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В настоящия текст ще бъде разгледан па-
метник, открит на територията на с. Долна 
Бешовица, Врачанско. Днес той се съхранява в 
Регионалния исторически музей в град Враца.1 

1 Тук искам да изкажа благодарностите си към Г. Гане-
цовски, директор на РИМ-Враца, и доц. д-р Н. Торбов 
за възможността да фотографирам паметника. 

Публикуван е на страниците на „Известия на 
Археологическия институт” през 1935 г. от А. 
Цветков, който пръв интерпретира изображе-
нията. От статията става ясно, че паметникът не 
е открит по време на археологически разкопки, 
а е бил преизползван като корито на чешма.2 
2 Цветков 1935, 449-450, обр. 265-267.

Паметникът от Долна Бешовица в контекста на 
римското изкуство на Долна Мизия

Елина Анастасова

The Monument from Dolna Beshovica in the Context of the Roman Art of Lower 
Moesia 

Elina Anastasova
Abstract: The article is dedicated to an urn found in the territory of Dolna Beshovica, Vratza district. Its four walls 

are covered with several depictions – images of a man and woman; a horseman; a young man holding garlands and 
a man with torch held downwards. The images are typical for sarcophagi, funerary stelae and statues, but the com-
bination of four of them on the same urn is unusual.

The depicted male and female figures are interpreted as a married couple (Fig. 1). The male figure has a military 
outfit, armed with spatha, while the woman’s figure wears chiton and himation. Both images have parallels in the 
Roman funerary art. The man had probably been part of the Roman army and the iconography of the lady’s figure 
has close parallels with the so called “Large Herculaneum Woman”.

The figure of a horseman is widespread image in votive and funeral sculpture. The horseman is shown moving 
right in gallop. His head is bigger than his body and he wears chiton, spear and shield. In front of him a high altar is 
sculptured (Fig. 2). There are several depictions of members of the Roman army as horseman on funeral reliefs of 3rd 
c. AD found in the same region, where the urn originates from. These parallels, as well as the lack of hunting scene 
in combination with a snake wrapped around a tree, which is typical for votive tablets of the Thracian rider, could 
be used as an argument for accepting this horseman’s figure as a symbol of social status of the buried man and his 
virtues as a good Roman citizen and soldier. 

The two other figures depict different aspects of Eros’s iconography, quite common in the funerary art. In the 
first case Eros is shown holding garlands (Fig. 3). This iconography is well known from sarcophagi and urn’s decora-
tion used from the Hellenistic period until the end of the 3rd c. AD. The iconographic scheme of Eros holding torch 
downwards (Fig. 4) is conventional and is well known from a mausoleum in Ratiaria, as well as on sarcophagi and 
stelae from Lower Moesia.

The analogies of the figures are offered by several stelae dated in the second half of the 3rd c. AD and found in 
the same region. The closest parallel of the iconography of this monument is a gravestone from Gorna Beshovica (Fig. 
5), dated in the end of the 3rd c. AD, where all images carved on the Dolna Beshovica urn (except for Eros holding 
garlands) could be seen. The combination of the four iconographic schemes represent the idea of the death, social 
status and the military service of the deceased. The urn is an excellent example of the style of the Roman art in the 
region in the second half of a 3rd c. AD.

Key words: Roman art, Lower Moesia, urn, horseman, Eros.
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През следващите десетилетия образите, изсе-
чени върху него, са били коментирани в обоб-
щаващи статии и студии, касаещи урните със 
скулптурна украса.3 В посочените публикации е 
направено най-общо описание на иконографи-
ята, освен това е предложена идентификация на 
изображенията. Анализът на паметника налага 
детайлното разглеждане на отделните образи, 
които са представени върху него. Ще бъдат об-
съдени прототипите на изображенията, а също 
така ще бъде проследено разпространението на 
тези популярни иконографии сред паметници-
те на римското изкуство. Ще бъдат потърсени 
паралели в провинциалното изкуство на Долна 
Мизия. Заедно с това ще бъде направен опит да 
се обясни избора на различните иконографски 
схеми, изработени върху стените му.

