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Въведение 

 

 

В първите години след Освобождението в България пристигат редица чужденци, 

сред които голяма група чешки специалисти, отличаващи се със завидна за времето си 

професионална подготовка – учители, инженери, музиканти, художници, лекари, 

аптекари, учени и др. Те допринесли в значителна степен за развитието на българската 

просвета и култура и оставили дълбока следа със своите знания, труд и творчество на 

българска земя. Чехите спомагат за бързото укрепване, развитие и благоденствие на 

българския народ. 

Измежду тях се открояват фигурите на двамата братя Карел и Хермин Шкорпил. 

Те се установяват трайно в страната ни и остават до края на живота си тук. Двамата се 

посвещават на България, приемайки я за своя втора родина и дават началото на първите 

организирани исторически и археологически проучвания, както и на музейното дело.  

Още с пристигането си в България братя Шкорпил разбират, какви възможности 

им дава тяхната нова родина и започват усилена дейност по проучване и 

популяризиране на скритите в нея древни съкровища. Карел и Хермин се стремели да 

привлекат вниманието на местните жители към миналото и старините в техните 

населени места и околностите им. Целта им е била да запознаят българския народ с 

многобройните богатства на страната ни. Богатства, които са имали, според тях, важно 

значение за издигане на нашето самочувствие като народ, наскоро получил свободата 

си. Във всички градове, в които са работили като учители, братята Шкорпил създават 

археологически, етнографски или природни сбирки, които по-късно се превръщат в 

основа за много от бъдещите музеи в страната.  

Мотото на много от техните книги и брошури е „Познай себе си“. Освен чисто 

научните работи, братя Шкорпил публикуват на български език и множество 

популярни издания, повечето от които в големи за времето си тиражи.  

Още в първата си студия „Паметници от Българско“ Карел Шкорпил формулира 

смисъла на работата си така: „Имаме единственото желание щото паметниците из 

Българско да подействат:  



- За пробуждане на почитание към родните старини, които са непосредствени 

свидетели на родната история и на родното съществуване и  

- За пробуждането на народното чувство – тази животворна сила на народното 

съществуване“. 

Двамата братя оставят дълбока следа в културно-историческата памет на град 

Варна. Изборът  им за постоянно установяване тук не е случаен. В едно свое писмо 

Карел Шкорпил пише: „Варна е имала най-славната история между всички днешни 

градове… Тя е била най-важният пункт на Западното Черноморие от устието на Дунав 

до Босфора.“ 

Техният труд и стремеж за откриване, съхранение и експониране на откритите 

археологически паметници от Варна и региона е неоценим. Интересът и усилията им в 

тази насока са предпоставка за създаването на Археологическо дружество, а 

впоследствие и на музей, който да учи и възпитава народонаселението да пази и почита 

паметниците на българското културно-историческо наследство. Различни аспекти от 

историята на дружеството са изследвани от многобройни автори, били са теми на 

разисквания на доклади в научни конференции и описани в немалък брой книги и 

сборници. С тази проблематика са се занимавали видни наши историци и археолози 

катоВ.Велков1, Ив. Дуйчев2,  М. Мирчев3, В. Кинов4,  Ал. Минчев5,  П. Георгиев6  и др.  

 

 

  Създаване и дейност на Варненското археологическо 

дружество 

 

Музейното дело във Варна има почти 120 годишна история и както всичко 

важно в нашата страна, е минало през много трудности и перипетии. Началото е през 

                                                           
1 Велков, В. Библиография на трудовете на Карел Шкорпил.-В: Изследвания в памет на 

Карел Шкорпил. София, 1961 г. 
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далечната 1887 г., когато група учители от тогавашната Мъжка гимназия в града, 

начело с Карел Шкорпил (1859-1944 г.), племенник на Константин Иречек, започват да 

събират най-различни археологически старини.7 Главният инициатор К. Шкорпил е чех 

по произход, преподавател по математика и дескриптивна математика. Той е човек със 

солидно образувание, познавач на класическите езици и с много интереси.8 Другите 

главни действащи лица са били учителите Анани Явашов9 и Христо Генков, но 

доброволно предавали материали и отделни родолюбиви граждани. Сред събраните 

предмети имало предимно антични надписи, скулптури и релефи, архитектурни 

детайли, по-малко керамика, теракоти и др. Те били прибирани при обиколките на К. 

Шкорпил и съратниците му от дворовете и незастроените места от Варна, от изкопи на 

новостроящи се сгради и градски комуникации, или от граждани, както и от някои 

околни селища.10 Тази сбирка обаче само се е съхранявала в гимназията, а не била 

изложена за показване пред публика, освен по желание на ученици или някои любители 

на старините в града.  

На 3 юни 1888 г. по предложение на кмета Кръстю Мирски е решено да се 

създаде Общински музей към съществуващата вече Градска библиотека, както е била 

тогавашната практика в страната.11 Събраните археологически материали са 

преместени там с тенденция да се подготви тяхното експониране. По-късно към тях се 

добавят и находките от античния Марцианопол, открити при строежа на ж.п. линията 

между с. Река Девня и гара Разделна.12 За съжаление, през есента на същата година К. 
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2006, 29-32. 
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(1911) на Българска академия на науките. Интересът към историята на района го мотивира да 
прави археологически разкопки на Хисарлъшката крепост край Разград (Абритус). Събраните 
материали прибира, подрежда и съхранява в гимназията, с което поставя началото на музейното 
дело в града. Днес край руините на древния Абритус се издига негов паметник, а признателните 
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10Минчев, Ал. 100 г.Варненски музей. – В: Варненски музей 1906-2006 г. Справочник. Варна, 
2006 г., 5. 

11Гочев, Яр. Начало на музейното дело във Варна.  -  Народно дело, Варна, 29.11.1980 г. 
12Плетнов, В. Варненски археологически музей – В: варненски музей 1906-2006 г. Справочник, 

Варна, 2006 г., 39. 



Шкорпил напуска града и отива да учителства на друго място, поради което събирането 

на нови археологически материали позамира. Ентусиазма за обогатяване на сбирката 

постепенно намалява, тъй като задачите на библиотечните служители били съвсем 

други, а няма подготвени хора. Липсва разбира се и основния двигател на тази дейност 

- К. Шкорпил. Все пак, с помощта на общинските служби, в нея постъпват отделни 

предмети и гробни находки.  

През 1892 г. Министерството на просвещението, което се занимава и с 

културната политика в страната, решава да се създаде Централен археологически музей 

в София.13 За целта нарежда да се съберат всички материали от вече създадените в 

страната немалко археологически сбирки. Варненските общинари се съпротивляват 

упорито, но през 1893 г. по-важните и стойностните от дотогава намерени находки са 

изпратени в новосъздадения Народен археологически музей в София. Между завинаги 

напуснали пределите на Варна ценни старини са уникалната за българските земи малка 

статуарна група от фин мрамор на Адонис и Афродита от I в.пр.Хр., мраморна 

статуетка на Пан от II-I в.пр.Хр. ( и двете от Одесос), ценни гробни находки, 

включително керамика и ценни златни накити от античните некрополи на града от IV-

III в.пр.Хр и от Марцианопол (II-III в.), важни надписи от елинистическата, римската и 

ранновизантийската епохи и др14. Варненският музей остава само на книга - почти без 

сбирка и нови постъпления в библиотеката до 19 юли 1895 г. 

Малко по-рано обаче - през есента на  1894 г., настъпва поврат на музейното 

дело в града. Тук се завръща (този път завинаги) като учител-отначало в Мъжката, а по-

късно и в Девическата гимназия, влюбеният във Варна и в българската археология 

Карел Шкорпил. По това време той вече има публикувани няколко статии и книги във 

връзка с открити или събрани от него археологически материали и находки от страната 

и от Варна.15 Той веднага активизира някой от старите си съратници, свързани с 

музейната и събирателска дейност в града, привлича и нови, млади ентусиасти. 

Основно той, но и много други доброволци - обикновени граждани, офицери 

чиновници, ученици и др., започват усилено събиране на археологически паметници и 

други старини за създаване на нова музейна сбирка. Полето на дейността им се 

                                                           
13Първи годишен отчет на Варненското археологическо дружество за 1906 г. Варна, 1907 г., 

48. 
14Минчев, Ал. Братя Шкорпил и Одесос-Варна. В: Културната интеграция между чехи и българи 

в европейската традиция. Материали от VII лятна научна среща Варна, 25-27 юни 1999 г. София, 
2000,175-184. 

15Танев, Н. За нашите старини и богатства. -  Завети, II, 1935. 



