Протомето е на препускащ елен с високо издигнати 
позлатени рога с пластичен лопатообразен връх с розета, с маркирани перли, 
анатомично точно моделирана шия и глава с големи пластични очи, с 
подчертани с ниело ябълка и ирис. Покрити с ниело са и устните и копитата. 
Позлата бележи елипсовидните сезонни петна, както и мускулатурата на 
раменните стави. На долната страна на протомето с перлен поансон е нанесен 
знак(обр.16). Разширяващият се към горния си край рог, с огънато навън устие, е 
украсен с канелюри и фигурален фриз (обр. 1, 25). 

Резултати от консервационно-реставрационната експертиза

Консервационно-реставрационната експертиза на артефакта, целяща изясняване на естеството на изграждащите го 
материали, технологични и технико-изобразителни характеристики  и физикохимично състояние – степен и характер на 
протекли деструктивни изменения, включва определяне на елементния състав, радиография, ендоскопски, трасологичен 
и металографски анализ с използването на стереомикроскоп Stemi 2000C, ендоскоп Olympus IPLEX II, дигитален 
микроскоп Hirox KH-7700, металографски микроскоп Observer.A1m и сканиращ електронен микроскоп SEM - Hitachi S 
3700 N с EDX - Noran Ultra Dry. 

Ендоскопски констатираното присъствие на леярска „кожа и сълзи” по вътрешните повърхности на протомето и 
участъци с незаличена леярска повърхност по рога (обр.9 a, b, e, g, h, I, m), данните за елементния състав, както и 
установената при металографското изследване на напречни и надлъжни шлифове от протомето и рога едрозърнестта 
структура  с единични двойници, ненапълно модифицирана ликвация и ивици на плъзгане до повърхността 
свидетелстват, че както рогът, така и протомето представляват пластично доработени отливки от високопробно сребро с 
примес на мед,  детайлирани с гладилки, поансони водачи и поансон, отпечатващ дъгичка (табл. 1, ан. №1-4; обр.5, 7, 9 I, j, 
k, l;12). Деформационните белези по вътрешните и външни повърхности на фигуралния фриз на рога свидетелстват, че е 
изпълнен в техника репусе и детайлиран с прави водачи и тънък „прелен“ поансон. 

Ниелото е недеструктирало, с гладка, лъскава черна повърхност и сравнително здрава връзка с основата (обр. 22). Средният елементен състав на няколко 
2цялостни сечения на шлиф от ниелото на копитото с площи около 0,04 mm  - Ag 83,13%; Cu 0,27%; Pb 5,09%; S 11,49% - сочи, че е съставено от Ag S (акантит) (табл. 2, 2

ан. №1). Притежава слоестта хетерогенна структура с четливи долен, среден и повърхностен слоеве. Средният е наситен с ясно разграничими глобули, обогатени на 
PbS (галенит), а другите два са съставени основно от Ag S с различни по размер пори, разположени основно в повъхностния. Твърде малкото (около 5%) количествено 2

съдържание на галенитната фаза спрямо акантитната, дава основание за предположението, че най- вероятно за направата на ниелото е използвано ненапълно 
рафинирано сребро, съдържащо олово, а не последното да е добавено като отделен компонент на сплав. В структурата на шлифа се наблюдават и слабо сулфидирани, 
съдържащи злато, от порядъка на 5% или и олово, богати на сребро зърна (табл. 2, ан. №2-5; обр.23).                                                                      

 

Дефекти по свивката между главата и шията, както и дефект по брадичката са коригирани със споена от вътрешната страна пластина (обр. 9a, b, d;12).
Позлатата е листова, изпълнена преди окончателното детайлиране, с изключително ефективна термодифузионна връзка.
Свързването на краката е постигнато чрез спояване с високотопим припой на вмъкнати в раменните стави цилиндрични израстъци от подрамената на излятите 

крака (обр. 9 f, g; 13, 15). Чрез спояване са прикрепени ушите, рогцата и тръбичката за изливане (обр. 9 c, g; 13,15).
Връзката на протомето с рога е осъществена чрез спояване с нискотопим припой на влизащия в протомето долен край на рога (табл. 1, ан. №5, обр. 14, 15).
 

 Изделието е засегнато от протекла по цялата повърхност неравномерна галванокорозия, продуцирала различни по дебелина и морфология 
образувания от сребърен хлорид, на места и от основни медни соли като консолидирани с калцитни образувания конгломерати, силно деформиращи 
оригиналните топография, пластични повърхностни детайли и участъци с ниело (табл. 1, ан. №6, обр. 1-4). Индуцирана от технологично обусловени 
остатъчни напрежения в повърхностния слой и протекла, особено по рога, корозия с интергрануларен механизъм, е породила питинги с различна 
дълбочина и развити макро и микропукнатини (обр. 5, 6). Засегнати от дълбочинна корозия и окрехкостяване са големи участъци от рога и особено 
устието и фриза (обр. 3, 4). Корозионно дефектирали са споените връзки на протомето с рога, ушите и рогцата (обр. 1-4). Уякчаването на ребрената 
част на протомето при начукването й с цел пасване към рога, е обусловило надлъжни, достигащи почти до основите на краката, фрактури с 
минерализиран лом (обр. 6, 7, 16). Проведеното механично почистване на повърхността е обусловило мрежа от нацепи и загуби по контура на десния 
крак,  разчупване и загуби на голяма част от устието на рога, както и демонтирането на част от напълно минерализираните 
споени връзки (обр. 1-4).

връхчето на лявото ухо,

 Директор: проф. д-р Веселина Инкова;   сътрудници: К. Драганова, Е. Костадинова, Н. Първанова, И. Левичаров, Н. Ангелов, А. Аенска, М. Калпачка  
  

КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ НА РИТОН С ПРОТОМЕ НА ЕЛЕН. 
СРЕБРО С ПОЗЛАТА, НИЕЛО IVВ. ПР. ХР.
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– достатъчно красноречиви  диагностични белези за автентичност. За наша голяма 
изненада някои от „светлите“ участъци бяха интерпретирани от „специалистите“ като 
места с нарушена или издраскана повърхност, а минерални корозионни продукти с 
фрактална морфология – като белези на нестабилност (активно протичаща корозия). 

 В много случаи отстраняването на използваните за заблуждаващи възстановки 
материали водеше до допълнително фрагментиране, разкриване на големи липси и 
дори до разпадане целостта на имитираната форма на предмета. Ефекти на подобно 
разграждане възникнаха при доста съдове от медни сплави – при няколко бронзови 
хидрии с апликирани пластични украси, при големия по размер бронзов аскос, 
бронзови ситули и др. Към групата предмети се отнася и уникалният бронзов киликс-
кратер с възстановена форма чрез използване на винкели, метални планки и винтове, 
прокарани през оригиналните стени, с възстановки на загуби и деформации с различни 
синтетични смоли и цветова реинтеграция със замазващ ефектите ретуш. Няколко 
месеца бяха необходими на сътрудниците от Лабораторията, за да извършат временната 
и окончателната консервация и реставрация на този изключителен предмет. 

 Най-често с ефекта на разпадане на подвеждащата цялост се сблъсквахме 
при прекомерно окрехкостените изделия от сребро в резултат на стареене, 
интеркристална и/или микроструктурна индуцирана корозия. Никога няма да 
забравя резултата от отстраняването на възстановките и укрепващите обмазки на 
един изумителен сребърен ритон. Притежаваше рог, увенчан с богата пластична 
растителна украса и маски, и протоме с фигура на силен, излегнат върху покрит 
с кожа на пантера мях за вино. Резултатът бе отделяне на протомето и устието и 
разпадане на венеца на 40 – 50 фрагмента с множество загуби. Два месеца бяха 
необходими на трима сътрудници от Лабораторията, за да направят физикохимичната 
му и механична стабилизация, разкриването на позлатата, на маркираните с ниело 
петна на пантерата и конструктивното укрепване. Подобен бе и случаят с двата 
големи ритона с протоми на рис. 

 Всяка намеса в състоянието на предметите започваше с тяхната идентификация, 
изясняване на проблема за автентичността им и диагностика на състояние. Това 
включва последователни етапи от микроскопска инспекция на повърхността при 
различни увеличения, контраст, ендоскопско проучване, рентгенофлуоресцентен 
анализ на елементния състав на използваната сплав и корозионните продукти, 
дигитална рентгенография. В повечето случаи проучването се допълваше с 
наблюдения и анализи с електронен микроскоп. Едва тогава започваше нашата пряка 
консервационна намеса, т.е. процесът на лечение. 

КУЛТУРНИ ЕПОХИ. КОНТЕКСТ 

 Методологична рамка и цел на процесите за идентификация и диагностика е 
изясняването на технологичния стил на всеки обект, т.е. декодиране на информацията 
за неговата материалност и материални качества. Идентификация въз основа само на 
стилови и иконографски белези крие риск и несигурност, тъй като форма и иконография 
биха могли да бъдат имитирани. Технологичният стил, или веригата от последователни 
етапи на производство, е уникална комбинация от избор на материали, инструменти, 



МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ 59

пособия, режими, подходи и техники, свързани със специфична култура, период от 
време и географско място, т.е. със ситуационен контекст – социален, технологичен, 
идеологически. Този подход позволява прочит на записаната в материалността и в 
материалните качества на един предмет негова жизнена биография – от етапите на 
производство, функционално предназначение и използване, преизползване и поправки, 
ефектите от специфични действия при депониране, последвалото разрушаване, 
действията при откриване, до настъпилите промени в резултат на съвременни намеси. 

 Тук може би трябва да спомена за доста случаи на установени при проучването 
анахронични данни за елементен състав, технологични характеристики и използвани 
инструменти или несъответстващи на датирането характер и степен на деструкция. 
При най-малка несигурност за автентичност ние прекратявахме работата. А както ми 
е споделял г-н Божков, закупените обекти са връщани. В този контекст прегледайте 
Наредбата за идентификация на движими културни ценности (ДКЦ) на Министерство 
на културата. Отсъства изискването за автентичност на ДКЦ, липсва дори терминът 
автентичност. Идентификацията, изясняването на материал, технология и състояние 
се определят чрез оглед?!

 Описаният методологичен подход компенсираше липсата на контекст на 
артефактите. Всъщност не само българските, но и най-големите музеи в света 
като Лувър, Метрополитен, музей Виктория и Албърт, Римско-германският музей 
в Майнц притежават безконтекстови артефакти. Лично аз имам немалко практика и 
опит за разчитане на археологически ценности с неизвестен произход. Ще посоча 
само следните примери на артефакти, съхранявани в НИМ: колективна находка 
от бронзовата епоха от апликации за диадема, сребърни гривни, златни мъниста, 
металообработващи златарски инструменти – основа на хабилитационния ми труд; 
един от най-прекрасните, типично тракийски шлемове, както и два наколенника със 
запазени фрагменти от текстил и биологични останки от погребания. 