При публикуването му А. Цветков счита па-
метника за каменен саркофаг,4 Д. Митова-Джо-
нова,5 М. Георгиева6 и С. Петрова7 го причис-
ляват към каменните урни; в изследванията на 
Г. Кох и Х. Зихтерман, както и на Р. Милчева е 
определен като остотетка,8 а И. Борисова-Ка-
царова го отнася към групата на осуариите.9 В 
настоящата статията ще бъде предпочетен тер-
минът каменна урна, който отговаря точно на 
характеристиките на паметника. 

Урната е сравнително добре запазена, като 
върху стените ѝ личат отделни пукнатини. Ка-
пакът ѝ липсва. Тя има правоъгълна форма, с 
размери: 0,82 х 0,50 х 0,54 м. В горната и долна-
та ѝ част е оформен профилиран кант, който 
рамкира изсечените фигури. В долната част 
кантът е използван като основа, върху която 
стъпват разглежданите образи. Целостта ѝ не 
е нарушена, а изображенията са сравнително 
добре запазени. Те създават добра представя за 

3 Mitova-Dzonova 1981, 159-160, Abb. 15-17; Георгиева 
2018, 390; Борисова-Кацарова 2005, 69.

4 Цветков 1935, 449.
5 Mitova-Dzonova 1981, 159.
6 Георгиева 2018, 385.
7 Petrova 2016, 102, ref. 3. 
8 Koch, Sichtermann 1982, 343, Anm. 44.; Милчева 2017, 

13, бел. 27а.
9 Борисова-Кацарова 2005, 69.

стила на времето, в което е изработен паметни-
кът. Тя се отличава от останалите паметници на 
надгробната пластика по съчетаването на ико-
нографските образи – всяка една от страните ѝ 
носи различен по вид образ (Обр. 1-4), с обща 
символика и значение. При подбора на отдел-
ните иконографии се създава цялостна система 
от изображения, която се свързва с представите 
за смъртта. 

Върху дългите страни на паметника са оф-
ормени съответно фигури на мъж и жена в цял 
ръст и на младеж, който носи гирлянди; на къ-
сите страни са представени съответно конник 
в галоп, пред който е изобразен издължен във 
височина предмет, и младеж, който се подпира 
върху продълговат предмет. 

В стилово отношение може да се отбеле-
жат скъсените пропорции както на конника, 
така и при двойката мъжка и женска фигури. 
Акцентът е върху оформянето на главата, която 
е с по-голям от естествения размер. За разлика 
от тези изображения, фигурите на младежите, 
разположени на останалите две страни на урна-
та, са с естествени пропорции. Всички образи 
са изсечени в нисък релеф, като са маркирани 
някои детайли на телата, дрехите и атрибутите 
им. 

Иконография

Мъжка и женска фигура 
Двете изображения – на мъж и жена, – са 

изсечени в центъра на една от дългите стени 
на урната, като се разполагат изцяло в прос-
транството между кантовете (Обр. 1). Вляво е 
представена мъжката фигура, определена от Д. 
Митова-Джонова като воин. Идентификацията 
на образа се основава на облеклото и въоръ-
жението, характерно за паметниците, носещи 
образи на римски войници от ІІІ в. Изказано 
е предположение, че воинът принадлежи към 
помощните части, а фигурата на жената до него 
представя неговата съпруга.10 Мъжът е изобра-
зен прав, насреща. Лицето му е широко; пред-
10 Mitova-Dzonova 1981, 159.
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ставени са очите, носът и устата. Той носи къса 
прическа, а в долната част на лицето като че ли 
се забелязват следи от къса брада. Фигурата е 
облечена с туника и сагум, който е преметнат 
през лявото рамо, спускайки се по лявата му 
ръка. Туниката му е препасана с колан на кръ-
ста, върху който е прикрепен дълъг меч – спата. 
Лявата ръка на мъжа е свита в лакътя и е поста-
вена върху меча му, докато дясната е спусната 
до тялото, държейки неопределен предмет, за-
качен за колана му. Туниката му не е детайлно 
представена, като драперията е предадена чрез 
няколко успоредно изсечени гънки. 