разширява, като се търсят находки и сведения за археологически и други паментници 

не само в града, но и от цяла Североизточна България. Сега Шкорпил е много по-

опитен археолог, а и музеен организатор . При учителстването си в Русе (1888-1891 г.) 

и Велико Търново (1891-1894 г.) той проучва старините в тези градове и околностите 

им, прави частични разкопки, снимки и описания на разнообразни видими паметници 

от различни епохи.16 Много от резултатите на тези негови проучвания – бележки, 

планове, чертежи и скици и друга документация – днес са безценни, защото част от 

тези паметници вече не съществуват, или са запазени във съвсем променен вид. По 

време на престоя си в Русе и Велико Търново той заедно с колеги - учители и приятели 

от местната интелигенция създава в тях малки музейни сбирки. Някой от резултатите 

на разкопките и проучванията си от България публикува като статии в редица 

престижни научни издания в страната и чужбина.  

През 1895 г. по инициатива на Шкорпил останките от Варненската музейна 

сбирка са преместени в Девическата гимназия и тя бързо започва да нараства. Към нея 

се добавят находките от проучванията му в Преслав, на тракийски могили във Варна и 

околностите й, в Девня, както и спасените от него при бурното ново строителство в 

града антични архитектурни детайли, релефи, надписи и др17. Неговата събирателска и 

научна дейност получава широк отзвук и популярност в цяла Североизточна България. 

Ентусиазма на Шкорпил привлича нови последователи.  

За препатилия от централистичната политика на Българското археологическо 

дружество Карел Шкорпил било ясно, че единственият начин експонатите от 

варненската сбирка да останат и за в бъдеще в града, а не да заминат пак за София, е тя 

да бъде документално оформена като институция.18    К. Шкорпил започва активна 

агитация за създаване на местно Археологическо дружество и музей. За щастие намира 

опора в градските, окръжните и църковни власти, както и сред варненския 

интелектуален елит. След шест години активна събирателска дейност и убеждаване на 

съответните власти, усилията му се отплащат. На 12 декември 1901 г. той и всички 

радетели за българската наука и култура в града имат причина да се радват – най-сетне 

е създадено Варненското археологическо дружество.19 За негови основатели в т.1 в 

                                                           
16Покровски, С. Карел Шкорпил. -  Варненски новини. Варна, бр. 8327, 14.03.1944 г. 
17Стоянов, К. 60 години народен музей във Варна. -  ИНМВ, II (XVII) 1966, 3-22. 
18Минчев Ал. 100 години от основаване на Варненското археологическо дружество и 

създаването на варненските музеи. 100 години Варненско археологическо дружество. Юбилеен лист – 
12.XII.1901 г. – 12.XII.2001 г. Варна, 2001, 1-4. 

19ДА – Варна, Ф. 91К, оп. 1, а.е. 1; ДА – Варна, Ф. 91К, оп. 2, а.е.2;  Годишен отчет на 
Варненското археологическо дружество за 1906 г., Варна, 1907 г.  



първия протокол на дружеството са записани част от най-авторитетните личности в 

града20. Председател е най-уважаваният човек - Варненският и Преславски митрополит 

Симеон, а членове - окръжният управител П. Станчев, кметът на Варна Р. Матеев, 

директорът на Мъжката гимназия Д. Габровски, директорът на Девическата гимназия 

Д. Стоилов, училищният инспектор Н. Дуков, държавният архитект Хр. Ковачевски, 

градският инженер Ю. Данчов, градският архитект А. Несторов21. Наред с тях 

фигурират и хора, които извършват истинската работа по подготовката на този акт – 

гимназиалните учители К. Шкорпил, А. Явашов, Д. Андреев, Хр. Генчев, М. Арнаудов. 

В т. 2 за целите на Варненското археологически дружество е записано най-важното: „ 

Да се направи потребното за образуването на един бъдещ музей в гр. Варна и да се 

приготви проектоустав за бъдещото археологическо дружество. Освен това да се 

избере една осмочленна комисия, върху която се възлага да събира всички 

намерени старини в едно помещение на Девическата гимназия„22. За изработването 

на проектоустава са определени опитните организатори К. Шкорпил и А. Явашов. Още 

в началото на 1902 г. е поставено искане пред Общинския съвет за създаване на музей в 

града. Инициатор е видният варненски общественик литовецът д-р Иван Басанович. За 

около четири месеца уставът е изготвен, приет от членовете на дружеството на 23 

април 1902 г. и изпратен за одобрение от Министерството на просвещението23. На 5 

юли 1902 г. Общинския съвет утвърждава „Устав на Варненския археологически 

музей“, който е изпратен за съгласуване  в министерството.24 Междувременно със 

съдействието на Министерството на народното просвещение за музея се отпуска една 

стая в сутерена на девическата гимназия за съхранение на експонатите, но то не е 

подходящо за експонирането им. Централното археологическо дружество 

първоначално приветства новия си брат от Варна, но го назовава свой клон, като целта 

е очевидна - да се контролира дейността му ( както и на другите създадени в страната 

дружества) и при случай да се изземват в столицата по-ценните експонати. Затова 

софийското ръководство не е съгласно с основните цели на тези организации – 

                                                           
20ДА – Варна, Ф. 91К, оп. 1, а.е. 1; ДА – Варна, Ф. 91К, оп. 2, а.е.2. 

   
21 Годишен отчет на Варненското археологическо дружество за 1906 г. Варна, 1907 г. 
22ДА – Варна, Ф. 91К, оп. 1, а.е. 1.  
23ДА – Варна, Ф. 91К, оп. 2, а.е.2;  Годишен отчет на Варненското археологическо 

дружество за 1906 г. Варна, 1907 г. 
24ДА – Варна, Ф. 91К, оп. 2, а.е.1;  Годишен отчет на Варненското археологическо 

дружество за 1906 г. Варна, 1907 г.; Енева, Н. Чувство за историчност. Варна,2019, 106-107. 



създаването на местни музей или музейни сбирки.25 След усилена преписка с 

министерството и други институции намеренията на тези трудолюбиви варненци се 

реализират успешно. Със заповед № 569 от 21 май 1902 г. уставът на Варненското 

археологически дружество е приет, като според него то става самостоятелно, а не клон 

на централното в София.26 Член 1-ви звучи и до днес актуално: „Археологическото 

дружество в град Варна има за цел да издирва, съхранява и изучава паметниците 

на миналото на Варненски окръг и съседните му страни и да буди интерес за тях в 

населението.“27. За тази цел в устава са предвидени „разкопки и научни 

екскурзии, грижи за събиране и запазване на археологическите паметници“, както 

и уреждане на сказки, насърчение и награждаване на лица, които са помогнали за 

откриването на нови паметници, споразумение със съответните местни власти, 

отделни лица или дружества за съдействие, разгласа на дейността чрез печатни 

издания“ и др28. Решено е Дружеството да се ръководи от седемчленно настоятелство 

начело с председател, а за почетен председател е избран уважаваният в цялата страна 

митрополит Симеон.29 Решено е, че членовете на дружеството могат да бъдат почетни, 

редовни, спомагателни и дописни.30 Много важна е специалната забележка към чл. 2, 

където е определено, че „ от събраните предмети се образува една местна сбирка 

(музей) под контрола на държавната власт, която временно се съхранява в Девическата 

гимназия“.31 С това вече е решен въпросът за бъдещия Варненски музей и неговото 

място, поне за момента. През 1902 г. е избрано настоятелство на сбирката с председател 

Д. Стоилов, деловодител И. Данчов, касиер А. Явашов и съветници Н. Дуков, Хр. 

Ковачевски и Р. Матеев, а за уредник е избран К. Шкорпил и такъв той остава чак до 

1933 г.32 На 23 януари 1903 г. дружеството определя печатът му да носи надпис 

„Варненско археологическо дружество, а  за емблема са избрани опаковите страни 

(реверса) на две знакови монети на Одесос, сечени от името на император Гордиан III 

                                                           
25Недков, С. История на музейното дело. София, 2006, 92. 
26ДА – Варна, Ф. 91К, оп. 1, а.е. 1; Годишен отчет на Варненското археологическо 

дружество за 1906 г. Варна, 1907 г. 
27ДА – Варна, Ф. 91К, оп. 2, а.е.2; Варненски общински вестник., бр.15, Варна, 1901 г.; 

Минчев, Ал. 100 г.Варненски музей. – В: Варненски музей 1906-2006 г. Справочник, Варна, 2006 г., 24 .  
28ДА – Варна, Ф. 91К, оп. 1, а.е. 1; ДА – Варна, Ф. 91К, оп.2, а.е. 4; Годишен отчет на 

Варненското археологическо дружество за 1906 г., Варна, 1907 г.  
29ДА – Варна, Ф. 91К, оп. 1, а.е. 1; ДА – Варна, Ф. 91К, оп.2, а.е. 2. 
30ДА – Варна, Ф. 91К, оп. 1, а.е. 1; ДА – Варна, Ф. 91К, оп.2, а.е. 2.   
31ДА – Варна, Ф. 91К, оп. 1, а.е. 1; ДА – Варна, Ф. 91К, оп.2, а.е. 2; Годишен отчет на 

Варненското археологическо дружество за 1906 г., Варна, 1907 г. 
32ДА – Варна, Ф. 91К, оп. 1, а.е. 1; ДА – Варна, Ф. 91К, оп.2, а.е. 2; Годишен отчет на 

Варненското археологическо дружество за 1906 г., Варна, 1907 г. 



