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Вълчитрън е село в състава на Община 
Пордим, обл. Плевен. Намира се на 27 км 
югоизточно от гр. Плевен и на 6 км. от гр. 
Пордим. Разположено е в централната част 
на Дунавската хълмиста равнина, в източ-
ното подножие на Плевенските височини и 
на 185 м надморска височина. Вълчитрън 
е старо селище. Споменава се за пръв път 
с името си в турски регистър от 1570 годи-

на като войнишко село с население от 96 
християнски домакинства или около 500 
души. През 1860 г. има вече 200 български 
и 20 мюсюлмански домакинства. Легенда-
та разказва, че местността около селото е 
била обрасла с тръни. В тези тръни една 
вълчица родила своите малки. Минаващи-
те покрай селото хора видели вълчицата и 
нейните малки и когото срещнели, преду-

преждавали да внимава, че край селото 
има вълци в тръните. От уста на уста името 
на селото дошло от това, че край него има 
вълчи тръни и от там дошло самото име на 
селото – Вълчитрън.
 Вълчитрън вписва трайно името си в на-
ционалната история и става световноиз-
вестно с откритото на негова територия 
тракийско златно съкровище. 

Великолепието
на Вълчитрънското съкровище 
През 2019 г., в залите на Бургаския археологически музей можеха да бъдат разгледани две от най-елит-
ните български съкровища. Гостуващите изложби „Тракийското златно съкровище от Вълчитрън“ и 
„Споменът за Велика България“ в зала „Трезор“ са били видени от близо 8 хиляди посетители, според 
данни на Община Бургас.

Най-ранното от намере-
ните досега тракийски 
съкровища и най-го-
лямото сред древните 
находки от този род в 

Европа – Вълчитрънското – е датира-
но в късната бронзова епоха (XVI–XIII 
в. Пр.Хр.). Общото му тегло е 12.425 кг. 
Състои се от 13 съда – голяма и дъл-
бока купа с две дръжки, голяма чаша-
черпак с една дръжка, три малки чаши 
(киатоси), седем диска (2 големи и 5 
малки) и един триделен съд. Всички 
са еднородни по художествен стил и 
изработка и са от самородно злато, об-
работвано на листове. Съдовете пора-
зяват с изключителното си изящество 
въпреки опростената линия и пестели-
вата украса. Освен големия съд и киа-
тосите, с каквато форма са съдовете от 
тази епоха, всички останали съдове са 
уникални. С фината си изработка и с 
особените форми на някои от съдове-
те Вълчитрънското съкровище веро-
ятно е било притежание на тракийски 
племенен вожд. Неговото богатство 
от сребро и злато не е отстъпвало на 
знатните траки, описани от Омир в 
„Илиада“ и „Одисея“. Смята се, че про-
изхожда от областта между устията на 
реките Тиса и Огоста. Това съкровище 
е пряк свидетел на древните Орфееви 
тайнства – тройната чаша в него е слу-
жела за смесване за вино, мляко и мед. 

Източник: в. „Трета възраст“ и Уикипедия | Спомените споделя: Велико Цветанов | Снимки: „Роден глас“



19брой 4/2020

УЧ
ЕН

И
Ч

ЕСК
И

 К
А

Л
ЕЙ

Д
О

СКО
П

ТА
Л

А
Н

Т И
 ТВ

О
РЧ

ЕС
ТВ

О

Кой откри Вълчитрънското 
златно съкровище?

Дядо Цветан е бил кмет на с. Вълчи-
трън, Плевенско. Бил е баща на 9 деца – 5 
момчета и 4 момичета. Две от тях умират 
още в детска възраст. Моят баща Тодор е 
син на сина му Петър. През 1920 г. дядо 
Цветан внезапно умира и оставя грижа-
та за голямото семейство на плещите на 
съпругата си баба Кера. През есента на 
1924 г. семейният съвет взема решение 
през декември да се риголва за лозе нива 
в местността „Дъртите лозя“. На баща ми 
Тодор, като най-възрастен, се пада грижата 
да наеме работници, които да извършат ри-
голването на 6 декара от нивата. Тогава той 
е председател на Младежкия земеделски 
съюз в селото и ръководител на плетачно-
то ателие, което се намирало в бащиния му 
двор. Бил е делови човек и представител на 
фирми от Америка за доставка на шевни 
машини „Сингер“, плетачни и селскосто-
пански машини.