ЛАБОРАТОРИЯТА  БЕШЕ  
ЕДНА НЕГОВА И МОЯ МЕЧТА  

 Днес е една разбита мечта.

 Когато г-н В. Божков ме покани да работя към Фондация „Тракия“, поставих едно-
единствено условие – да разполагаме с оборудвана за целта лаборатория. Опити за 
такава лаборатория бяха правени от мене още във Велико Търново, където беше първото 
ми работно място. За съжаление, от изследователска ѝ част не остана нищо. След години 
участвах при проектиране на Лабораторията за консервация и реставрация в НИМ. 
По-добре идете и вижте как в момента се работи там. Оправдана и адекватна ли би 
била консервационна намеса, т.е. лечение, без обективна диагностика на състоянието 
на боледуващия артефакт и съответен подход за неговото оздравяване? Успокоява ме 
донякъде фактът, че поне колегите от Лабораторията към Националния археологически 
институт с музей при БАН, сред които моя бивша докторантка и дипломантка работи 
съвместно с колега, обучен при нас, имат успех. Но и в тази лаборатория в едно и също 
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помещение се консервират и реставрират обекти от керамика, метал, живопис. Само 
това ще ви подскаже с какви проблеми се срещат при работата си. Все едно попадате 
в болнично заведение, в което в едно помещение се провеждат едновременно очни, 
сърдечни и мозъчни операции – крайно несъвместими дейности. 

 След като оцени резултатите от работата ни, г-н Божков прояви пълно доверие. 
Неслучайно всяко нещо, поискано за Лабораторията от нас, бе осигурявано безусловно. 
Колегите не можеха да скрият възторга си – в България имахме лаборатория за 
консервация и реставрация, създадена по най-високите съвременни стандарти. С 
разрешението на г-н Божков един от колегите, освен участие при изследването на 
материалната идентификация  и приложението на химични и електрохимични методи 
за диагностика на състояние, стабилизация и контрол на процесите, имаше за задача да 
следи текущите научни публикации, касаещи консервация, реставрация и изследване 
на културни ценности. Това, че нашата лаборатория бе абонирана за най-авторитетната 
литература по консервация, реставрация, археометрия, археометалургия, се приемаше 
от гилдията за невероятна привилегия. А всъщност и тъжно, и срамно доказателство 
в какви условия сме изоставени да правим наука и да се грижим за съхранението и 
изследването на движимото културно-историческо наследство.  

 В този контекст си спомням споделеното с проф. Ст. Станилов мнение на проф.  
Ф. Дайм1  за г-н Божков: „Дали това не е българският Пол Гети?“. Срещата бе по повод 
изграждането на Лабораторията и след разглеждане на Колекцията.  

 Днес, виждате, всичко е унищожено – артефактите са взети, лабораторията 
е унищожена. Те не разбират и какво вземат…  Изненадана и притеснена от риска 
за съдбата им, още от началото попитах представителите на следствието защо тези 
крехки и податливи на деструкция артефакти трябва да се пренасят? Не е ли по-добре 
сградата, в която е разположена музейната колекция, да се запечата или „бронира“?  

ПОМАГАХМЕ
 Непрекъснато сме помагали на Националния исторически музей, на 
Националния археологическия институт с музей при БАН, на Музея за история на 
София, на Археологическия музей „Велики Преслав“, на други музеи… Четири дни преди 
прокурорската проверка бях в Националния исторически музей, където по тяхна молба 
изпълнявах експертиза с оглед преценка на възможността за пътуване извън България 
на уникален паметник. Който се е обърнал за съдействие към нас, сме помагали със 
знанието, разрешението и желанието на г-н Божков да бъдем полезни. И бяхме. 

 Не е тайна, че той финансира закупуването на паметници за НИМ по време на 
проф. Б. Димитров. Извършихме консервацията и реставрацията на средновековна 
сабя, която г-н Божков подари на НИМ. Дело на Консервационно-реставрационната 
лаборатория към Фондация „Тракия“ е изследването на средновековна огърлица от 
НИМ, изследвания на уникален праисторически кинжал със съзнателно образувано 
сребристо на цвят покритие, изработен от арсенова мед при специфичен режим на 
отливане. По молба на Софийска община бе оказано съдействие за изследване на 
елементния състав и оценка на състоянието на паметника на Цар Освободител. През 
изминалата година по молба и настояване на българските специалисти, участващи в 

1 Проф. Ф. Дайм допреди година бе Генерален директор на Римско-Германския централен музей в Майнц, 
преподавател в Института по пра- и протоистория към Университета във Виена.
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международния проект за консервация и изследване на Преславското съкровище в 
Римско-Германския централен музей в Майнц, в Лабораторията към Фондация „Тракия“ 
бе извършено технико-технологично проучване на диадемата от съкровището. По време 
на началото на следствените действия в Лабораторията се провеждаха изследвания 
на група предмети (находка с неизвестен произход) с подобен състав и технология на 
изработка (при започване на проверката и изземането на артефактите от Колекцията, 
споменатите артефакти бяха върнати в НИМ). 

 Може би тук е мястото да кажа, че стойността на консервацията и реставрацията в 
нормалните страни е твърде скъпа дейност. И уважението към добрите професионалисти 
може да бъде сравнено с експертизата на медиците. Неслучайно в документите на ЕССО 
(Европейска конфедерация на консерваторите), ICCROM (Международен център за 
обучение по опазване и реставрация на културното наследство),  ENСORE (Европейска 
мрежа за образование по консервация и реставрация) етапът на пряка намеса е наречен 
лечителна или оздравителна консервация. Спомням си, че още в миналия век в документ 
на ИКОМ консервацията и реставрацията бяха сравнени с дейността на хирург. Защото 
всяко докосване, особено непрофесионалното, нанася непоправими щети.

 Г-н Божков никога не е поставял въпроса, че трябва да се заплаща за нашата 
подкрепа – ставаше дума за колегиални, чисто професионални връзки в името на 
науката. С едно изключение, и подчертавам, по изрично мое настояване, тъй като беше 
някак неловко непрекъснато да помагаме, въпреки убеждението, че в нашия малък 
научен свят трябва да си подаваме ръка. Ставаше въпрос за едно уникално мънисто от  3. 
хилядолетие пр. Хр., обект на колегата Борислав Бориславов, изумително като техника и 
технология, като технологични традиции и постижения в сферата на металообработката 
по нашите земи, съставено от 38 части. Изготвената от нас документация включваше над 
две хиляди анализа. Изследванията, които направихме, бяха докладвани от откривателя 
на Международна археологическа конференция с участието на научни колоси от 
Германия, САЩ, Англия и др. След доклада, както г-н Бориславов сподели, никой от 
присъстващите не е посмял да зададе въпрос – настъпила е впечатляваща тишина пред 
разкрилия се изумителен свят на едно древно мънисто. Впрочем, собственост е на 
Археологическия музей при БАН и може да бъде видяно там. 

 Бих добавила към списъка и петдесетте обекта на проф. Рашо Рашев от 
аристократическия прабългарски гроб при Кабиюк, съхранявани сега в РИМ – Шумен. 
Всички те бяха изследвани и консервирани в лабораторията към Фондация „Тракия“. Ако 
проф. Рашев беше жив, ще ми се да вярвам, че отношенията между археолозите щяха да 
се изградят по друг начин, но за съжаление, съдбата отреди друго.2

 В този контекст трябва да добавя, че благодарение на оборудването на 
Лабораторията лично аз съм участвала в колективи на 10 съдебни археологически и 
нумизматични експертизи. Дори пътуванията за съдебните заседания във Видин и 
на колегите от НИМ, и на тези от археологическия филиал във Велико Търново бяха 
осъществени с превоз на г-н В. Божков. 

 Може би е добре да осветля, че служител на музея „Пол Гети“ беше при нас три 
месеца преди тази катастрофа,3 както аз я наричам. Изтъкнат специалист, отговаряща 
за метала в Института по консервация „Гети“ (Getty Conservation Institute), пристигна в 

2 Проф. Рашо Рашев – директор на Националния археологическия институт с музей към БАН, загина при пожара  
във влака по линията София – Кардам на 28 февруари 2008 г.  
3 На 30 януари 2020 г. в 6,00 часа сутринта Специализираната прокуратура прави акция за обиск и претърсване 
на офис на ул. „Московска” 43 в гр. София. Търсейки компютри и документация, започнаха изземане на антични 
предмети, продължило в следващите осем месеца.
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Ритон 1 Ритон 2 Ритон 0

5 Подход за оформяне на канелюрите.

Ритон 1 Ритон 2 Ритон 0 Ритон 1 Ритон 2 Ритон 0

Позлатените елементи на главите. Детайлиране и позлата на очите.

1 Състояние на ритоните преди консервация и реставрация..

Ритоните след консервация и реставрация.

X- графии.

Декоративни фризове, украсяващи роговете.

8  Подходи за корекция на леярските дефекти.

a b

c d

Лаборатория за консервация, реставрация и изследвания на културни ценности 
 към фондация “ТРАКИЯ” 

Музей Васил Божков 
 Директор: проф. д-р Веселина Инкова;   сътрудници: К. Драганова, Е. Костадинова, Н. Първанова, И. Левичаров, Н. Ангелов, А. Аенска, М. Калпачка  
  

 ТРИ РИТОНА С ПРОТОМИ НА ЕЛЕН  IV В. ПР. ХР.
ЕДНАКВИ И РАЗЛИЧНИ.

 

   
       Три ритона от „Колекция Васил Божков”, впечатляват с изключителната 
си прилика. И трите, назовавани при консервационно-реставрационната 
експертиза с работни номера 1, 2 и 0, се състоят  от протоми на скачащи елени  
и високо издигнати и разширени към устието  рогове (обр. 1, 2). Протомите са 
обобщено, но натуралистично разработени, с локална позлата по главите, 
рогцата, гърдите, плешките,  набраздените с гънки  предни ръбове и  гриви, 
китки и венец над копитата. Чрез позлата е маркирана юздата, украсена с 
набузни апликации. И трите елена са със сезонни „златни“ петна (обр. 2, 6, 7). 
Роговете на ритоните са надлъжно канелирани до разположен под устието 
позлатен фриз, орнаментиран с бръшлянов венец (обр. 4). Ръбът на устието 
им е с рамкиран от гладки ивици псевдозърнест ред, последван в долния край 
от ред ови. 
           Във връзка с консервацията и реставрацията на обектите, а и 
изясняване на причините и обстоятелствата за изключителната прилика 
между трите ритона в Лабораторията за консервация, реставрация и 
изследване на културни ценности към Фондация „Тракия“ бе извършена 
експертиза, включваща: проучване на вътрешни и външни повърхности (при 
различни увеличения и режими); рентгенография; изясняване на елементния 
състав и естество на осъществени връзки, в това число и позлата, чрез 
проследяване и на характера на протекли дифузионни процеси; 
металографски анализ чрез оптична и SEM микроскопия при различни 
режими. Използвана бе следната апаратура: стереомикроскоп Stemi 2000C, 
ендоскоп Olympus IPLEX II, радиограф SIEMENS FD-X, сканиращ 
електронен микроскоп HITACHI S 3700N с енергийно-дисперсивен 
рентгенов микроанализатор Noran Ultra Dry с NSS software Thermo Scientific 
(SEM-EDX), металографски микроскоп AXIO Observer A1.m, оборудван с 
дигитална камера Jenoptic.