(238 – 244 г.). На едната, е изобразен Храм на Великия бог на Одесос – Дарзалас33 , а на 

другата скулптура на Атина с кукумявка в ръката,34 която вероятно е украсявала неин 

храм в града. Тази идея е следвана и в печата на Българското археологическо 

дружество – гр. София, както и от Старозагорското и др. За емблема на първото е 

избран хрисовул на цар Йоан Асен II,35 а за второто - реверс на монета на Августа 

Траяна.36 През първите години на съществуването и утвърждаването му като 

институция (1901-1906г.) членовете на дружеството не плащат членски внос и 

дейността им е насочена към редовни обиколки за събиране на старини от града и 

окръга и тяхното описание.37 Целта е във Варна да се направи археологически музей, 

който да показва на гражданите и гостите на града богатото минало на този край и 

същевременно да бъде подтик за опазването на движимите и недвижимите паметници 

на културата. Неговото създаване обаче се бави поради протакане от министерството да 

се предостави помещение за тази цел. Едва през 1905 г. Варненският Окръжен съвет 

отпуска за дружеството 1000 лева, които се използват главно за оборудване на бъдещия 

музей с витрини и подходящи илюстрации по стените.38  

За дейността на дружеството и създаването на музея голяма роля изиграва и 

заселилият се в града през 1904 г. брат на К. Шкорпил -  Херменгилд ( Хермин) 

Шкорпил, по-това време вече пенсиониран учител-естественик, но също отдавнашен 

радетел на българската археология и създател на музейна сбирка в Сливен и в други 

градове. 39 Още през 1905 г. той е избран за председател на Археологическото 

дружество и остава такъв до края на живота си през 1923 г., когато умира на поредното 

негово заседание, докато го ръководи.40 Х. Шкорпил поема и изпълнява сам всички 

                                                           
33ДА – Варна, Ф. 91К, оп. 1, а.е. 4;  Минчев Ал. Братя Шкорпил и Одесос-Варна. В: Културната 

интеграция между чехи и българи в европейската традиция. Материали от VII лятна научна среща Варна, 
25-27 юни 1999 г..София, 2000, 55. 

34ДА – Варна, Ф. 91К, оп. 1, а.е. 4; Минчев Ал. Братя Шкорпил и Одесос-Варна. В: Културната 
интеграция между чехи и българи в европейската традиция. Материали от VII лятна научна среща Варна, 
25-27 юни 1999 г. София, 2000, 73.  

35ДА – Варна, Ф. 91К, оп. 2, а.е. 4. 
36ДА – Варна, Ф. 91К, оп. 2, а.е. 4. 
37ДА – Варна, Ф. 91К, оп. 2, а.е.2; ; Годишен отчет на Варненското археологическо 

дружество за 1906 г., Варна, 1907 г. 
38ДА – Варна, Ф. 91К, оп. 2, а.е.2; Годишен отчет на Варненското археологическо дружество 

за 1906 г., Варна, 1907 г.; Минчев Ал. 100 години от основаване на Варненското археологическо 
дружество и създаването на варненските музеи. 100 години Варненско археологическо дружество. 
Юбилеен лист – 12.XII.1901 г. – 12.XII.2001 г. Варна, 2001, 1-4.  

39Геоегиев, С. Пионерите на археологическото дело във България. -  Вечерни новини, бр. 25 
89, 19.12.1959. 

40Плетнов, В. Варненски археологически музей. – В: варненски музей 1906-2006. Справочник. 
Варна, 2006 , 39. 

 



административни задължения в дружеството. През ръцете му минават хиляди писма, 

води входящата книга за постъпления на паметници в дружеството, описва ги, 

организира и провежда събрания, убеждава и набира нови членове , грижи се за 

домакинството и инвентара, изнася лекции за новооткрити и дарени старини и др. По 

този начин той оставя на брат си свободата да се занимава с подготовката по уреждане 

на музея, с разкопките и научните си изследвания. Хермин Шкорпил го подпомага 

активно в описанието  и публикуването на откритите находки и интерпретацията им, в 

опазването на редица паметници на културата в града и окръга. Двамата братя воюват 

няколко години с Министерството на просвещението за отпускане на специално 

музейно помещение и през 1906 г. за музея е предадено едно от ползваните за други 

нужди таванско помещение също в Девическата гимназия. 41 

На 26 януари 1906 г. на общо събрание Варненското археологическо дружество 

избира настоятелство под председателството на Х. Шкорпил и членове: К. Шкорпил, И. 

Пастухов, Н. Дуков, Г. Димитров, Ст. Балкански, д-р П. Стоянов, и д-р Н. 

Карамихайлов.42 Избрана е и „техническа комисия, която да се грижи за нареждането 

на музея, правене на разкопки и купуване на старини“. Председател на комисията ( т.е. 

уредник на музея) е К. Шкорпил, а в нея влизат още заслужилият учител и изследовател 

на Възраждането във Варна Г. Димитров, Ст. Балкански и д-р Карамихайлов.43 През 

февруари на друго събрание са включени допълнително д-р Б.Ганчев и Д. Андреев. 

Тези хора, и то главно К. Шкорпил, подпомогнат активно от брат си Х. Шкорпил, 

подготвят в отпуснатото таванско помещение първата  експозиция на Варненския 

археологически музей, който вече столетие е основен двигател на музейното дело в 

града и региона. Експозицията носи гордото име „ Окръжен музей“ и е открита 

тържествено на 11 юни 1906 г. в присъствието на окръжния управител и кмета.44 

Експозицията е сравнително скромна. В пет витрини-маси и четири витрини-шкафове 

                                                           
41ДА – Варна, Ф.91К, оп.1, а.е.2; ДА – Варна, Ф.91К, оп.2, а.е.1; Годишен отчет на 

Варненското археологическо дружество за 1906 г., Варна, 1907 г. 
42ДА – Варна, Ф.91К, оп.1, а.е.2; ДА – Варна, Ф.91К, оп.2, а.е.1; Годишен отчет на 

Варненското археологическо дружество за 1906 г., Варна, 1907 г. ; Стоянов, К. 60 години народен 
музей във Варна. ИНМВ, II (XVII) 1966, 3-22.  

43ДА – Варна, Ф.91К, оп.1, а.е.2; ДА – Варна, Ф.91К, оп.2, а.е.1; Годишен отчет на 
Варненското археологическо дружество за 1906 г., Варна, 1907 г. 

44ДА – Варна, Ф. 91К, оп. 2, а.е. 4; Минчев Ал. 100 години от основаване на Варненското 
археологическо дружество и създаването на варненските музеи. 100 години Варненско 
археологическо дружество. Юбилеен лист – 12.XII.1901 г. – 12.XII.2001 г. Варна, 2001, 25;  

Шкорпил,Карел и Шкорпил, Хермин. Двадесетгодишната дейност на Варненското археологическо 
дружество 1901-1921 г. -  В: Известия на Варненското археологическо дружество, кн. VII, 1921 г., стр.1-
84.  



са наредени повечето от събраните до тогава над 1000 експоната и монети. Между тях 

има много мраморни релефи и надписи, глинени и бронзови съдове, оръжие, накити и 

други археологически паметници, както и различни вкаменелости и геологични 

материали. На специални поставки са експонирани антични амфори, в единия ъгъл е 

изправена дървена фигура от потънал кораб от XVIII в., а по стените са окачени 

старинни гравюри, снимки и планове на археологически и архитектурни паметници от 

града. Според устава си музеят си поставя за в бъдеще много сериозни допълнителни 

цели: чрез вече създадените си и създаващи се нови сбирки посетителите му да могат 

да се запознават „ с историята на окръга от най-старо време чак до ден днешен, с 

народни носии, бродерии, музикални инструменти и други народописни предмети, с 

геологическото развитие на земните пластове в окръга, с различни природни явления, с 

полезни минерали, характерни растения и животни в окръга“.45 Идеята на първите 

създатели и уредници на музея е да събират и групират експонати в три основни 

отдела: археологическо-исторически, етнографски и природен.46 Всъщност първата 

експозиция е била изцяло археологическа, като голям превес имали паметниците от 

античността, тъй като произхождали от Варна (античния Одесос). През почти 

десетгодишното му първоначално съществуване цялата насоченост на музея остава 

археологическа. Независимо от това, уредниците  му с великолепното си и 

непресъхващо чувство за историзъм са търсели и събирали експонати от най-различни 

епохи. Трябва да се отбележи, че след създаването на музея неговата дейност и тази на 

дружеството се преплитат много тясно и трудно могат да се отделят една от друга. Една 

от причините за това са много близките отношения и силна привързаност между двама 

братя Шкорпил.  