Образът на воин от каменната урна намира 
близки, но не напълно точни паралели с лявата 
мъжка фигура от второто релефно поле на пло-
чата от Горна Бешовица (Обр. 5). При анализа 
на плочата е отбелязано, че дългият меч, наре-
чен спата, става популярен към края на ІІ в., а от 
средата на ІІІ в. е задължително оръжие за по-
мощните войски.11 Елементът от въоръжението 
на воинската фигура присъства в иконография-
та и на двата разглеждани образа. Това наблю-
дение ще бъде използвано при коментиране-
то на датировката на урната. Стелата от Горна 
Бешовица може да бъде счетена за най-близък 
иконографски паралел на урната, заради общи-
те елементи на мъжките образи – позицията на 
тялото, облеклото и въоръжението, а също така 
поради характеристикита на придружаващите 
ги женски образи. 

Вдясно от описаната фигура на воин от-
криваме женска фигура, представена права, 
насреща. Тя е облечена с дълъг хитон и хима-
тион, който покрива както цялото ѝ тяло, така 
и главата ѝ, спускайки се от двете страни на 
лицето ѝ. Лявата ръка на разглеждания образ, 
плътно покрита от тежко падащия химатион, е 
успоредна на тялото, като дланта й е поставе-
на в областта на корема. Дясната ръка е свита 
в лакътя и е положена върху гърдите. Дрехите 
са схематично представени, като драперията е 
предадена чрез няколко големи обобщени гън-
ки. Под химатиона на женската фигура личи 
11 Иванов 1962, 42.

част от прическата й, при която косата е била 
разделена на път. 

Така представена иконографията на фигу-
рата напомня статуите от типа „Голяма Херку-
ланка”, пример за които откриваме при памет-
ника от Бяла Черква, Великотърновско.12 При 
този тип скулптури женската фигура е пред-
ставена права, фронтално, облечена с хитон и 
химатион, като последният покрива и главата 
ѝ. Отличителен белег на типа е положението 
на ръцете. Дясната ръка е свита в лакътя, под-
несена пред гърдите, докато лявата е спусната 
покрай тялото, държейки част от химатиона.

Прегледът на публикуваните надгробни 
плочи от Долна Мизия показа, че представяне-
то на воинска фигура, самостоятелно или при-
дружена от други фигури, е характерно за пло-
чите, намерени в областта на Северозападния 
Предбалкан. Образът на съпружеска двойка се 
открива сред плочите от Чомаковци,13 Горна 
Бешовица,14 Тетевен15 и Ботевград.16 Среща се 
също така и при плочите от Августе,17 Долна 
Кремена18 и Кунино.19 От тях единствено плоча-
та от Горна Бешовица20 е изцяло запазена. От 
стелата от Чомаковци21 липсва малка част от 
рамката и фигуралната сцена. Останалите сте-
ли са фрагментирани, но въпреки това са удач-
ни паралели на нашите изображения. Върху 
шест от тях са запазени надписи – Чомаковци,22 
Горна Бешовица,23 Тетевен,24 Ботевград,25 Куни-
но,26 като в тях се съдържат различни данни, 

12 Избрани скулптурни паметници, 44, №20 (Р. Мил-
чева).