За риголването на лозето били наети 
14 младежи, които започват работа на 20 
декември 1924 г. Златното съкровище е 
открито още в първите часове на деня на 
5 м от синура на нивата и 18 м на юг от 
черния път. След кратко оглеждане на съ-
довете, които са били на 50 см под земята, 
работата продължила.

Предметите били складирани на из-
точния синур. По външен вид те не са 
издавали ценността си и младежите не 
се заинтересували особено много от тях. 
Външният им вид бил неугледен. Те били 
замърсени от вековното им престояване 
под земята. Студеното време принуж-
давало работниците да бързат и до края 
на работния ден риголването приклю-
чило. Предметите били поставени в една 
торба и занесени в дома на голямото се-
мейство. На следващия ден похлупаците 
били отнесени в три кръчми. В кръчмите 
селяните не обърнали особено внимание. 
Фелдшерът на селото се появява в две от 
кръчмите и отрязва от всеки похлупак 
парче, за да ги подложи на изследване със 
сярна киселина. Той повече не се явил. Се-
ляните вадят ножове и започват да режат 
малки пластинки.

На следващия ден дядо Иван Милу-
шев отива при баба Кера да огледа пред-
метите. Той извадил ножа от пояса си и 
драснал с върха му по дръжката на суп-
ника и казал: „Това е злато. Но то няма да 
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Голям киатос (чаша с една вертикална дръжка)
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Малък киатос (чаша с една вертикална дръжка)

Троен съд – съставен от три съединени помежду си полуяйцевидни форми
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бъде ваше, защото цялото село вече знае, 
че сте го намерили и държавата ще ви го 
вземе.“ Тогава баба Кера повикала Тодор 
и Никола и разпоредила да се приберат 
всички предмети от кръчмите, а Никола 
да отиде в Плевен при Коста Златарев и да 
занесе един от похлупаците. След връща-
нето му с информацията, че това е златно 
съкровище, той и Тодор били арестувани 
и отведени в общината.

Един от стражарите, Петьо Гайдаря, 
който бил верен на бившия кмет дядо 
Цветан, заподозрял в недобри намерения 
общинската управа. Подслушал разгово-
рите в общината и разбрал, че през нощта 
на 2-и срещу 3-и януари 1925 г. златното 
съкровище ще бъде задигнато. В полунощ 
бай Петьо освобождава за 30 минути бра-
тята, като им казва, че трябва да скрият 
съкровището и да се върнат веднага. То-
дор и Никола отиват в бащиния си дом, 
скриват предметите в боба, а на малкия 
си брат Георги предават заредена караби-
на. Разпоредили му, като залаят кучетата, 
да стреля. Връщат се обратно в ареста и 
към 3 часа кучешкият лай и гърмежите 
разкриват заговора. Братята са осво-
бодени и на 3-и януари кметът съставя 
констативен акт, който бил изпратен на 
плевенския околийски началник. Пред-
метите били опаковани и стигат до Пле-
вен, охранявани от военен взвод. На 16 
януари братята получават писмо от Ар-
хеологическия музея в София, че съкро-
вището е получено, че ще се задържи за 
музейна сбирка и че ще се извърши оцен-
ка съгласно Закона за старините.

Тодор и Никола вече са спокойни, че 
съкровището е в държавни ръце. Но от 
тук нататък следват нови перипетии и 
проблеми. Изникват хора, включително 
и самозвани, които твърдят, че са бивши 
собственици на земите, в които е наме-
рено съкровището. Стига се до съд. За-
почват дела. Съдебните разноски излизат 
толкова, колкото е определеният хонорар. 
Само адвокатът получава от братята 100 
000 лв. Оценката на музея е символична. 
По-късно със съдействието на цар Борис 
ІІІ успяват да увеличат хонорара на 1 500 
000 лв. По това време инфлацията е много 
голяма. Един типов хляб е струвал 12–13 
лв. Баща ми Тодор се среща на два пъти с 
цар Борис. На тези срещи царят е благода-
рил, че сме предали съкровището и е съ-
общил, че Лондонският музей го е оценил 
на 24 млн. лири, а Парижкият музей – на 
23 млн. златни франка.  ◆
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Голям диск с луковична дръжка, украсен с S-овидни спирали

Голям златен кантарос (чаша с две дръжки) с тегло около 4 кг чисто злато

Малки дискове с луковична дръжка