Интересът сред гражданите на Варна към новия музей, особено през първите 

месеци, е доста голям. Според запазената статистика в отчетите му през първата година 

след откриването той е посетен от 1152 души,  а на втора от 1500 души, а през 

следващите броят им достига до 3500 годишно.47 Общата площ на експозицията е била 

около 40 кв.м., доста плътно запълнена с витрини и свободно стоящи експонати. 

Мнозина от посетителите, вдъхновени от видяното тук, започват да носят и даряват или 

предават срещу минимално заплащане ценни археологически и етнографски материали, 

документи и книги от Възраждането, икони, снимки, вещи и др., макар че много малка 

                                                           
45ДА – Варна, Ф. 91К, оп. 2, а.е.4; Енева Н. Чувство за историчност.  Варна,2019, 146 
46Известия на Варненското археологическо дружество, кн. VII, 1921 г., стр.1-84. 
47ДА – Варна, Ф. 91К, оп. 2, а.е. 4; Първи годишен отчет на Варненското археологическо 

дружество за 1906 г. Варна, 1907 г. 



част от тях са могли да бъдат експонирани.48 Това превръща фондовете на варненската 

музейна сбирка в един наистина Окръжен музей, макар и нереализиран на практика. 

Важно е да се посочи, че сред неговата любознателна публика, наред с ученици, 

учители, военни, чиновници, търговци, дошли във Варна от близките села и градове 

има и чужденци, които са пристигали по един или друг повод в града. Между тях са 

австрийският и френският консул в София, учени от Прага, Москва, Любляна и др. 

Запазени са и днес подписите на тогавашния български княз Фердинанд и втората му 

съпруга Елеонора, на министър-председателя Димитър Станчов, на много български 

министри, видни учени и преподаватели в Софийския университет. Това се споменава 

редовно във варненската преса и се отразява на престижа на музея и на Варненското 

археологическо дружество, а някой от гостите оставят и парични и други дарения.49 

При откриването на музея членовете на Варненското археологическо дружеството са 

вече 163, но интересът към него на хилядите посетили музея граждани и селяни от 

региона се засилва много. Само за година броя на членовете му се удвоява – през 1907 

г. те са вече 294, като всеки допринася с нещо за обогатяване на музейните сбирки.50 

Почетен член е и княз Фердинанд. Сред дописните членове голям е броят на учителите, 

кметовете и секретар-бирниците, свещениците и чиновниците в региона, но има също 

земеделци, търговци, обикновени граждани и селяни. Прави впечатление, че те са от 

най-различни населени места: от градовете в Североизточна България – Провадия, 

Силистра, Добрич, Шумен, Каварна, но също и от София, Харманли, както и от Русия. 

Разнороден е и етническият състав на членовете на Варненското археологическо 

дружество. Основната част е българско, но има също арменци, гърци, турци, руснаци. 

Това отразява от една страна етническия състав на района, а от друга-демократичния 

облик на организацията и огромната разяснителна и агитаторска дейност на нейното 

настоятелство. В резултат на това постоянно нараства броят на събираните старини в 

Дружеството и то предимно като дарения.51 За това допринася и специално отпечатания 

призив към гражданите на страната за записване на нови членове и към кметовете на 

общините за събиране и изпращане в Археологическото дружество и на различни 

                                                           
48ДА – Варна, Ф. 91К, оп. 2, а.е. 1; Известия на Варненското археологическо дружество, кн. 

VII, 1921 г., стр.1-84.;  Минчев, Ал. 100 години от основаване на Варненското археологическо 
дружество и създаването на варненските музеи. 100 години Варненско археологическо дружество. 
Юбилеен лист – 12.XII.1901 г. – 12.XII.2001 г. Варна, 2001, 1-4. 

49Варненски общински вестник. Бр. 1-2, 1908 г.  
50Стоянов, К. 60 години народен музей във Варна. -  ИНМВ, II (XVII) 1966, 17. 
51Двадесетгодишната дейност на Варненското археологическо дружество 1901-1921 г. - В: 

Известия на Варненското археологическо дружество, кн. VII, 1921 г., стр.1-84.   



етнографски материали - носии, предмети на бита и духовността. Повечето от 

общините в тогавашните Варненска, Добричка, Провадийска, Вълчидолска и Балчишка 

околия отпускат също средства, макар и минимални, за издръжката на музея и 

дружеството.52 През 1908 г. членовете на дружеството са вече 327,53 а 1909 г.-396,54 

като има дори от Унгария и Гърция. През 1910 г. те нарастват до 1645, от които 

редовни са 214, а останалите са дописни, а през 1911 г.- 1646 с 209 редовни.55 

Интересно е да се отбележи и фактът, че през 1908 г. в Археологическото дружество 

влизат колективно и членовете на Варненското туристическо дружество „ Дармаданци“ 

( братя Шкорпил членуват там), с идеята да съчетават своите пътешествия из района с 

обиколки за търсене и събиране на старини и пренасянето им във Варна.56 По същата 

причина К. Шкорпил става член и на ловното дружество в града.  

През 1907 г. Археологическото дружеството издава своя първи годишен отчет ( 

за 1906г.), 57който продължава да излиза периодично (с известни прекъсвания през 

Балканските войни) в общо 9 броя. Още по-важно начинание е периодичното му 

издание „Известя на Варненското археологическо дружество“, чийто доста скромен 

първи том излиза през 1908 г.58 В него са публикувани редица статии, предимно с 

археологическа тематика, като основните автори са братята са К. и Х. Шкорпил. 

„Известията“ отначало се отпечатват всяка година, като до 1921 г. техния брой нараства 

на седем, а тематиката им се разширява. В тях се публикуват научни статии не само по 

археология, но също по етнография, история, естествени науки, по проблеми на 

Възраждането във Варненския край, спомени за стара Варна отпреди освобождението и 

др. Техни автори са предимно варненски учени и интелектуалци с различни интереси.  

Членовете и настоятелите на Варненското археологическо дружество  развиват 

разностранна дейност. През 1909 г. те започват борба с предложения правителствен 

законопроект за старините, който отново предвижда силна централизация.59 Като 

                                                           
52Втори годишен отчет на Варненското археологическо дружество за 1907 г. Варна, 1908 г. 
53 Двадесетгодишната дейност на Варненското археологическо дружество 1901-1921 г. -  В: 

Известия на Варненското археологическо дружество, кн. VII, 1921 г., стр.1-84; Втори годишен отчет 
на Варненското археологическо дружество за 1907 г. Варна, 1908 г.   

54Четвърти годишен отчет на Варненското археологическо дружество за 1909 г. Варна, 
1910  

55Пети годишен отчет на Варненското археологическо дружество за 1910 г. Варна, 1911г 
56Гочев,  Яр. Начало на музейното дело във Варна.  - Народно дело.Варна, 29.11.1980 г.;  
57Първи годишен отчет на Варненското археологическо дружество за 1906 г. Варна, 1907 г. 
58Енева Н. Чувство за историчност. Варна,2019, 147. 
59Тъй като по това време особено активни са Археологическите дружества, създадени след 

Освобождението из цялата страна, то към тях възникват и първите музейни сбирки. Ето защо в 
Закона за старините всички те се наричат Археологически музеи. В текста на закона се обяснява, че 



основен мотив за това нежелано противопоставяне на проекта се сочат, че „са 

неуважени и напълно пренебрегнати археологическите дружества и техните музеи, 

които са единствените будители на любов към старините в българското население“.60 

На общото събрание на Дружеството се решава да се свика конференция на всички 

археологически дружества в страната, за да се противодейства на приемането на 

законопроекта. 61Това става още на следващата 1910 година във Велико Търново, на 

първата археологическа конференция, свикана там. К. Шкорпил със своя отдавна 

извоюван авторитет на учен в страната и чужбина води основната борба за 

равноправието им. В резултат  на това са направени промени в законопроекта в полза 

на дружествата.62 През 1911г. Втората археологическа конференция е във Варна и пак 

той предлага да се създаде „Съюз на археологическите дружества, който да защитава 

интересите им и в бъдеще, както и да издава свой печатен орган.63 За жалост, поради 

започналите войни, това обединение и обща дейност не се осъществяват.  