13 Conrad 2004, 262-263, № 511-512, Taf. 85; 87.
14 Иванов 1962, 42; Conrad 2004, 263, № 516, Taf. 84.
15 Conrad 2004, 264, № 517, Taf. 85.
16 Conrad 2004, 264, № 518, Taf. 86.
17 Conrad 2004, 256, № 490, Taf. 100.
18 Conrad 2004, 266, № 526, Taf. 85.
19 Conrad 2004, 265, №_521, Taf. 87.
20 Иванов 1962, 38; Conrad 2004, 263, № 516, Taf. 84.
21 Conrad 2004, 262, № 512, Taf. 85.
22 Conrad 2004, 262, № 511 - 512, Taf. 85, 87.
23 Conrad 2004, 263, № 516, Taf. 84.
24 Conrad 2004, 264, № 517, Taf. 85.
25 Conrad 2004, 264, № 518, Taf. 86.
26 Conrad 2004, 265, № 521, Taf. 87.
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които допринасят за интерпретацията на изо-
браженията. Изброените паметници предста-
вят характерното за ІІІ в. оформление на над-
гробния портрет при паметниците на римски 
военни лица. Също така те маркират основните 
предпочитания на провинциалното население 
по отношение на надгробните паметници от 
разглеждания период. 

Конник
Образът на конник е изображение, което 

откриваме върху късата страна на урната, коя-
то се намира отдясно на изобразената семей-
на двойка (Обр. 2). Той е представен в галоп, в 
ход надясно. А. Цветков отбелязва, че в дясната 
си ръка държи късо копие, а под нагръдните 
ремъци на коня е представен вероятно щит.27 
Разглежданата фигура е непропорционал-
на; главата е масивна, открояваща се на фона 
на цялото му тяло. Част от нея е частично по-
вредена, въпреки това личи късата обобщено 
предадена прическа. Върху лицето на конника 
не е представена брада, а очите и носа са плас-
тично оформени. Конникът е облечен в къса 
дреха, пристегната в областта на кръста, без да 
са отбелязани отделните гънки върху нея. На-
металото му е силно развято, като драперията 
е представена чрез няколко успоредни гънки, 
които трябва да създават усещане за движение. 
Фигурата на коня е с по-естествени пропорции, 
и е по-добре третирана спрямо тази на конни-
ка. Майсторът е наблегнал върху анатомичните 
особености на животното – маркирани са гри-
вата, очите и ноздрите му. Подчертани са юз-
дите и копитата на коня, както и опашката му. 
Предният му ляв крак е вдигнат високо, докато 
задните са представени един до друг. 

А. Цветков отбелязва, че пред фигурата 
на конника е изобразен предмет  определен 
от него като „колона или голям жертвеник”.28 
Трябва да се отбележи, че въпросният предмет 
е силно издължен, висок почти колкото фигу-
рата на коня. Долната му част е по-тясна, като 

27 Цветков 1935, 450.
28 Пак там.

във височина разширява размерите си. Върху 
него не са маркирани каквито и да е подроб-
ности. Прави впечатление, че предното дясно 
копито на коня е изобразено в непосредствена 
близост до дискутирания монумент, като сякаш 
с това се цели да се покаже приближаването на 
конника до него. Д. Митова-Джонова смята, че 
пред конника е представен олтар, който е про-
филиран в горната и долната си части.29

Д. Митова-Джонова идентифицира изо-
бражението на конника с това на Тракийския 
конник.30 При прегледа на урните с гирляндна 
украса от територията на Средна Струма С. Пе-
трова включва паметника от Долна Бешовица 
като близък паралел и определя фигурата по 
същия начин.31 Това е мнението и на Р. Милче-
ва, която отбелязва, че конната фигура е позната 
както върху релефните изображения на урната 
от Долна Бешовица, така и върху саркофази от 
провинция Долна Мизия.32 И. Борисова-Каца-
рова е на мнение, че конникът вероятно изобра-
зява покойника, като допуска, че той е бил вете-
ран, по аналог с надгробията от разглежданата 
провинция.33 

По своята същност образът на конника е 
многопластов; той присъства както върху во-
тивни,34 така и върху надгробни паметници.35 
Това обстоятелство затруднява еднозначната му 
интерпретация, поради което от особено значе-
ние е определянето на семантиката на конкрет-
ния образ и контекста на неговото местонами-
ране. В случая, на пръв поглед иконографията 
на конника напомня на вотивните релефи, но-
сещи образа на Тракийския конник.36 Прави 
впечатление сходният начин на третиране на 
конната фигура от урната от Долна Бешовица 
и тази на Тракийския конник – представени 