На настоящия етап от провеждането на изследванията резултатите 
предоставят следната технико-технологична информация:

1. И трите ритона са изработени от изключително близък по състав 
материал - рафинирано високопробно сребро (табл. ан. №1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 
12, 13).

2. Роговете им са оформени от отлята заготовка чрез допълнителна пластична деформация (обр. 15, 18, 22).  Дефекти 
на отливката - недоливъци с различна големина  са коригирани чрез доливане с близки по състав „тапи” (обр. 8а), както и  
„заличени” с положен върху повърхността им златен лист (обр. 8b). Канелюрите и в трите случая са оформени чрез 
начукване с различни поансони за моделиране и продължителен напречен и надлъжен приглаждащ натиск с гладилки 
(обр. 5). Присъстващи при ритон 1 дефекти - нацепи и разкъсвания - са затворени чрез застъпване и начукване на краищата 
им. 

 Протомите са изработени обаче чрез различни подходи:  
 -принадлежащите на ритони 1 и 2 представляват цяла отливка, пластично дооформена основно от лицевата страна 

(обр. 9a, 12a, g, f; 14, 17). Дефектът в областта на холката на ритон 2 е коригиран с фиксирана чрез нитоване допълнителна 
пластина (обр.8d). Чрез заглаждане и доначукване е поправен и дефект по лявата плешка, “коригиран” с положен върху 
участъка златен лист (обр. 8c);

 -протомето на ритон 0 е от ляти  лява и дясна половини, дооформени чрез двустранна пластична деформация (обр. 
11b, c; 12o, p,; 21);

-при ритони 1 и 2 отворите за изливане са оформени чрез пробив отвътре навън (обр. 9a, 10b); 
-при ритон  0 отворът за изливане  е отделна тръбичка (обр.11c, 24c);
Краката и при трите  представляват пластично домоделирани отливки (обр. 9c, d; 10f, 11f), а рогцата и ушите са 

оформени чрез доначукване на отляти заготовки.
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София, за да се запознае на място с работата ни. Професионалното ѝ любопитство се 
е породило, след като е видяла постерите, проследяващи реставрационните процеси. 
Те са изключително интересни и за публиката, и за професионалистите и в последните 
няколко изложби са задължителна част от експозициите. Тя не можеше да повярва, 
че всичко това е направено. Когато си замина, получихме официално запитване за 
специализация от тяхна страна. Аз знам много добре какво е Getty Museum и в частност 
античната колекция. Подобно нещо не се случва, ако няма основателни причини, а те 
бяха постиженията ни в опазването на културните ценности.

 За 15 дни  на специализация при нас беше ръководителят на Отдел „Метал“ в 
Лабораторията на Държавния исторически музей в Москва Сергей Клепиков.

 Мога да ви разказвам и още. В заданието към международния конкурс за 
проектиране на бъдещия музей, мястото е известно на всички – сградата на Телефонната 
палата, беше предвиден цял етаж за лаборатория по консервация и реставрация, отделен 
блок за изследователски център, зали за научни конференции и специализации, научна 
библиотека, отделен блок за лекторски програми, за школи – един истински културен 
център от мащаба на най-добрите световни образци. В замисъла си този музей беше 
обърнат не само към специализираната аудитория, а и към широката публика. Защото 
какво би бил един музей без хора. Може би има нещо по-лошо – музей без колекция. Като 
специалист с поглед върху този свят мога да заявя, че  с изключителния си принос за 
историята на Античността Колекция „Васил Божков“ не беше с мащабите на регионално 
или европейско богатство, а всепризнат световен културен факт.

 Една разбита мечта. А загубата е за всички.

 НЕПРЕКЪСНАТ КОНТРОЛ И ПРОФИЛАКТИКА.  
СВЕТОВНИ СТАНДАРТИ ЗА 

ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ.
 Съгласно нормативно утвърдения, в това число и приетия преди няколко 
години от СЕN (Европейски комитет по стандартизация), чийто член е и Българският 
национален орган по стандартизация, европейски стандарт „Опазване на културното 
наследство – принципи за опаковане при транспортиране“, всяко преместване на 
музейна ценност от едно място на друго следва да бъде съобразено с методичните 
правила за изработка на опаковките и боравене с артефактите, правила и режим 
за опаковане и разопаковане, транспорт, мониторинг на състоянието преди и след 
транспорт, изисквания за аклиматизация. Какво се случи? Да, те ги отнемаха като 
веществени доказателства, но ще напомня, че когато касае културна ценност, важи 
Законът за културното наследство. 

 Нямаха търпение, още по-малко нужните материали. Предупредих колега, 
завършил „Консервация и реставрация“, че държи в ръцете си уникален шлем в процес 
на консервация, и то снабден с временни укрепващи подложки в него... Изнесоха 
го! В същото състояние бе сребърна купа с позлата, изключително окрехкостена. 
Предупредих следователя, че пренасянето ѝ в това състояние е свързано с 
изключителен риск да се разруши. Усетиха, че нещо не е наред, и купата остана в 
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лабораторията. И все пак не мога да не кажа, че един от експертите ми сподели: „Аз 
не мога да участвам в това както днес, така и в бъдеще… Въпрос на личен морал.“.

 По време на изземването постепенно се пообучиха, закупиха материали и 
започнаха да спазват някои принципи, но не по споменатите правила и стандарти. 
Въпреки настоятелната ми молба да бъда запозната с условията за съхранение на 
културните ценности и с възможността да проследя тяхното състояние, до момента 
нямам никаква информация. Официално, пак чрез медиите, бе съобщено, че се 
намират в подходяща, съобразена с изискванията среда. Не се наемам да коментирам 
условията за съхранение в Националния исторически музей, но зная, че в България няма 
фондохранилище, изградено съгласно световните нормативни документи. Движимите 
културни ценности се нуждаят от постоянен контрол и мониторинг, от периодична 
поддръжка. Ние непрекъснато следяхме състоянието на консервираните от нас 
артефакти. При установени промени те се връщаха в Лабораторията за реконсервация. 

 Преустановяването на работата на Лабораторията е непоправима и непростима 
грешка. Едно научно-изследователско звено, жизнено необходимо за опазването на 
културно-историческото наследство на България, бе безусловно ликвидирано. От 1974 
г. съм контактувала тясно с Министерство на културата, тогава Комитет за култура, 
като член на Съвета за опазване на културното наследство, като член на Националния 
музеен съвет, като председател на Комисията за консервация на музейни ценности. 
Нека не изброявам. Познавам много добре материалната база и условията за работа 
на консервационно-реставрационните лаборатории в българските музеи. Питам се, 
днес съществува ли стратегия, ред, грижи от страна на държавата за опазване на 
движимото културното наследство? Или това е изразено само в документи? 

 Бих променила мнението си незабавно, ако получа от страна на държавата поне 
един аргумент, поне едно практическо уверение, че е добър стопанин, но и че има 
компетенцията, постоянството, големия финансов ресурс, волята и вярата да събира 
и обгрижва културното ни наследство по начина, по който аз имах професионалния 
шанс да бъда не само свидетел, но и спътник в създаването на една безценна частна 
колекция – тази на г-н Васил Божков. 

Ритон с протоме на елен, сребро с позлата. 350  325 г. пр. Хр.
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24 Вид на конструктивните връзки на елементите на ритоните.
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Лаборатория за консервация, реставрация и изследвания на културни ценности
 към фондация “ТРАКИЯ” 

Музей Васил Божков 
 Директор: проф. д-р Веселина Инкова;   сътрудници: К. Драганова, Е. Костадинова, Н. Първанова, И. Левичаров, Н. Ангелов, А. Аенска, М. Калпачка  
  

 ТРИ РИТОНА С ПРОТОМИ НА ЕЛЕН  IV В. ПР. ХР.
ЕДНАКВИ И РАЗЛИЧНИ.

 

Направените на този етап от изследването на ритоните изводи за :
- близък, дори идентичен състав и технологични характеристики на използвани и при трите ритона материали и техники за изграждане и свързване;
- еднотипен подход за дооформяне  чрез пластична деформация, не само с различни поансони за моделиране, но и с продължителен приглаждащ натиск с пособия от типа на стъргалки и гладилки;
- традиционен, с тенденция за засилена декоративност, технико-стилов изобразителен похват за пластично доизграждане и орнаментална украса с използването, както на поансони за трасиране и моделиране, така и чрез локално отпечатване с фигурни поансони;
-смислова натовареност на семантично значими  елементи на изображеният чрез позлатяване със златно фолио, с твърде неравномерна, поради късния етап на изпълнение (след рисунъчното детайлиране),  термодифузионна връзка. Характерна особеност и при 

трите ритона е и присъствието на неотстранени излишъци от листа извън рисунъчните контури; 
- еднакъв похват за корекция на дефекти не само чрез доливане, механични вставки и нитоване, а традиционно  „заличаване“ чрез позлатяване;

 дават основание за твърдението, че тези артефакти са дело на съществуващ в Древна Тракия производствен център, специализиран за изработка на този вид, характерни за тракийските земи, изделия на торевтиката.
Установените технологични отлики между  ритон 0 и ритони 1 и 2 , както и присъстващите белези за практическото  използване на ритон 0, подсказват изработка  от различни торевти или по-скоро и по различно време. Разглеждани като семиотични елементи в 

системата на архаичната култура, присъствието на неотстранена пластична опора, както и останките от вино, подчиняват изработката на ритони 1 и 2 на депонирането им и прочит в контекста на тракийската погребална обрядност.
 