Под ръководството на братя Шкорпил Археологическото дружество започва да 

развива широка научна дейност. Още през 1901 г. К. Шкорпил заедно с директора на 

Руския археологически институт в Цариград Ф. И. Успенски започват  разкопки край 

тогавашното село Абоба, Шуменско, където на бял свят се появяват останките на 

неизвестната до тогава първа българска столица Плиска.64 Това е неговото най-голямо 

                                                                                                                                                                                     
окръжните съвети, общините и културните дружества, както и училищата и военните 
учреждения, имат право да образуват музеи. За тази цел те трябва да отговарят на следните 
изисквания: да притежават правилник или устав, които да са съобразени със Закона за старините, и 
тези документи да са утвърдени от Министерството на народното просвещение, експозицията да 
бъде разгърната в помещение, което има добри и сигурни условия за паметниците, да има 
инвентарен опис на сбирката и уредник на музея, утвърден от Министъра на народното 
просвещение. Ежегодно музеят трябва да изпраща в министерството отчет за състоянието и 
дейността си, както и списък на новопостъпилите експонати. Колекциите на тези музеи се 
формират от старини, които народните музеи им отстъпват за временно или окончателно 
владение, от старини, които им принадлежат според този закон, от паметници, които получават 
чрез дарения от частни лица или са откупени със собствени средства. За музеите, които не 
изпълняват предписанията на този закон, се предвижда закриване от страна на Министерството 
на народното просвещение по решение на Комисията за старините 

60Четвърти годишен отчет на Варненското археологическо дружество за 1909 г. Варна, 
1910; Пети годишен отчет на Варненското археологическо дружество за 1910 г..Варна, 1911г. 

61Четвърти годишен отчет на Варненското археологическо дружество за 1909 г. Варна, 
1910    

62Георгиева, С., В. Велков. Библиография на българската археология (1879-1955). София, 
1957,163; Пети годишен отчет на Варненското археологическо дружество за 1910 г. Варна, 1911г. 

63Шести годишен отчет на варненското археологическо дружество за 1911 г. Варна, 1912 г.;  
Георгиева, С., В. Велков. Библиография на българската археология (1879-1955). София, 1957, 163 

64Георгиев, П. 100 години Абоба-Плиска – В: Културната интеграция между чехи и българи в 
европейската традиция. Материали от VII лятна научна среща Варна, 25-27юни  1999 г. София, 152-163; 
Георгиев, П. Заслугата на Карел Шкорпил за откриването на Плиска и за някои негови 
интерпретации. – В: Плиска-Преслав. Т. 11. Материали от Националната научна конференция с 



и непреходно откритие с изключителна важност за българската история и археология. 

За проучването на Плиска и утвърждаването й като паметник на старобългарската 

култура той се бори  години с редица известни български и чужди историци, които не 

му вярват и оспорват резултатите. Археологическото дружество работи също и във 

Варна и околностите й. През 1906 г. К. Шкорпил разкопава могили в двора на 

Девическата гимназия от IV-III в. пр.н.е.,65 проучва крепостта при село Абрит, 

Добричко, където смята , че се е намирал античният град Абритус (съвременните 

проучвания го опровергаха) и открива там сгради от римската епоха и 

раннохристиянска базилика с мозайки от V-VI в. През 1907 г.66 К. Шкорпил проучва 

богата гробница от I-II в. в Балчик, 6 надгромни могили от различно време на запад от 

Варна, през 1908 г. голяма могила от II-III в. край Девня, през 1909г. южно от Варна - 

раннохристиянска базилика от V-VI в. в м. „Пиринч тепе“.67 През 1910 г. проучва 

гробове от римската и късноантичната епоха на пазарния площад в с. Река Девня.68 

През 1912-1913 г. са разкопани в различни части на Варна гробници и гробове от 

елинистическата и римската епоха, римския водопровод, довеждал вода от каптаж в 

района на с. Виница. За да се опазят от румънските, войски през 1913 г. са прибрани 

част от археологическите паметници от Балчик и Каварна, но за съжаление искането на 

Шкорпил да се вземат и материалите от Силистра не е одобрено от София и те са 

отнесени по-късно в Букурещ.  

Същевременно Дружеството  работи и за модернизирането на работата и 

оборудването на музея – закупуват се нови шкафове, през 1911 г. от дарение е 

създадено фотографско ателие, което притежава сбирка от над 1900 фотоплаки и 

снимки на исторически събития, личности и изгледи от града. Широко се популяризира 

от Дружеството  дейността на музея и съхраняването на културното наследство в града. 

След бурното строителство в края на XIX в. и началото на XX в. обликът на Варна се 

променя бързо. За документиране на запазените все още автентични части от стария 

град по идея на братя Шкорпил Дружеството поръчва на градския инженер И. Кноб 
                                                                                                                                                                                     
международно участие „Карел Шкорпил и българската средновековна археология“, посветена на 150 
години от рождението на Карел Шкорпил 110 години от началото на проучването на Плиска, 2-3 
октомври 209 г., НИАР-Плиска. София, 2015, 13-19.;  Втори годишен отчет на Варненското 
археологическо дружество за 1907 г. Варна, 1908; 

65Известия на Варненското археологическо дружество. Т.3.  
66Вълчев, М. Първите планове на Залдапа в архива на Карел Шкорпил. Сборник „Добруджа“, 

32, 2017, 169-176.  
67Известия на Варненското археологическо дружество., Т.2. Варна, 1909 г.;  Минчев Ал. 

Братя Шкорпил и Одесос-Варна. В: Културната интеграция между чехи и българи в европейската 
традиция. Материали от VII лятна научна среща Варна, 25-27 юни 1999 г. София, 2000,175-184. 

68Пети отчет на Варненското археологическо дружество за 1910 г. Варна, 1911 г. 



цветни рисунки - акварели на улици, стари сгради и архитектурни детайли от тях, 

предимно на т.нар. „Гръцка махала“, където автентичната атмосфера на предишните 

два века е все още запазена. Заедно с тези цветни рисунки и направените от братя 

Шкорпил и други автори фотографии през юли 1912 г. е организирана изложба „Варна 

в картини“, която предизвиква огромен интерес сред гражданите и гостите на града.69 

От името на Дружеството се изнасят много сказки от варненски и софийски 

специалисти по различни проблеми на древната и по-нова история и археология на 

България.70 По това време сбирките на музея се разнообразяват и увеличават. През 1914 

г. те включват  следните видове материали, отбелязани хронологически в поредния 

отчет: естественоизпитателни, доисторични, класически, средновековни, 

старобългарски, турски, по възраждането на България и на гр. Варна, от най-новата 

история на града и неговия храбър гарнизон, художествено-индустриален, а също и 

етнографски.71 Неслучайно в първия законопроект за старините сред трите предвидени 

държавни музея единият е във Варна.72 Това, уви, остава само на книга и дори 

положението се влошава. Поради опасностите от военни действия и някой чисто 

формални причини през 1915 г. помещенията в гимназията са отнети от тогавашния 

министър на просвещението и музея на практика е закрит. Все пак сбирките му са 

запазени, но преместени в сутерена на Девическата гимназия в непригодни за целта 

помещения. При опасността от заграбването им от навлезлите в страната чужди войски 

част от каменните паметници са заровени в двора. 73 

Погромите на България през войните между 1912-1918г. намаляват значително 

за известно време дейността на Археологическото Дружеството и развитието на 

музеите в страната и, разбира се, във Варна. България излиза от тях без естествената си 

вътрешна територия и търговска база- Южна Добруджа. Икономиката на страната е в 

разруха, Варна също запада силно. Основната дейност в Дружеството и музея 

продължават да развиват неуморните братя Шкорпил. Те са подпомагани от няколко 

ентусиасти - членове на настоятелството, като известния варненски учител и директор 

на гимназията Велико Гочев, архимандрит Инокентий Софийски ( който обогатява 

иконната сбирка на музея) и др. Тъй като по това време музея като експозиция вече не 

                                                           
69Енева, Н. Чувство за историчност. Варна, 2019, 48-56.  
70Годишен отчет на Варненското археологическо дружество., Т.2,Т.3,Т.4,Т.5. 
71 Девети отчет на варненското археологическо дружество за 1924 г. Варна, 1915 г.  
72 Девети отчет на варненското археологическо дружество за 1924 г. Варна, 1915 г.    
73 Седми и осми годишен отчет на Варненското археологическо дружество за 1912 и 1913 г. 

Варна, 1914 г. 



съществува, двамата братя Шкорпил се насочват предимно към описание и опазване на 

исторически и археологически паметници в града и района, инвентиране на 

паметниците от различните сбирки - една трудоемка и много отговорна дейност.74 

Археологическото дружество подема инициативата за издигане паметник на Владислав 

Варненчик, прави опити за построяване на музейна сграда,75  насочва се към различни 

дейности в дадените му за ползване  земи и в търсене на други средства и начини за 

издръжката си. Дават се под наем ниви, секат се определени дървета от горите и др. 

Археологическите проучвания намаляват - както поради напредването на възрастта на 

К. Шкорпил, така и от липса на средства. Все пак  дружеството проучва тракийските 

могили от VI-I в.пр.Хр. в околностите на Варна, включително и под т нар. 

Владиславова могила ( сега под мавзолея Владислав Варненчик),76 а К. Шкорпил 

проследява изкопите на новия канал между Варненското езеро и морето, като открива 

останки от първите потънали наколни селища във Варненското езеро.77 През 1931 г. К. 

Шкорпил участва заедно с чешкия учен проф. А.Салач от Прага в разкопаването на пет 

могили край с. Галата до Варна с гробове от IV в.пр.Хр. до III в. сл.Хр., а две години 

по-късно се отказва от активна работа поради напредналата възраст. Друга важна 

работа на Варненското археологическо дружество е опазване старините в района. През 

1907 г. е направена ограда около Аладжа манастир, започва разчистване на 

вътрешността му, тъй като е бил засипан от рушевини след изоставянето му, а по-късно 

и на съседните му подземни помещения ( известни като „Катакомбите“).78 Развива се и 

популяризаторската дейност - през 1909 г. е издадена на български и немски език 

брошура за него, излизат редица статии във варненския печат за неговата историческа 

стойност. В резултат на тази кампания и на многобройни прошения до различни 

министерства, през 1912 г. манастирът е обявен за „народна старина“, а Дружеството е 

определено от Министерството на просвещението да го поддържа и да се грижи за 

                                                           
74 Гочев, Яр. Начало на музейното дело във Варна. - Народно дело, Варна, 29.11.1980 г. 
75Петкова, Ем. Братя Шкорпил и Парк-музей „ Владислав Варненчик“ – началото. В: Шкорпил 

– известното и неизвестното. Част 2. Варна, 2011, 36-55 ; Трети отчет на Варненското археологическо 
дружество за 1908 г., Варна, 1908 г.  

76Минчев, Ал. Братя Шкорпил и проучването на тракийската култура в България. – В: 
Шкорпил – извеатното и неизвестното. Част.2, 2011, 22-34; Петкова, Ем. Братя Шкорпил и Парк-музей „ 
Владислав Варненчик“ – началото. - В: Шкорпил – известното и неизвестното. Част 2. Варна, 2011, 36-55 ; 
Трети отчет на Варненското археологическо дружество за 1908 г., Варна, 1908 г. 

77Иванов, Ив. Праисторическите изследвания във варненско и братя Шкорпил. – В: 
културната интеграция между чехи и българи в европейската интеграция. Материали от VII лятна научна 
среща. Варна, 25-27юни, 2000, 169-174.  

78Девети отчет на варненското археологическо дружество за 1924 г.. Варна, 1915 г.; Кинов, 
В. Братя Шкорпил и Аладжа манастир. - Юбилеен лист. 150 години от рождението на Хермин и Карел 
Шкорпил, Варна, 2011, 7-11. 



него.79 През 1915 г. Народното събрание преотстъпва от държавния фонд на 

Варненската община в полза на Варненското археологическо дружество 2500дк. гора 

около старината , както и 150 дк. зеленчукови ниви и 1500 м. плажна ивица с ширина 

70 м. в местността „Узум Кум“ ( Златни пясъци) за издръжка и изграждане на народен 

парк и курорт.80 Предвижда се доходите от тях да се използват за опазване старините в 

района и изграждане на музей във Варна - чудесни идеи, прекъснати и нериализирани 

поради Първата световна война и фаталните й за България последици. През 1919 г. 

Дружеството се опитва да закупи и няколко ниви край с.Фъндъкли (Шкорпиловци), в 

които по-рано - през 1917-1918 г., К. Шкорпил е разкопал раннохристиянска базилика с 

красиви мозайки от VI в.81 Почти по същото време то получава общинската земя в м. 

„Джанавар тепе“82 край Варна около разкопаната от Х. Шкорпил през 1915 и 1919г. 

уникална по своя план старохристиянска църква от V-VI в., също с подови мозайки. 

През 1923г. се изкупуват 10 дк. лозя в местността „Караач теке“83- северозападно от 

                                                           
79 7 и 8 отчет на Варненското археологическо дружество за 1912 и 1913 г. Варна, 1914 г. 
807 и 8 отчет на Варненското археологическо дружество за 1912 и 1913 г. Варна, 1914г.    
81Двадесетгодишната дейност на Варненското археологическо дружество 1901-1921 г. -  В: 

Известия на Варненското археологическо дружество, кн. VII, 1921 г., 1-84; Минчев, Ал. Братя Шкорпили 
началото на християнската археология в България. – В: Шкорпил известното и неизвестното. Част 1, 
Варна, 2009, 28-41   

82Археологическите останки от раннохристиянска църква в район Аспарухово се намират 
на 4 километра югозападно от центъра на Варна и на 0,5 км западно от квартал Аспарухово, в парк 
„Боровец“, на североизточния склон на възвишението Джанавара (от турски: Зверилник), недалеч от 
южния бряг на Варненското езеро. азиликата е пример за византийско строителство от редове 
дялани каменни блокове и тухли със спойка от хоросан. Тя е еднокорабна, с вътрешна апсида, 
едноделен нартекс и с атриум с колонада. Размерите ѝ с 31m в дължина, 28m в ширина и с дебелина 
на стените на наоса 2,5m. Долните части от стените на църквата са покрити с останки от 
мраморни настилки и стенописи над тях. Подовете на централния кораб на църквата, олтарът и 
кръщелнята (с кръстовиден басейн в средата) също са били покрити с мраморни плочи, а 
останалите помещения са били застлани с многоцветни мозайки от геометрични и флорални 
мотиви. Двете източни двуетажни пастофории са играели роля на отбранителни кули. Всички 
помещения на базиликата имат характерна особеност – правоъгълни отстъпи в ъглите. При 
източните те са двойни при външните стени, а при западните всички отстъпи са единични. Това 
придава раздвиженост на вътрешната архитектура и не е познато от други раннохристиянски 
църкви в България. Първите откриватели на раннохристиянската църква са братята Карел и 
Херман Шкорпил, подпомагани между 1915 и 1919 г. от архитект Александър Рашенов. При 
разкопките им на т.нар. Змийска могила е открита зидана тухлена гробница на мъж, починал в 
много напреднала възраст, а пред олтара е открит уникален комплект от 3, поставени една в 
друга, мощехранителници – мраморна, сребърна и златна, украсена със скъпоценни камъни. 

83 Преди повече от 100 години чешкият учен Карел Шкорпил попада на останките на 
великолепна църква и манастирски комплекс над сегашният варненски квартал "Възраждане" и село 
Каменар (бивше Голяма Франга). Манастирът, наречен "Теке Караач" (Текето на черните брястове) 
вече се предполага, че е създаден в края на ІХ и началото на Х век и е обитаван до ХVІІІ век. За първи 
път Шкорпил обявява предположението, че ктитор на светата обител е свети княз Борис 
Покръстител на българите. Повод за това му дава откритият оловен печат, на който археологът 
разпознал лика на Михаил-Борис, както и старобългарски надписи. Хипотезата изглеждала 
вероятна заради огромната загриженост на княза за приобщаването на средновековния българин 
към тогавашната европейска култура. Показателно за неговите усилия са осеяната с манастири 



Варна, в който се намират останките от голям старобългарски манастир и е намерен 

първият оловен печат на княз Борис I.84 Настоятелството на Варненското 

археологическо дружество има голяма заслуга за спасяване на плажната ивица и 

прилежащите й горски масиви от „държавническата идея“, възникнала през 1921-

1922г., да се построи на част от днешните Златни пясъци ново селище за бежанците - 

българи, преселници след войните. След дълги разправии с общината на с. Виница през 

30-те години на XX в. гората край Аладжа манастир е облагородена, издигната е хижа, 

носеща името на Х. Шкорпил, а на „Узун кум“ 85е построен бюфет, засадени са лозя и 

са създадени пепиниера и разсадник за цветя. Авторитетът на К. Шкорпил, който 

разширява проучвателската си дейност и прави редица публикации в страната и 

чужбина е причина той, като представител на Дружеството, да е определен от 

Министерството на народното просвещение да отговаря за всички, предимно 

археологически старини по Черноморкото крайбрежие.86 Музеят обаче продължава да е 

без експозиция въпреки многобройните писма на ръководството му до Министерството 

на просвещението и различни други инстанции, че сбирките му са увеличени доста в 

резултат на многогодишните разкопки и дарения. След смъртта на всеотдайния Х. 