 на отливки

25, 26, 27 Микроснимки и графични схеми, илюстриращи вида на инструментите, използвани за дооформяне и украса на ритоните (моделиране, трасиране и цизелиране): 
а. Водачи за трасиране на реда от ови по устийните ръбове, ритони 1, 2 и 0
b. Гладилки, използвани за моделиране, ритони 1, 2 и 0
c. „Перлен“ поансон за маркиране на козината по тялото, сезонните петна (при ритон 1 и 2), челната китка и за фактуриране на рогцата, ритони 1, 2 и 0
d. Поансони, отпечатващи кръгчета, ритони 1, 2 и 0
е. Фигурни поансони за моделиране на псевдо зърната от устието и подустийния фриз, ритони 1, 2 и 0
f. Поансон, отпечатващ дъгички в горния край на канелюрите, ритон 0
g. Фигурен поансон с плосък триъгълен връх, използван за изпълнение на триъгълните мотиви над канелюрите, ритон 0
h. Фигурен поансон използван за отпечатване на овите по устийния ръб, ритон 0
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Блюдо със сцена „Раждането на Афродита“
в медальон, сребро с позлата.

320  310 г. пр. Хр.
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* „Колекционерството – страст и ценност“
2020 г. Валери Стефанов

За съжаление, има го и другия момент – насилственото 
изземване и разграбване на частни колекции.  
Това обикновено става в размирни времена,  

в революционни ситуации.  
Последиците от егалитаристкото визионерство са 

противоречиви, те са променили статуси,  
но са в основата и на много щети.  

Френската революция от 1789 г. е пример в тази посока.*

СЪКРОВИЩА СЕ ЗАКОПАВАТ, 
КОГАТО ИДВАТ ВАРВАРИТЕ

Откриваща реч на проф. Валери Стефанов  
на първата изложба на Съюза на колекционерите в България  

„Другият музей“,  
Национална галерия за чуждестранно изкуство, юни 2010 г.
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 Уважаеми дами и господа, 

 Имаме удоволствието и честта да ви посрещнем на прага на експозицията, наречена  
„Другият музей“.

 „Другият музей“ е дело на Съюза на колекционерите в България. Той е видимото усърдие на 
една малка колекционерска общност. 

 „Другият музей“ е проект, който имаме намерението да обогатим и развием. 

 ***

 Тъй като името на колекционера се ползва с противоречиво име в днешна България, е 
задължително да изречем няколко думи в тази посока. 

 Четири са нещата, които правят възможна и ефективна тази фигура. 

 Първото е страстта. Страстта като силно влечение към нещо. Но не толкова страстта да 
притежаваш, а страстта да общуваш. С една картина се общува. С нея се разговаря. 

 Второто е знанието. Невежият не е колекционер. Колекционерството отваря пътеки на 
знанието, които лесно могат да бъдат пропуснати. 

 Третото е шансът. Реката на времето и случайността носят различни неща и трябва 
да се озовеш край брега в подходящото време и на точното място. Фортуна е покровителка на 
колекционерите. 

 Четвъртото условие са средствата, финансовите възможности. Културното наследство и 
съвременното изкуство са част от пазара и е ясно, че те не стоят над неговите закони.  

 ***

 На кого и спрямо какво е „друг“ „Другият музей“?

 На първо място, това е музеят на българските граждани. Резултатът от тяхната лична 
активност, усърдие и патриотизъм. На второ място, това е видимият музей като контрапункт 
на невидимото, потайното, укритото, отнесеното другаде. Модерният музей е рожба на 
Просвещенската епоха и е воден от вярата в знанието – просветление. Ще припомним известното 
– съкровища се закопават, когато идват варварите. Когато настъпват погубителите. И реторично 
ще запитаме – какви варвари настъпват днес? Какви „прекрасни“ законови условия са създадени, 
та голяма част от културното богатство на нацията отново е поело пътя надолу – към „депото“ на 
земята и към мрака на тайниците. 

СЪКРОВИЩА СЕ ЗАКОПАВАТ, 
КОГАТО ИДВАТ ВАРВАРИТЕ

Откриваща реч на проф. Валери Стефанов  
на първата изложба на Съюза на колекционерите в България  

„Другият музей“,  
Национална галерия за чуждестранно изкуство, юни 2010 г.
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*** 

 „Другият музей“ е протегната ръка към държавните институции, към всички, които имат 
отношение към проблемите на културата. Трябва ясно да се знае и осъзнае – културата не се 
прави нито с хвалби, нито с количества натрупани предмети. Колкото и да са красиви. Колкото и да 
са скъпи. Културата се прави от хора, способни да четат и да разбират посланията. От граждани, 
способни да мислят, преценяват и решават. 

 „Другият музей“ иска да развие и утвърди точно тази теза в публичното пространство. Иска 
на дело, а не на думи, да приобщава към духовността. Да възпитава респект към постиженията и 
преклонение пред таланта.  

 ***

 „Другият музей“ е послание към българската държава. За мъдрата държава и за 
демократичното общество има една висша ценности тя е човекът. Човекът струва повече от всички 
богатства, струпани заедно. Защото човекът е мярата за всички неща, включително и за реалната 
стойност на това, което определят като „национално културно богатство“. Мъдрата държава не се 
управлява с митове и обсесии, а чрез ясно разписани правила и прагматично отстояване на цели. 
Прагматизмът означава умение да създадеш условия, които да ангажират ентусиазма, волята и 
способностите на всички заинтересовани страни. 

 Томас Хобс е определил държавата като Левиатан. Левиатан е чудовище, способно 
да погълне всеки. Питаме се – ако всички бъдат погълнати, кой ще остане да се порадва на 
„богатството“! И кой ще го разпознае като такова!

 ***

  „Другият музей“ e апел към „Другия закон“. Като герои на Франц Кафка, днес българските 
колекционери стоят пред затворената врата на един излишно агресивен и лишен от мъдрост 
закон. Ние не оспорваме Закона по принцип, оспорваме лошата воля, която е конструирала 
конкретния закон. Оспорваме невежеството, което прозира в него.

 Ефект от тази лоша воля е и тънката червена нишка на страха, която се е разпростряла и 
днес над нашата експозиция. Колкото и да прославят рефлекса за оцеляване, сме убедени в едно 
– страхът стои по-близо до смъртта, отколкото до живота. 

 ***

 Знаем как ще реагира и какво ще каже за тази експозиция завистливият български народ. 

 Завистливият народ винаги пита „Колко струва?“ и „Как така?“. Ние искаме да протегнем ръка 
на умния български народ. Умният народ пита „Какво значи?“ и се опитва да разбере посланието. 

 Ще го кажем съвсем ясно – „Другият музей“ е духовно събитие, което искаме да споделим с 
умните, талантливи и отзивчиви хора на България. 

 ***

 И накрая от името на нашия Съюз искаме да благодарим на хората, които направиха 
възможно това събитие.

 На г-н Гиньо Ганев, който показа, че институцията Омбудсман има своето място в 
гражданското общество и е сериозен фактор в демократичната държава. На академик Светлин 
Русев, този уникален човек, благодарение на когото „Другият музей“ със сигурност ще се превърне 
в значимо културно събитие. На хората от Националната галерия за чуждестранно изкуство, за 
всеотдайната им работа по подготовката на експозицията. На всички, чието усърдие направи 
възможен „Другият музей“.

Проф. Валери Стефанов  Председател  
на Съюза на колекционерите в България, 2010 г.
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Ритон с протоме на кентавър, сребро с позлата. 150  100 г. пр. Хр.
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 ДРУГИЯТ МУЗЕЙ

 Румяна Константинова: При състоянието на държавните и общински галерии в 
последните години – липса на средства за закупуване на творби, липса на съвременно 
оборудвани хранилища, за възможност на реставрация на творбите и др., се оказва, че 
частните колекционери в голяма степен поемат функциите на държавата – да закупуват, 
съхраняват, реставрират и както е при Вас с Ателиеколекция Светлин Русев и Колекция – 
дарение Светлин Русев в Плевен да правят достъпни своите колекции за обществото. Как 
виждате развитието на този проблем?

 Светлин Русев: Държавата има свои основни функции в съхраняването, опазването, 
развитието и показването на духовната култура. Частните колекции и колекционери могат 
да бъдат партньор на държавата, но сама по себе си личната колекция е определено 
специфична, с нестандартен израз и съдържание. Истински сериозната държава е 
длъжна да подпомогне и стимулира частните колекции, защото са част и често пъти – 
много съществена част от нейната духовност. Но цялостната културна политика е работа 
на държавата – подадената ръка на частните колекции е израз на съзидателно поведение 
и отношение. За съжаление, свидетели сме точно на липса на подобно разбиране. 
Колекцията, която открих в ателието си, която поддържам и показвам по един сравнително 
професионален начин, да не би да е развълнувала някоя държавна институция как става 
това и какво ми струва?! Тези дни Боян Радев ми показа няколко нови „придобивки” – 
два натюрморта на Перец и две работи на Бенчо Обрешков, които е купил в чужбина. 
По същото време е открил изложба с работи на Георги Баев. Последните години показва 

Откъси от разговор на Румяна 
Константинова с акад. Светлин Русев, 
публикувани в списание “Проблеми 
на изкуството”, бр. 3/2010 по повод 
изложбата „Другият музей”, организирана 
от 7 до 21 юни 2010 г. в Националната 
галерия за чуждестранно изкуство 
(дн. Национална галерия/Квадрат 
500). Изложбата е първата публична 
инициатива на учредения през март 
2010 г. Съюз на частните колекционери 
в България. Експозицията показва над 
200 произведения, собственост на 
32 частни колекции. Експонатите са 
групирани в няколко раздела: археология, 
изобразително изкуство, нумизматика, 
фалеристика, филателия, оръжия и 
аксесоари към тях, етнография. Куратори 
на изложбата са акад. Светлин Русев и 
проф. Иван Маразов.
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самостоятелни изложби на Васил Стоилов, Бенчо Обрешков, Иван Ненов, Златю Бояджиев, 
голяма изложба на цялата си колекция и т.н. Цялата му колекция от живопис, скулптури, 
икони, антични пластики (цяла зала е подарил на Националния исторически музей) е 
потресаваща. Не с един – с няколко музея е задръстил апартамента си! Къде е държавата? 
Къде е разбирането и отношението, че един огромен музей, събран от един човек, в 
който се оглежда цялото ни развитие, е обречен? Как без съдействието на държавата ще 
стане достъпна тази колекция? Нима държавата няма една сграда, в която да покаже тази 
колекция? Не икономическата бедност, а духовната нищета е опасна. Изтръпвам само при 
мисълта какво бъдеще има тази колекция. Не искам да се задълбочавам колко сериозни 
колекции се разбазариха и пръснаха, без да видят бял свят. 

 Румяна Константинова: За специалистите и изследователите е важно във връзка 
с техните проучвания да имат информация за творбите, намиращи се в частни колекции. 
Членовете на съюза на колекционерите имат ли планове в близко време да използват 
новите технологии и да предоставят информация за притежаваните от тях творби в 
интернет?    

 Светлин Русев: Една от идеалните цели на Съюза е да извади и направи достъпна за 
специалистите и изследователите нашето духовно наследство, да мотивира показването 
му във всички класически и съвременни форми. Някои от найсериозните колекции, 
например на Васил Божков, има няколко каталога. Няколко изложби направи в чужбина 
и у нас, дълго време гостува в Националния исторически музей, създаде едно от 
найсериозните реставраторски ателиета. Е, и какво?! Случайно държавата да е казала 
едно мерси?! Засега, освен че завистта си учеше зъбите върху тази колекция, друго не ми 
е известно. За каква информация на произведенията в частните колекции ще говорим? Да 
не би държавните галерии, които разполагат и с изложбена площ, и с творчески капацитет, 
да са направили цялостно достъпни сбирките си? Нашето разбиране изцяло е обърнато 
към сериозно съдействие и сътрудничество със специалистите и изследователите на 
българската култура, но преди всичко трябва да освободи колекционера от страха, че е 
преследван частник от времето на социализма. 

 Румяна Константинова: Наскоро, след дългогодишни дебати в парламента и 
публичното пространство у нас, бе приет „Закон за културноисторическото наследство”. 
Според Съюза на колекционерите в България този закон подпомага ли частните 
колекционери в тяхната дейност?

 Светлин Русев: Това е един антизакон според нас – правно и професионално 
неграмотен! Създаден като наказателна акция срещу някои сериозни колекционери на 
антично изкуство, всъщност блокира нормалния арт пазар, създаде хаос и объркване на 
всички нива, които се занимават с подобна дейност. Акцията срещу търга на „Аполон и 
Меркурий” всъщност беше рожба на този закон – дълбоко спекулативен в публичните си 
амбиции. Този закон само показва, че не може хора, които не са дали пет лева за изкуство 
и не са стъпвали в изложба, на основата на някакво политическо съгласие, да пишат 
и приемат закон и то за материя, която не само е сложна, но органически им е чужда. 
Проф. Валери Стефанов много добре формулира отношението на нашия съюз към закона: 
„Изложбата „Другият музей” това е другият закон!” Тъжното сега е, че много нерви, усилия 
и губене на време ще идат на вятъра, за да спасяваме българското културно наследство 
и развитието на съвременното изкуство от неговите „законотворци”. Една лъжа беше 
пусната в публичното пространство като закон за спасяването на културноисторическото 
наследство. Тъжното е, че едва ли на авторите на тази лъжа, при целия хаос, с който ни 
дариха, някой ще потърси отговорност!
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Ритон с протоме на силен, възлегнал върху винен мях, сребро с позлата. 175  150 г. пр. Хр.
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* „Колекционерството – страст и ценност“
2020 г. Валери Стефанов

И така – собствеността е различна от притежанието,  
тя е негово законодателно нюансиране.  
Собствеността не е просто наличното,  

което е край теб, в твоя непосреден обхват на владеене. 
Собствеността е станала правна абстракция – наличното, плюс 

въведената регулация.  
Регулацията е едновременно легитимираща (твое е!) и 

предпазваща (не пожелавай!).* 
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 ОТВОРЕНО ПИСМО  
 ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ  
 НА СЪЮЗА НА КОЛЕКЦИОНЕРИТЕ  
 В БЪЛГАРИЯ 

 До Председателя на Народното събрание на Р. България

 До Президента на Република България

 До Министърпредседателя на Република България 

 До Главния Прокурор на Република България

 До Членовете на Съюза на колекционерите в България

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 Съюзът на колекционерите в България е сдружение с нестопанска цел, което 
има за основна цел опазването и социализирането на културното наследство на Р. 
България в рамките на българската държава. 

 В последните месеци Съюзът на колекционерите и неговите членове са сериозно 
обезпокоени от систематичното и целенасочено налагане в общественото пространство 
на негативно отношение спрямо български колекционери и колекционерството в 
България като цяло. Представители на държавната власт, журналисти, „експерти“ 
внушават чрез различни медии, че българските граждани нямат право да притежават 
културни ценности, че тези обекти могат да бъдат собственост единствено и само на 
държавата, че колекционерите са хора, които незаконно са заграбили обществено 
имущество и сега е дошъл моментът то да бъде върнато на народа. 

 С такива популистки изказвания в обществото се налага разбирането, че 
колекционирането на предмети с културно-историческа стойност е незаконна дейност, 
а хората, които я извършват, са предимно олигарси, сиреч крадци и престъпници.

 Бегъл преглед на нормативната уредба, касаеща правото на собственост 
върху културни ценности от времето на Османската империя до наши дни, показва, 
че подобни твърдения са неверни и манипулативни. При обективен и професионален 
анализ на тази уредба става ясно, че през всички исторически периоди българските 
граждани са имали правото да придобиват и да притежават „старини“, „паметници 
на културата“ или „културни ценности“. Нито един закон в историята на страната 
не е предвиждал експроприация и национализация на вече придобити културни 
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ценности.  И тъй като национализацията на културни ценности частна собственост би 
била противоконституционен акт, с приемането на Закона за културното наследство 
(ЗКН) през 2009 г. и  с последващите допълнения  бяха предвидени изисквания за 
идентификация и регистрация на вещи при извършване на правни сделки и износ 
на културни ценности. С & 5, ал.1 от ЗКН бе въведена задължителна идентификация 
и регистрация на движими археологически обекти, върху които е било установено 
владение до влизането в сила на закона. Същевременно в Наказателния кодекс 
бяха приети текстове, които криминализираха държането на неидентифицирани 
и нерегистрирани археологически обекти, както и продажбата, покупката, износа 
на неидентифицирани и нерегистрирани културни ценности. Така на практика за 
неизпълнение на административни задължения се предвидиха наказания – лишаване 
от свобода от 4 до 6 години, глоби до 10 – 20 000 лв., конфискация на половината 
имущество и конфискация на „предмета на престъплението“. 

 По този начин, въпреки че правото на собственост върху движими културни 
ценности и движими археологически обекти формално не е забранено, неговото 
упражняване на практика е значително ограничено. Нещо повече, макар че физически 
лица имат правото да притежават движими културни ценности, те могат да бъдат 
подложени на наказателно преследване и да бъдат лишени от свобода заради 
неизпълнение на административни задължения. 

 Неясна е и съдбата на иззетите по различни наказателни производства движими 
вещи-културни ценности – къде и как се съхраняват, кой ги охранява, по какъв ред и от 
кого се идентифицират, каква е квалификацията на експертите и кой носи отговорност 
за тези вещи? В последните години сме свидетели на множество случаи, при които 
иззети по досъдебни производства културни ценности, впоследствие изчезват 
безследно.

 Считаме, че възприетият през 2009 г. законодателен подход за „защита“ на 
културните ценности в Р. България е дълбоко погрешен и недалновиден. Тази 
нормативна уредба въвежда несъразмерна наказателна репресия за действия или 
бездействия, които по същество представляват административни нарушения. Тоест, 
поставя се знак за равенство между престъпление и административно нарушение.

 Този подход според покойния проф. по вещно право Владимир Петров казва 
на гражданите: „Не ги декларирайте, крийте ги, вършете всичко, законът уж иска да 
предотврати, само и само да не ви ги отнемат.“ Този подход казва също: изнасяйте 
културни ценности извън страната на всяка цена, защото съхраняването им в 
България може да бъде опасно за вашата лична свобода и сигурност. Ако не можете 
да ги изнесете – унищожавайте ги, за да не станете обект на безкрайни наказателни 
производства, проверки, арести и съдебни дела. 

 Дали с този подход ще опазим културното наследство на България? Дали така ще 
го социализираме и ще го превърнем в източник на гордост и самочувствие за нашите 
наследници? Дали по този начин ще станем интересна и привлекателна дестинация за 
културен туризъм?

 Съюзът на колекционерите в България намира, че изнасянето в публичното 
пространство на информация за образувани наказателни производства и извършвани 
действия по текущи разследвания не е и не може да бъде доказателство за извършени 
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престъпления. До произнасянето на българския съд с окончателна осъдителна 
присъда, подобни внушения са недопустими в една демократична и правова държава. 
Настройването на общественото мнение в България срещу една голяма група хора 
не е в интерес нито на държавата, нито на правовия ред в нея. Това е прокарване на 
още една разделителна линия, която дезинтегрира обществото, отвлича вниманието 
му от съществените проблеми на деня и пречи на българите да се обединят в името 
на общи национални каузи. 

 Колекционерите са различни хора, с различен социален и материален статус, 
с различни професии, образование, възраст и интереси, които са обединени от една 
обща страст – събиране и опазване на културни ценности в Р. България. Мнозина от 
тях са хора със средни и ниски доходи, които съзнателно се лишават от обичайни 
материални придобивки, за да заделят средства за своето хоби. Смятаме, че това 
е една общественополезна дейност, която трябва да се насърчава и подпомага от 
държавата, а не да бъде преследвана и подлагана на репресии. 

 С оглед на изложеното, Съюзът на колекционерите в България призовава всички 
държавни органи в Република България, всички медии и журналисти да зачитат 
основните конституционни права на българските граждани – правото им на чест 
и лично достойнство, правото на собственост, в т.ч. и собственост върху културни 
ценности, правото на неприкосновеност на личността, на личния живот и на жилището, 
презумпцията за невиновност до установяване на противното с влязла в сила присъда. 

 Всички действия, свързани с ограничаване на тези права, следва да бъдат 
извършвани в рамките на закона, при спазване на процедурите, предвидени в 
Наказателно-процесуалния кодекс, и в съответствие с целта на закона. Защото според 
общото мнение на нашите членове основната ценност в една демократична държава 
трябва да бъде Човекът и неговите основни права, а не вещите и процедурите, 
свързани с тях. Не може в наши дни човешки животи и съдби да бъдат жертвани в 
името на „опазване“ на истински или предполагаеми културни ценности. 

Управителен съвет  
на Съюза на Колекционерите в България,  
15 юни 2020 г.
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Ритон с протоме на силен, възлегнал върху винен мях, сребро с позлата. 175  150 г. пр. Хр.
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 СТАНОВИЩЕ 
 НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ  
 НА СЪЮЗА НА КОЛЕКЦИОНЕРИТЕ  
 В БЪЛГАРИЯ 

 Относно: Правна уредба на собствеността в България  
 върху движими вещи – културни ценности  
 от втората половина на 19. век до наши дни 

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 Да се опазва и социализира културното наследство на България е кауза, зад която 
Съюзът на колекционерите неотклонно стои.

 В последните години в Р. България определени държавни институции, техни 
служители и експерти налагат в общественото съзнание разбирането, че притежаването 
на културни ценности е незаконно, а притежателите на такива вещи по презумпция са 
престъпници, иманяри, олигарси... Смятаме, че подобно разбиране е дълбоко погрешно, 
манипулативно и вредно за опазване на културноисторическото наследство на Р. 
България. 