Шкорпил, работил за музейната кауза безвъзмездно почти 20 години, вече няма кой да 

се грижи за работата в Археологическото дружество и музея. За щастие, загубата е 

оценена и от 1924 г. започват да се назначават и щатни уредници, а в ръководството се 

привличат и нови също интелигентни хора.87 През 1924-1926 г. за уредник е назначен 

учителят Ст. Андреев, а след него за 10 години (1926-1936 г.) – архимандрит 

Инокентий Софийски. Този също много всеотдаен  музеен деятел развива широка 

събирателска дейност, особено на материали от българското Възраждане и 

етнографията на района. Той публикува редица статии на музейна и историческа 

                                                                                                                                                                                     
територия, привличането на Кирило-Методиевите ученици и техните последователи и широката 
просветителска дейност след покръстването в 865 г. 

84Минчев, Ал. Братя Шкорпили началото на християнската археология в България. – В: 
Шкорпил известното и неизвестното.Част 1, Варна, 2009, 28-41.   

85 Местността, в която днес е разположен курортът Златни пясъци е била известна от 
дълбока древност. Има следи и от тракийска цивилизация. От тук е минавал и римски път, свързващ 
Константинопол с Томис (древно селище в Мизия, локализирано в територията на днешния град 
Кюстенджа в Румъния, на брега на Черно море). През 1915 г. братята Херман и Карел Шкорпил за 
първи път споделят идеята за изграждане на морски санаториум и летни жилища в местността 
Узун кум; Известия на Варненското археологическо дружество, кн. VII, 1921 г., стр.1-84. 

86Минчев, Ал. Братя Шкорпил и България  - обществена дейност и книжовно дело. Юбилеен 
лист. 150 г. от рождението на Хермин и Карел Шкорпил. Варна 2009, 28-41. 

87Плетнов, В. Варненски археологически музей. – В: варненски музей 1906-2006 г. Справочник, 

Варна, 2006 г., 39. 



тематика в местния и централния печат, а също и поредица от брошури.88 За 

подпомагане широката по обхват работа на Археологическото дружество и музея, в 

някои случаи министерството командирова специално за целта специалисти от София и 

гимназиални учители от Варна, хора с интереси към историята и археологията89. 

Между тях са варненският художник Милен Сакъзов ( 1931-1932г.),90 учителят по 

класически езици и бъдещ изтъкнат археолог и музеен деятел Милко Мирчев91(1932г.). 

За авторитета и значението, което са си извоювали Археологическото дружество и  

варненската музейна институция, говори и фактът, че след официалното пенсиониране 

на К. Шкорпил през 1933 г. археологическия музей в София командирова във 

Варненския музей за две години – до 1935г., като временен уредник своя специалист 

археолог Стоян Велков. След пенсионирането на Инокентий Софийски през 1936 г. на 

негово място е изпратен от София Сергей Покровски. През 1942 г. в музея постъпва 

отново на работа и този път завинаги М. Мирчев, който през 1945 г., една година след 

смъртта на К. Шкорпил (1944 г.) – става и директор на музея. 

Археологическото дружество подпомага музея да продължи, макар и по-слабо, 

своята дейност за разкриването на миналото на Варна и варненския край. През 1938 г. 

С. Покровски разкопава част от античната сграда, известна днес като Римски терми, а 

през 1942 г. – раннохристиянска базилика при устието на р. Камчия, като дружеството 

закупува и мястото. Проучвани са и гробове от античните некрополи на Одесос и 

Марцианопол. Между двете войни Археологическото дружество развива и дейност за 

събиране на средства за различни фондове: „Аладжа манастир“, „Народен парк“, 

„Издръжка на Плиска“ и др. Съдбата на музейната сбирка и бъдещия Варненски музей 

също е нестабилна. Има няколко различни предложения за терен , като едно от тях е да 

се предостави сградата на сегашния Военноморски музей. Но най-сетне е предвидено 

                                                           
88Варненски кореняк, бр. 1от 18 юли 1936г. 
89Минчев, Ал. 100 години от основаване на Варненското археологическо дружество и 

създаването на варненските музеи. 100 години Варненско археологическо дружество. Юбилеен лист – 
12.XII.1901 г. – 12.XII.2001 г. Варна, 2001, 25.  

90Милен Сакъзов е роден на 1 юли 1903 г. в София. Баща му е брат на известния обществен 
деец и писател Янко Сакъзов. След София и Шумен, семейството се установява да живее във Варна. 
Майка му Параскева Генкова Сакъзова, родом от Калофер, е била ученичка на Иванка Христова 
Ботева. След завършване на мъжката гимназия във Варна, в Художествената академия в София 
преподаватели на Милен Сакъзов са авторитетните живописци и педагози, професорите Цено 
Тодоров и Борис Митов. Важна роля в творческото му израстване обаче има общуването с един от 
най-известните художници маринисти, проф. Александър Мутафов. 

91Мирчев е роден в 1906 година в град Гевгели, тогава в Османската империя (днес в 
Северна Македония). Завършва класическа филология в Софийския университет „Свети Климент 
Охридски“. Работи като учител във Варна, а от 1945 година до края на живота си е директор на 
Археологическия музей в града.  



да се построи нов музей по проект на Ал. Рашенов, отдавнашен сътрудник на братя 

Шкорпил, като се използват и средствата от създадения още през 1912 г. фонд 

„Построяване на Варненски музей“ с голяма помощ от Община Варна.92 Предвидено е 

той да се изгради като естествен завършек в края на Алеята на Възраждането в 

морската градина. Музеят трябвало да има специално голямо фоайе-зала на 

българските възрожденци, археологическа експозиция на първия етаж, изложбена зала 

и помещения за фондове и кабинети, но това добро намерение също остава 

неизпълнено.93 През следващите години обаче, след пенсионирането на К. Шкорпил 

през 1933г. вече няма кой да настоява и тази идея отпада. Музеят все пак е възстановен 

с малка експозиция в сутерена на Девическата гимназия, но е разширен с нова  такава. 

През 1923 г. сбирката от материали за морската история на България е оформена също 

в сутерена на гимназията като Морски музей с два раздела – военоморски и за 

гражданско мореплаване. Около 1935 г. за археологическата сбирка на музея е 

отстъпена голяма зала на втория етаж в северното крило на Девическата гимназия. 

Промени настъпват и в Археологическото дружество. След смъртта на Хермин 

Шкорпил председател става Карел Шкорпил – до 1933 г.  От 1933 г. до 1942 г. за 

председател е избран В. Гочев. През 1942 г. председател е вече Ст. Савов, а секретар 

става М. Мирчев, който движи цялата дейност.94  

Варненското археологическо дружество продължава да съществува докъм 

средата на 50-те години на XX в., когато властта прекратява дейността на повечето 

нестопански организации в България. Вероятно тогава то е преименувано на Историко-

археологическо и през 1961 г. чества своята 60-годишнина. Няколко години то е 

приобщено към официално създаденото Историческо дружество в града. Така завършва 

една славна страница в културния живот на Варна, която остава златни следи в 

музейното дело на града и страната.    

 

* * *  

 

 Създадено на 12 декември 1901 г., Варненското археологическо дружество 

формулира много ясно в устава си своите цели и задачи: „…да издирва, съхранява и 

                                                           
92Девети отчет на Варненското археологическо дружество за 1914 г. Варна, 1915 г.; 7 и 8 

отчет на Варненското археологическо дружество за 1912 и 1913 г. Варна, 1914.    
93Девети отчет на Варненското археологическо дружество за 1914 г. Варна, 1915 г.; 7 и 8 

отчет на Варненското археологическо дружество за 1912 и 1913 г. Варна, 1914.    
94Енева, Н. Чувство за историчност. Варна, 2019, 148. 



изучава паметниците на миналото от град Варна и околностите му, да буди 

интерес към тях в населението, а от събраните материали да се образува 

Варненски окръжен музей“. 