 Като аргумент за една далеч помъдра политика представяме кратък исторически 
преглед на нормативната уредба, касаеща правото на собственост върху културни 
ценности, действала на територията на България от времето на Османската империя 
до наши дни. При обективен анализ на законодателството се установява, че през 
всички исторически периоди българските граждани са имали правото да придобиват, 
притежават и да разменят „древности“, „старини“, „паметници на културата“ или 
„културни ценности“. 

 През 1856 г. султан Абдул Меджид издава Хатихумаюна, реформен акт, с който 
се прокламира равноправно третиране на всички поданици в Османската империя. 
Гарантирали се свободата на вероизповеданията, живота, честта и имотите на 
поданиците, независимо от техния етнически произход или религиозна принадлежност. 
Поданиците от български произход са имали право на собственост върху движими 
вещи, без ограничение в естеството им. 

 В публикувания през 1874 г. Устав на древностите са направени  първите опити 
за правна регламентация на културноисторическото наследство на територията на 
Османската империя. Изясняват се редица понятия и термини, право на собственост, 
условия за издирване, съхранение, движение и търговия с културни ценности 
(наричани „древности“). Според този акт откритите движими ценности се разпределяли 
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поравно между държавата, откривателя и собственика на земята. Ако откривателят 
и собственикът били едно и също лице, то вземало две трети от находката, а когато 
земята била общинска (т.е. държавна), откривателят получавал една трета, а държавата 
две трети. 

 След Освобождението в България се приемат законодателни актове, които имат 
за цел да опазят „старините“. 

 Временни правила за научни и книжовни мероприятия – 1888 г., Закон за 
издирване на старини и спомагане на научни и книжовни мероприятия – 1890 г., Закон 
за старините – 1911 г. Съгласно чл. 16 от Закона за старините: „Откритите в частни имоти 
движими старини принадлежат на намервача, ако той е собственик на местото, дето са 
намерени. В противен случай, те принадлежат по половина на собственика на местото 
и на намервача.“  Държавата е имала право да изкупи онези старини, които е счела за 
нужни за нейните колекции срещу заплащане на стойността им (чл. 17). Собственост на 
държавата са онези старини, които биха се открили на места, собственост на държавата, 
окръзите, общините, градовете и селата. На „намервача“ дори в тези случаи се е дължало 
възнаграждение. Собственост на държавата са били всички старини, намерени при 
археологически разкопки, а на собственика на земята се е дължало обезщетение или 
по негово желание – самите старини или част от тях (чл. 29 от Закона за старините). 

 Тоест според действащото законодателство в Царство България държавата не е 
налагала забрани за придобиването и притежаването на движими културни ценности. 
Напротив, държавата е стимулирала гражданите да предават и да съхраняват откритите 
от тях старини. Такива стимули са заплащането на значителна част от стойността на 
намерените вещи или дори предоставянето им в натура на собственика на земята или 
на „намервача“. В случай че държавата не е проявявала интерес да ги изкупи, гражданите 
са имали право да ги притежават, съхраняват, разменят и продават.

 Тези принципни положения са продължили в законодателната уредба и след 
повратната 1944 г. Дори социалистическата държава при проведената масова 
национализация през 1947 – 1948 г. не е национализирала културните ценности, 
придобити съобразно действащите дотогава закони.

 През 1951 г. е приет Законът за собствеността, който  действа и понастоящем. 
В чл. 91 от този закон се приема, че „заровените в земята, зазиданите или скрити по 
друг начин вещи, собственикът на които не може да бъде открит, стават собственост 
на държавата. Лицето, което ги е намерило, има право на възнаграждение в размер 
на 25% от стойността.“ От този текст следва, че: 1. Заровените в земята, зазидани или 
скрити  по друг начин вещи могат да бъдат собственост на граждани и други правни 
субекти;  2. Такива вещи стават държавна собственост, в случай че собственикът им 
не може да бъде установен; 3. Откривателят на тези вещи има право на справедливо 
възнаграждение.  

 Чл. 28 от същия закон установява, че „собственост на физически и юридически 
лица могат да бъдат всички вещи с изключение на тези, които съгласно Конституцията 
на Народна Република България са изключителна държавна собственост или по силата 
на закона са публична държавна или общинска собственост.“ 

 В чл. 77 от Закона за собствеността  са регламентирани способите за придобиване 
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право на собственост – „чрез правна сделка, по давност или по други начини, определени 
в закона“. Тези придобивни способи са валидни и днес, а движимите вещи – културни 
ценности и археологически обекти, не са изключени от тях.

 През 1969 г. е приет специалният Закон за паметниците на културата и музеите, 
действал до 2009 г.  В чл. 2 от закона (в двете му редакции – 1969 г. и 1995 г.) е 
регламентирано правото на  „граждани“/„физически лица“ да притежават паметници на 
културата. В чл.11, ал. 3 (редакция ДВ бр. 10/02. 02. 1990 г.) от ЗПКМ дори се е предвиждало 
държавата да „насърчава гражданите да създават лични сбирки от художествени творби 
и други произведения на изкуството, старинни предмети, монети, плакати, пощенски 
марки и други културни ценности“. 

 Според чл. 16. от Закона за паметниците на културата и музеите „всички паметници 
на културата, открити при археологически разкопки, са собственост на държавата.“ 
Това означава, че всички останали паметници на културата, които не са открити чрез 
археологически разкопки, могат да бъдат собственост на физически и  юридически 
лица. 

 Съгласно чл. 17, ал. 3 от Конституцията на Република България от 1991 г. частната 
собственост е неприкосновена, а в чл. 18, ал. 1 за изключителна държавна собственост 
са определени „подземните богатства, крайбрежната плажна ивица, републиканските 
пътища, както и водите, горите и парковете с национално значение, природните и 
археологическите резервати, определени със закон.“ Културните ценности, в това число 
и движимите археологически обекти, не са изключителна държавна собственост. 

 Според чл. 86 от Закона за собствеността не могат да се придобиват по давност 
вещи, които са публична държавна или общинска собственост (редакция  ДВ бр. 33/19. 
04. 1996 г. – до днес).

 През 1996 г. е приет Законът за държавната собственост (в сила от 1. 06. 1996 г.). В 
чл. 2, ал. 2, т. 3 от Закона за публична държавна собственост са съобщени „държавните 
имоти и вещи, обявени по установения ред за паметници на културата от световно или 
национално значение“. 

 С изменение на Закона за държавната собственост от 30. 10. 1998 г.  (ДВ бр. 
124/1998 г.) текстът по чл. 2, ал. 2, т. 3. е отменен, т.е. паметниците на културата от 
световно и национално значение са изключени от обхвата на публичната държавна 
собственост. В периода 1998 – 2009 г. движимите вещи – културни ценности, в това 
число и археологически културни ценности, са можели да бъдат обект на придобиване 
и собственост на физически и юридически лица.

 През 2009 г. е приет Законът за културното наследство (обн. ДВ бр. 19/13. 03. 2009 
г.), който с редица изменения действа и днес. Според чл. 2а, ал. 1 от ЗКН за публична 
държавна собственост са обявени културните ценности, археологически обекти по 
смисъла на чл. 146, ал. 1, произхождащи от територията и акваторията на Република 
България: „Археологически обекти са всички движими и недвижими материални следи 
от човешка дейност от минали епохи, намиращи се или открити в земните пластове, на 
тяхната повърхност, на сушата и под вода, за които основни източници на информация са 
теренните проучвания.“ От анализа на тези разпоредби следва изводът, че вещи, които 
не са открити чрез теренни проучвания, могат да бъдат собственост на други правни 
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субекти освен държавата. В този смисъл са  мотивите към Решение № 176/20. 12. 2018 
г. по гр. д. № 5111/2017г. Iво ГО на ВКС. Тези текстове на ЗКН от 2009 г. продължават 
разбирането, възприето от ЗПКМ от 1969 г., че собственост на държавата са само 
паметници на културата, открити при археологически разкопки. 

 Законът за културното наследство въвежда принципа за доброволност на 
идентификация и регистрация на културни ценности, собственост на физически и 
юридически лица (чл. 97, ал. 3 от ЗКН). Задължение за идентификация и регистрация за 
физическите лица възниква, когато се касае за движими археологически обекти, върху 
които е било установено владение до влизането в сила на закона (§ 5, ал. 1 от ЗКН), 
както и при извършване на правни сделки (чл. 113, ал. 1 от ЗКН) и при износ на културни 
ценности.

 Параграф 5, ал. 2 от ПЗР ЗКН предвиждаше: „При идентификацията на движимите 
културни ценности национално богатство правото на собственост се установява с 
официален документ, при което лицата по ал. 1 не могат да се позовават на изтекла 
придобивна давност“, а в § 5, ал. 3 се приемаше, че „лицата, които в срока по ал. 1 са 
поискали идентификация и регистрация, но не са установили правото си на собственост 
върху движимите археологически културни ценности – национално богатство, се считат 
за техни държатели...“ .

 С Решение № 7/29. 09. 2009 г. по конституционно дело № 11/2009 г. на 
Конституционния съд (обн. ДВ бр. 80 от 9 Октомври 2009 г.),  § 5, ал. 2 и 3 от ПЗР ЗКН бяха 
обявени за противоконституционни. 

 В мотивите към Решението относно § 5, ал. 2 ПЗР ЗКН Конституционният съд 
приема, че „изискването за наличие на официален документ е в повечето случаи 
неизпълнимо условие и има характера на съзнателно поставено законово препятствие 
за изпълнение на процедурата по идентификация на посочените движими културни 
ценности – национално богатство“, както и че „българското законодателство не е 
предвиждало нито в миналото, нито към настоящия момент специална форма за 
придобиване чрез покупкопродажба на движими вещи (с изключение на моторните 
превозни средства), независимо дали имат качеството на културна ценност“. Освен това 
„нормата на § 5, ал. 2 ПЗР ЗКН влиза в противоречие с чл. 4, ал. 1, чл. 17, ал. 1 и 3 и чл. 57, ал. 1 
от основния закон на страната и поради въведеното в нея ограничение при доказването 
правото на собственост върху движими културни ценности – национално богатство. То 
се състои в недопускане правото на собственост да се доказва с изтекла придобивна 
давност.“ Според конституционните съдии „предвидените в оспорваната разпоредба на 
ЗКН правни последици имат характера на одържавяване на частна собственост извън 
хипотезата на отчуждаването, уредена в чл. 17, ал. 5 от основния закон“.

 В Решение № 7/29. 09. 2009 г. по к. д. № 11/2009 г. на КС относно §5, ал. 3 ПЗР ЗКН 
съдът приема, че въведената с него презумпция (при неустановена собственост върху 
археологически културни ценности се счита винаги, че вещта се държи за държавата) 
противоречи на чл. 17, ал. 1 и 3 от Конституцията. Съдиите припомнят, че разграничителен 
критерий между владелеца и държателя е намерението, с което се държи вещта – 
владелецът я държи лично или чрез другиго като своя, а държателят я държи лично, но 
за другиго. Според мотивите на решението „необосновано законодателят приема, че 
щом собствеността не е установена, държането е непременно за държавата...“.  
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 Всъщност едно физическо лице може да упражнява държане и за друго физическо 
или юридическо лице или пък да държи вещта за себе си.

Задължителната идентификация и регистрация на движими археологически обекти, 
както и на движими културни ценности, предмет на възмездни прехвърлителни 
сделки, са административни процедури, които ограничават свободното упражняване 
на правото на собственост на българските граждани. Тези процедури имат за цел не 
толкова да гарантират опазване на културното наследство, колкото да осигурят контрола 
на държавата върху оборота с движими вещи – културни ценности и да обосноват 
наказателна репресия спрямо лицата – собственици на такива вещи. 

 Процедурите по идентификация и регистрация на движими вещи като културни 
ценности изискват от собственика на вещите значителен финансов ресурс. В някои 
случаи средствата, необходими за извършване на идентификация и регистрация, могат 
да надхвърлят стойността на самите вещи или материалния интерес от сделката. 
Много български граждани не могат да си позволят заплащането на тези средства. В 
същото време за неизпълнение на задълженията за идентификация те са застрашени 
от наказателно преследване. Така на практика те са принудени от държавата да 
укриват, изнасят или дори да унищожават притежаваните от тях културни ценности. 
Извършването на идентификация и регистрация не е едностранен процес. То е свързано 
с изпълнението на редица задължения от страна на Министерството на културата 
и музеите. Свидетели сме на факта, че тази дейност продължава с години. Ето защо 
неизпълнението на задължението за идентификация и регистрация не може да бъде 
вменявано във вина единствено на гражданите.

 През 2009 г. в Наказателния кодекс на Р. България (в сила от 1968 г.) бяха 
приети текстове, които криминализираха държането на неидентифицирани и 
нерегистрирани археологически обекти, а също така – продажбата, покупката, износа 
на неидентифицирани и нерегистрирани културни ценности. Например в чл. 278, ал. 6 
от НК за държане на  археологически обект, който не е идентифициран и регистриран 
по съответния ред, се предвижда наказание лишаване от свобода до 4 години и  глоба от 
2 000 до 10 000 лева, а когато предметът на престъплението представлява национално 
богатство, както и когато се държат повече от три археологически обекта – лишаване от 
свобода до 6 години и глоба от 3 000 до 15 000 лева. Така на практи ка за неизпълнение 
на административни задължения, без засягане на чужди права и интереси, в НК се 
предвиждат наказания – лишаване от свобода до 4 – 6 години, глоби до 10 – 20 000 лв., 
конфискация на имущество и конфискация на предмета на „престъплението“. 

 Считаме, че тази нормативна уредба въвежда несъразмерна наказателна 
репресия за действия или бездействия, които по своето естество  представляват 
административни нарушения. Напълно необосновано се поставя знак за равенство 
между престъпление и административно нарушение. Предвидените в НК наказания 
не съответстват на обществената опасност на деянията, свързани с държането 
и продажбата на неидентифицирани културни ценности.  Подобни наказания се 
предвиждат за някои сериозни престъпления срещу личността (лека и средна телесна 
повреда, непредумишлено убийство, злепоставяне, принуда и др.). 

 Тоест в системата на законно защитените ценности в демократична България 
законодателят поставя правата върху вещи преди правата на личността. Налице е дори 
ограничаване свободата на личността, за да бъде осигурен контролът на държавата 
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върху собствеността и оборота с движими вещи – културни ценности. 

 Такава репресивна законодателна уредба в областта на опазване на културното 
наследство не е съществувала в нито един период от историята на българската 
държава след Освобождението. Нито един закон не е предвиждал експроприация и 
национализация на вече придобити културни ценности. И тъй като експроприацията 
на културни ценности в днешно време би била противоконституционна и обществено 
неприемлива, законодателят използва други способи за отнемане на движими вещи – 
културни ценности от българските граждани.

 С поставяне на неизпълними условия за идентификация и регистрация на 
културни ценности и обвързването на процедурите по идентификация и регистрация 
със засилена наказателна репресия, в съвременна България на практика се извършва 
експроприация на частна собственост. Каква е съдбата на отнетите вещи,  дали те 
преминават в собственост на държавата и по какъв начин ще се осигури достъп на 
гражданите до тях на обществеността не е известно. С възприетия в последните 10 – 12 
години законодателен подход не се постигат целите на ЗКН за опазване и социализиране 
на културното наследство. Напротив, по този начин се постига разпиляване, укриване и 
унищожаване на културното наследство на страната. 

 УС на Съюза на колекционерите в България счита за необходимо да бъдат 
предприети спешни законодателни промени, чрез които да се постигне справедлив 
баланс между обществения и частния интерес в областта на опазването на културните 
ценности. 

 Тези промени са необходими, за да бъдат гарантирани основни права на 
българските граждани – правото на лична свобода и правото на частна собственост. 
Недопустимо е в наши дни човешки животи и съдби да бъдат жертвани в името на 
административни процедури и „опазване“ на вещи, за които само може да се предполага, 
че представляват културни ценности. 

 Все още вярваме, че човекът и човешките права са найвисшите ценности в една 
демократична държава. 

 Те заслужават да бъдат защитени с една нова и мъдра законова уредба. 

Управителен съвет  
на Съюза на Колекционерите в България,  
март 2021 г.
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КОЛЕКЦИЯТА 
НА БОЖКОВ  
БИ БИЛА ГОРДОСТ ЗА ЛУВЪРА

 Мариела Балева: Вие сте сред найуважаваните траколози и като такъв как 
оценявате колекцията на Васил Божков?

 Иван Маразов: Ще започна малко поотдалече. През 1996 г. бях поканен на лекция в 
музея на Пол Гети в Малибу – това е един от найлуксозните музеи на древността в света. 
Там случих на изложба на една страхотна японска колекция със събрани предмети като 
тези в сбирката на Божков. Никой не зададе въпрос защо тези предмети са тук, как 
са набавени, откъде са купени и прочее. Тогава наистина им завидях на тази фамилия, 
че има такава колекция. Имаше много ритони, украшения… През 1972 – 1973 година се 
запознах с Джордж Ортис – американски милиардер, който живееше в Швейцария. 
Той дойде тук, поговорихме върху неговите предмети – също имаше великолепна 
колекция. Сбирката на Васил Божков е поне пет пъти побогата от тези две колекции, 
взети заедно. А те се водеха за найбогатите частни колекции на антични предмети. От 
50 години се занимавам с древност и все пак имам представа какво притежават по 
света. Никъде няма толкова качествени неща, колкото има в сбирката на Божков. Бих 
казал, че и в световните музеи няма толкова предмети от края на V век преди Христа. 

Откъси от интервю на Мариела Балева  
с проф. Иван Маразов, публикувани  
във в. „Труд“, 6 февруари 2020 г.

Професор Иван Маразов е изкуствовед, 
културолог, траколог. 

Завършил е изкуствознание  
в Санкт Петербург. 

Директор на Института по 
изкуствознание към БАН от 19881991 г. 

Преподавател в НБУ, ръководи 
департамент „История на културата“  
от 1995 до 2006 г. 

Министър на културата (19951996 г.) 
Кандидат за президент на България  
през 1996 г.
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Това го наричаме торевтика – работа в скъпоценен метал и метал изобщо. Никъде – 
нито в Ермитажа, нито в Британския музей, нито в Лувъра, дори в Метрополитен музей 
и Пол Гети даже няма. 

 Мариела Балева: Вие консултант ли сте били на Васил Божков, или това са 
медийни спекулации?

 Иван Маразов: Съжалявам, но голяма част от журналистите не правят разлика 
между консултация и изучаване. Не съм го консултирал за нищо. Божков натрупа много 
знания върху изкуството от това време и той сам си купуваше предметите. Не зная с 
кого и дали се е консултирал, но с мен – не. Моята задача бе друга, той и за това ме 
покани през 2005 г. – да се занимавам с публикация на това наследство. И аз написах 
три книги, издадох един каталог, направих две изложби – едната в Музея за източни 
култури, а другата в Държавния исторически музей в Москва – това беше. Господин 
Божков беше на откриването и на двете изложби, а успехът им беше огромен.

 Мариела Балева: Божков е достатъчно богат и може да си купи каквото пожелае, 
но при него интересното е друго – че не пожела да скрие найценното, а го показа. 

 Иван Маразов: Той показа придобитите предмети на истински ценители в 
изложби – това със сигурност той го искаше. През 2011 г. направихме голяма изложба в 
НИМ, където Божков показа почти всичко. Покойният директор на НИМ проф. Божидар 
Димитров му даде цяла зала и истински се гордееше, че тези изумително ценни предмети 
са експонирани в найголемия български музей.

 Мариела Балева: Тази изложба бе показана и в Европарламента в Брюксел, за 
приемането ни в ЕС. Какво си спомняте оттогава? 

 Иван Маразов: Тогава изложбата премина при огромен успех, на откриването ѝ 
имаше поне 100 – 200 евродепутати. Аз присъствах, участвах в реденето и направихме 
каталог. Изложбата не беше голяма – там бяха между 40 – 50 предмета, а оценката за 
представянето беше изключително висока, задаваха много професионални въпроси. 
Моя милост водеше няколко групи депутати, отделни също, спирахме и обяснявах пред 
всяка витрина… По повод влизането на България в ЕС нямаше никаква друга културна 
проява освен изложбата. 

 Мариела Балева: Кой плати застраховката тогава, може би държавата все пак?

Иван Маразов: Не, ще ви кажа, че навсякъде той си плаща застраховките. Държавата 
нищо не му е помогнала. Доколкото си спомням, медиите тогава го оплюха – защо той, 
Божков! – ще представя България. Ами някой го е поканил, а никой друг не се е сетил 
да предложи друго, това е истината. Аз не съм адвокат и защитник на Божков, говоря за 
колекцията. И говоря за този Божков, който притежава всичко това и как живее с него. 
Във вестник „Юропиън“ тогава излезе интервю с Васил Божков, излезе и моя статия, 
интервю със Светлин Русев също – ами това е все България!

 Мариела Балева: По време на общуването с Васил Божков вие усетили ли сте 
кои са предметите, към които той има найголяма слабост?