През своето съществуване дружеството успява да се превърне в стожер на 

варненското общество и да сплоти в редовете си членове от най-различни прослойки: 

от интелигенцията – кметове, учители, архитекти, лекари, адвокати, съдии, търговци, 

през военното офицерство до най-обикновените граждани – работници, служещи, 

ученици. Разнороден е и техният етнически състав – българи, арменци гърци, евреи и 

др. Всички те се включват активно в  събирателската му дейност в подкрепа на 

заявената му цел – да бъдат събрани и опазени колкото се може повече археологически 

паметници. Дружеството бързо печели известност и негови членове стават и жители от 

други градове – Балчик, Добрич, Каварна, Шумен. Това означава, че то завоюва 

завиден авторитет в следосвобожденското общество.  

Дружеството полага особени грижи и води усилена просветителска дейност сред 

учениците, като ги учи да обичат, опознават и опазват старините в родния си град и 

родината си като цяло.  

Заслугите на Варненското археологическо дружество за развитието на 

българската археология са значителни. Същевременно организацията полага сили не 

просто да събира предмети, а усилено работи за запазването на недвижимите 

паметници, тяхната социализация и превръщането им в местни забележителности. 

Резултатите от тази дейност и до днес в значителна степен определят облика на Варна. 

Неоценима е активността на дружеството за съхранението до наши дни на т.нар. 

„Римска кула”. Благодарение на неговите усилия са отчуждени имотите, на които тя се 

намира, за да може да се превърне тази старина в сегашния музей „Римски терми”. 

Членовете на дружеството откриват раннохристиянската базилика в местността 

„Джанавара”, чиито разкопки председателят на ВАД Хермин Шкорпил ръководи до 

смъртта си. Проучването на този забележителен паметник продължава и в наши дни. 

До днес продължава и започнатото от дружеството изследване на най-големия 

извънстоличен манастир от времето на Първата българска държава – този в местността 

Караач теке. Той е основан по времето на княз Борис I и тук е открит важен 

просветителски център – скрипториум, както и първият оловен печат на  българския 

владетел. Дружеството води продължителна и упорита борба за опазване на Аладжа 

манастир и прилежащия му парк Златни пясъци. Именно благодарение на неговите 

усилия този великолепен скален паметник е запазен и до днес, а посетителите на 



курорта могат да се насладят на съхранената природа. На членовете на дружеството 

дължим и запазването на находките от първото открито потънало праисторическо 

селище на дъното на Варненското езеро, за което своевременно са взети мерки и е 

публикувано научно съобщение. Особено активно е дружеството в изучаването на 

съдбоносната битка край Варна през 1444 г. По негова инициативата е основан Паркът-

музей на полския крал Владислав Ягело. Не са забравени и най-важните за българската 

нация дейци и дружеството има водеща роля за създаването на алеята на Българското 

Възраждане в Морската градина, чийто проект е бил още по-грандиозен от това, на 

което се радват всички граждани и гости на града днес. 

Дейността на дружеството далеч надхвърля рамките на Варна и околностите й. 

По негова инициатива и с участието на негови членове е открита и проучена първата 

българска столица Плиска. Карел Шкорпил, бидейки председател на ВАД, провежда 

първите разкопки и на втората българска столица Преслав. От огромно значение за 

проучването на средновековната ни история е и откриването и проучването на 

комплекса около Мадарския конник – също дело на представители на Варненското 

археологическо дружество. Значими са приносите и в изследването на античността – 

под ръководството на членове на дружеството започват разкопките на римския 

Марцианополис (днес гр. Девня). Отново водеща е тяхната роля в проучването и 

запазването на църквите на старата Месембрия (днес гр. Несебър). 

Връщайки се назад във времето, виждаме трудната и неуморна борба на двамата 

братя Шкорпил и Варненското археологическо дружество за запазване 

археологическите и културни ценности и тяхното съхранение. След много перипетии и 

административни процедури е осъществена една от най-главните задачи на 

дружеството – да бъде създаден Варненски окръжен музей, където паметниците да 

бъдат събрани съхранени. От скромната първа сбирка, представена в един от 

кабинетите на Девическата гимназия водят началото си почти всички варненски музеи. 

Още през 1935 г. край построения от варненци мавзолей на полско-унгарския крал 

Владислав Ягело, дарителската кампания за който е организирана по инициатива на 

ВАД, е открит музей, в чиято експозиция основно място заема сбирката от т.нар. 

Владиславов отдел на Археологическото дружество. Сега това е парк-музей, посветен 

на загиналите тук в битката с турските нашественици поляци, унгарци, чехи, румънци, 

украинци и българи.  

През 1950 г. Археологическият музей е преместен в самостоятелна сграда. След 

неговото разрастване му е предоставено родното му място – сградата на Девическата 



гимназия, която археологията превзема напълно с откриването на експозицията през 

1983 г. Към музея със статут на самостоятелни обекти са придадени още два знакови 

паметника, открити, проучени, стопанисвани и пазени от Варненското археологическо 

дружество – Римските терми и  Аладжа манастир. Днес Варненският археологически 

музей е един от най-големите в страната. През годините той се е превърнал в културен 

и научен център, в който работят висококвалифицирани специалисти. Достойни 

наследници на братята Шкорпил, те продължават тяхното дело, активно проучвайки 

археологическите древности на територията на Варна, областта, цялата страна и дори в 

чужбина.  

Колекциите на музея, създадени от Варненското археологическо дружество, 

лягат в основата на Музея за нова история на Варна и Музея на Възраждането. От 

неговата геологическа и природна сбирка е създаден Природонаучен музей, а от 

голямата етнографска сбирка е изграден Етнографския музей. 

През 1989 г. сбирката на съвременното изкуство, чието начало е положено със 

събирателската дейност на Варненското археологическо дружество, е обособена и така 

е основана градската Художествена галерия.  

Определено Варненското археологическо дружество е най-активното и най-

дълго съществувалото у нас в периода от Освобождението до края на Втората Световна 

война. То не само е най-успешното и реномираното, но играе и активна роля в 

създаването на сродни организации по сходен модел. Така през 1924 г. по инициатива 

на председателя на ВАД в Шумен е основано дружество „Българска старина“, чиято 

основна задача е да се грижи за проучването, запазването и популяризирането на 

първата българска столица Плиска – задача, с която тази новообразувана организация 

успешно се справя и до края на живота на Карел Шкорпил му остава безкрайно 

благодарна. Като искрен жест на признание на събиране на членовете на дружество 

„Българска старина“ единодушно е решено след смъртта на Карел Шкорпил той да 

бъде погребан във Вътрешния град на Плиска. Това решение е осъществено и до днес 

посетителите на древната ни столица могат да се преклонят на гроба пред паметта на 

забележителния човек, учен и общественик. 

Варненското археологическо дружество е високо ценено в научните среди 

заради ценните си приноси в почти всички сфери на археологията. Трудовете на 

неговите членове имат основополагаща роля в създаването и развитието на 

праисторията на българските земи, изследването на гръцките колонии, на устройството 

на римските провинции, на сложните перипетии установяването, възхода и упадъка на 



Първата и Втората български държави през средновековието. Значителен интерес и 

отзвук предизвикват изследванията на дружеството в областта на нумизматиката, 

сфрагистиката и епиграфиката. Издаваното от дружеството списание – Известия на 

Варненското археологическо дружество – бързо се превръща в едно от най-

реномираните и престижни научни издания в България. В него публикуват най-

значимите светила на българската историческа и археологическа наука.  

Високият престиж на ВАД е ясно видим и по обширната и активна 

кореспонденция, която дружеството води с редица сродни организации в чужбина, 

както и с известни учени от Германия, Австрия, Франция, Русия, Чехия. Тези историци 

и археолози приемат членовете на дружеството за равни и смятат за ценни техните 

съвети, консултации и сведения. Не е случайно, че една от първите международни 

археологически експедиции в България се осъществява именно с участието на членове 

на ВАД – организираното от Руския императорски археологически институт в 

Константинопол проучване на Плиска. 

Заслугите на Варненското археологическо дружество са многобройни и 

значителни. Най-важната от тях е обаче, че то успява в едни бурни за новосъздадената 

млада държава времена да създаде чувство за историчност, за принадлежност към една 

нация, която наследява от предшествениците си богато минало и множество старини, 

които е длъжна да пази за следващите поколения. Тази отговорност и страстта към 

познанието, което дружеството целенасочено и методично насажда не само у варненци, 

но и у всички българи, е безценно и незаменимо следствие от неуморната му работа. То 

трябва да бъде съхранено и поддържано и да бъде светъл пример за всеки, работещ в 

областта на историческото познание. 
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