 Иван Маразов: Не мога да кажа, той харесваше всеки един предмет, който 
придобиваше. Но много се радваше, когато прибави към сбирката поредния ритон. 
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Божков има наймного ритони – повече отколкото има в целия свят. Разбира се, поне от 
тези колекции, които познаваме. 

 Мариела Балева: Наистина ли един от ритоните му струва 2,5 милиона евро, за 
което вие споменахте преди дни?

Иван Маразов: Не зная колко струва точно – може и 500 хиляди да струва. Но със 
сигурност ще ви кажа, че няма български музей, който да извади тези пари. Цената е много 
относително нещо в аукционите, където се продава древност. Редовно преглеждам 
каталозите и виждам, че някои цени не са чак толкова високи – разбира се, за нас цена 
от 50 000 долара е непоносимо висока, но за човек като Божков – не. Спомням си как 
обясняваше, че за една чаша е наддавал повече от Ермитажа, за ваза е наддавал повече 
от Атинския национален музей… Той наистина се радваше, че притежава неща, които 
другите нямат. Изглежда, това е жилката на колекционерството. За съжаление, аз съм 
напълно лишен от такава жилка, не боледувам от това. Но явно една от подбудите за 
всички колекционери е да имат това, което никой друг няма. 

 Мариела Балева: Ще ви попитам така, ако трябва да дадете мнение по въпроса – 
държавата или частникът би се погрижил подобре за една такава фантастична колекция? 

 Иван Маразов: Божков направи много богата лаборатория, в която вложи и доста 
пари. През нея минаваха всички негови предмети. Предполагам, че и държавата би могла 
да се грижи за такава колекция, защото ако не го прави, това би било морално подсъдно. 
В България има достатъчно добри реставратори, които могат да се грижат за такова 
богатство. Спомням си как в първите години на демокрацията казваха: държавата е лош 
собственик. А сега в този момент – наистина не ми е ясна позицията на държавата какво 
точно иска да прави с тази изключително ценна сбирка. 

 Мариела Балева: Смятате ли, че всички предмети или поне повечето от тях са 
описани? Защото се чу, че в колекцията има примерно 3000 предмета, а са описани 
само 200 от тях. 

 Иван Маразов: В тези три хиляди голяма част от тях са дребни статуетки, 
мраморни парченца… Но нещата, с които аз се занимавах, когато направих изложбите 
в Москва през 2013 г., те бяха 150 и имаше примерно още 50 – възможно найценните 
музейни рядкости, са описани. Спомням си, че през 2009 г., когато излезе законът, доц. 
Гергана Кабакчиева не излизаше от офиса и описваше всичко, за да го декларира и 
регистрира. Тя е представител на Фондация „Тракия“, която лично се занимаваше с част 
от колекцията на Божков, и като учен тя обработваше предметите от късната епоха и 
римската античност. Освен това излязоха толкова каталози и издания, всичко това е 
описано, никой нищо не е крил, всичко беше пред очите на публиката. 

 Мариела Балева: Това ли помогна за бързото разпространение на информацията 
за тази колекция по света?

 Иван Маразов: Разбира се. Обаждаха ми се колеги от САЩ, Англия, Германия да 
им пратя снимки на някои неща от колекциите – разбира се, искаха разрешение, за да 
могат да ги включат в свои публикации в сравнителен материал. Какво похубаво от това, 
колекцията влезе в научен оборот страшно бързо! Защото Божков искаше всичко да 
става така. 
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 Мариела Балева: Как пристигаха предметите за изложбата в Москва – с частния 
самолет на Божков или с български самолет. Иван Маразов: Ооо, нещата не стават лесно. 
Васил Божков нае специална фирма за това „Хазенкампф“ – тя е найскъпата, която може 
да извърши подобна услуга. За пренасянето на съкровището в Москва бе създадена 
изключителна организация. Охраната на реликвите беше осъществена от руските 
федерални служби. Колекцията беше застрахована за рекордните 52 милиона евро. А 
тази немска фирма се занимаваше с транспорта, легализирането на износа – и в Русия, 
и в Брюксел, на летището тя посрещаше предметите, тя се занимаваше с оформянето 
на влизането и излизането на предметите. Да ползваш тази фирма е изключително скъпо 
нещо, тя имаше специални изисквания как да се опакова… не е лесна работа. Той плати 
застраховките, плати и пребиваването на нашите куратори в Москва. Въобще десетки 
милиони му е струвало всичко това. 

 Мариела Балева: А заслужаваше ли си?

Иван Маразов: Абсолютно! Отзвукът сред публиката беше огромен. Няма да забравя 
как в първата изложба в Москва заместникдиректорът на музея ме покани и помоли 
да разведа избрана публика. Когато се запознах с нея, направо бях смаян – в нея беше 
внукът на един от найголемите колекционери в историята на Русия – Шчукин. Всъщност 
той е събирал произведенията на изкуството в края на XIX век. Притежаваните от него 
неща сега пълнят залите на найголемите музеи там – Ермитажа и Пушкин. И внукът му 
ме покани да видя неговата колекция, сред която беше найранната картина на Малевич.

 Мариела Балева: Вие сте завършили в Санкт Петербург, в Ермитажа сте били 
сигурно стотици пъти. Как мислите – един такъв ритон би ли стоял добре в този храм на 
изкуството?

 Иван Маразов: О, Боже! Това ще е изключително, ако се случи! Та Ермитажа 
притежава  само един гръцки предмет – това е част от фрагментиран киликс от края 
на V век преди Христа, а при Божков има поне 15 – 20 предмета от това време. Този век 
е много сложна епоха. Тук нещата не подлежат на сравнение. Много от предметите в 
колекцията на Божков биха били гордост и за всеки музей като Лувъра, Метрополитен 
в Ню Йорк и къде ли не… Знаете ли, че в Британския музей има само един съд от IV век, 
а Божков има много предмети от IV век, които доста трудно се намират. Затова би било 
кощунство, ако една такава сбирка – събирана с много търпение, настояване и разбира 
се, и с много пари, не бъде опазена като найголяма ценност. 

         6 февруари 2020 г.
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СЪС СВЕТОВНО ЗНАЧЕНИЕ

 Колекцията от антики на Васил Божков съдържа няколко хиляди артефакта с разнообразни 
характеристики, функции, датировка и културна принадлежност. Сърцевината на колекцията 
датира от първото хилядолетие пр. Хр. Тя съдържа предмети на лукса от метал (торевтика), 
украшения, оръжия, керамика, скулптури и епиграфски паметници. Те принадлежат основно 
на гръцката и тракийската културна област, но някои изключителни примери представят и 
фригийската, лидийската, ахеменидската, скитската, келтската, етруската и римската култура. 
Някои ключови аспекти на Класическия свят са документирани и илюстрирани по несравним 
начин чрез произведения от колекцията.

 Тези предмети, придобити на международни търгове или от други колекционери в 
страната или в чужбина, често нямат точен произход или пълни контекстуални данни. Но това 
не би трябвало да е изненадващо, тъй като важи за голяма част от паметниците, формиращи 
някои от найголемите музеи в света като Мюнхенската антична колекция, Лувъра, Британския 
музей, Бенаки в Атина, Метрополитън в Ню Йорк, Музея за изящни изкуства в Бостън и много 
други. А Колекцията „Васил Божков“ е част от тези колекции от найвисока класа с качеството, 
оригиналността, уникалността и разнообразието на артефактите в нея. Всички категории от 
предмети включват някои необикновени изделия: ножницата за меч от злато и сребро, златните 
гривни със змийски глави, червенофигурното пелике с Аполон и муза или елинистическата 
мраморна статуя на Афродита с Ерос. Много от тези произведения на изкуството биха били 
водещи експонати във всеки световен музей. Всъщност за много от тях европейските и 
американските музеи са наддавали на международни търгове, но колекционерът не е пестил 
средства за придобиване на найдоброто от найдоброто, което кара мнозина директори на 
световни музеи да ревнуват.

 Нека не забравяме, че една колекция от световна класа не се определя от количеството 
на експонатите, а от тяхното качество, уникалност и разнообразие. Така претенцията, че този 
или онзи музей притежава стотици хиляди артефакти, не говори много за важността на самите 
колекции. В този смисъл Колекцията „Васил Божков“ несъмнено е найважната в света що се 
отнася до луксозната торевтика на Гръцкия свят и неговата периферия. Нито един европейски 
или американски музей не може да претендира за подобро представяне на различни форми, 
ателиета, художествени стилове и исторически периоди в областта на бронзовите съдове. 
Можете да посетите Лувъра, Берлинската антична колекция или Ермитажа и в трите да не 
намерите съчетани разнообразието, оригиналността и умелата изработка на вазите, които 
ще откриете в Колекция „Васил Божков“. Що се отнася до среброто, нека кажем само, че това 
е найголямата колекция от атински сребърни съдове от Класическата епоха, съдържаща 
повече от половината от всички известни образци (в шест музея и колекции в света) с 
позлатени фигурални сцени. Нещо повече, тези изображения са от първостепенно значение за 
разбирането на развитието на изкуството от времето на Партенона, както и на политическите и 
идеологическите норми на Атинската демокрация при Перикъл  и по времето на последвалата 
Пелопонеска война. Други изключителни шедьоври представят досега непознати аспекти в 
торевтиката на пергамската и други елинистически школи, което прави тази част от Колекция 
„Васил Божков“ сравнима (ако не и превъзхождаща) единствено с аналогичните колекции в Гети, 
Малибу, и Солун.

  Музеите често са резултат от случайно събрани във времето много разнообразни по 
качество произведения, някои от които може и да са шедьоври. Тази колекция обаче е създадена 
с решителността на един човек, както и при наличието на ясна и последователна концепция, 
довела до придобиването на наистина уникални и представителни паметници с висока 
художествена, културна и образователна стойност. Всеки, който има възможност да я разгледа, 
ще се срещне с великолепната, блестяща и непрекъсната фреска на историята на торевтиката 
и нейните социални отражения – от пиршества до религиозни празници и погребални ритуали 
в продължение на повече от хилядолетие. 

др Атанасиос Сидерис, март 2021  
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* „Колекционерството – страст и ценност“
2020 г. Валери Стефанов

Онова, което „няма край”, не е самата колекция  
като предметен сбор, а поскоро желанието на човекасъбирач.  

Когато спре да събира, когато сложи край,  
той престава да е колекционер, а става притежател,  

собственик, уредник...  
Безкрайността на желанието е гарант за живота на една колекция.  

Това е друга значима специфика на колекцията – 
 дълбоката ѝ вписаност в страстната фигура на нейния създател.  
Именно той я прави незавършена – не просто знае празнините,  

но и сам ги създава с въображението, с мечтанията си.  
Дори и да събере всички известни монети от даден тип  

или епоха, той ще продължи да търси и да открива – нови  
подобри, или просто поразлични, екземпляри и пр.* 
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