29 Mitova-Dzonova 1981, 159.
30 Пак там.
31 Petrova 2016, 102, бел. 3.
32 Милчева 2017, 55.
33 Борисова-Кацарова 2005, 70.
34 Kazarov 1938, 6; Ботева 1988, 111-112; Ботева 2000, 23; 

Oppermann 2006, 1.
35 Иванов 2006, 118-120.
36 Opperman 2006, 39, №443-444.
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в ход надясно, с развята хламида, облечени в 
къс хитон. При разглеждания от нас паметник 
кръглият предмет, за който е предположено, че 
е щит, е прикрепен върху ремъците от дясната 
страна на коня, докато при вотивните релефи 
най-често конникът държи предмета в лявата 
си ръка. Малките размери на този елемент от 
иконографията на конника, както и следите от 
изтриване, които паметникът носи, затрудняват 
правилната му идентификация.

При оброчните плочки на Тракийския кон-
ник има примери, при които персонажът дър-
жи копие в дясната си ръка, а с лявата си ръка е 
хванал щита.37 При част от тях конят е стъпил с 
предните си копита върху олтар, като пред него 
може да присъства и женска фигура.38 Появата 
на този сюжет както при вотивни, така и при 
надгробни паметници вероятно отразява сход-
ни митологични представи, свързани с мита за 
Адонис, които могат да бъдат пренесени и вър-
ху образа на погребания.39 

Фигурата на конник се среща и при над-
гробни паметници. Сред многото налични при-
мери се открояват два саркофага – от Ескус40 и 
Рациария.41 Във фронтона на саркофага от Лъ-
жене също откриваме образа на Тракийския 
конник, в ход надясно, държащ копие и щит.42 
Под него е представен бик, повален от лъв.43 По-
добна иконография е позната и при статуята от 
с. Брестник, Пловдивско, датирана в средата на 
III в, за която се предполага, че е част от малък 
храм или мавзолей,44 макар в научната литера-
тура и до днес да няма единодушно мнение по 
отношение на функционирането на последната 

37 Ботева 2007, 147; Oppermann 2006, 39-40, №444, 448-
450.

38 Kazarov 1938, 24, № 19.
39 Ботева 2002, 396.
40 Борисова-Кацарова 2005, 68.
41 Избрани скулптурни паметници, 32, № 8 (В. Гера-

симова).
42 Избрани скулптурни паметници, 31, № 7 (В. Гера-

симова).
43 Филов 1911, 276-277, обр. 13.
44 Избрани скулптурни паметници, 33, № 9 (Р. Мил-

чева).

скулптура – в култов или надгробен контекст.45 
Прави впечатление сходното положение на тя-
лото, както и начина на оформяне на хламида-
та, разделена на равни по големина участъци, 
посредством успоредните гънки на драперията, 
при разгледаните паметници. Прическата на 
конника от статуята, открита при с. Брестник, 
съответства както на персонажите от вече раз-
гледаните надгробни плочи, така и на мъжките 
образи от урната от Долна Бешовица. Трябва да 
се спомене и липсата на ловната сцена под фи-
гурата на коня, с което се отличава каменната 
урна. 

Най-близък иконографски аналог на образа 
на конника откриваме сред стелите, произхож-
дащи от областта на Северозападния Предбал-
кан, в частност плочите от Горна Бешовица46 и 
Ботевград.47 Нашият конник изглежда по-бли-
зък до фигурата на левия ездач от плочата при 
Горна Бешовица, който също държи копие в 
дясната си ръка. Мъжката фигура върху плоча-
та от Горна Бешовица е определена като воин, 
който е загинал в битка, въз основа на епиграф-
ския текст в надписното поле.48 По отношение 
на положението на тялото следва да се отбеле-
жи, че и върху двата паметника разглежданите 
персонажи имат сходна поза. Представени са в 
ход надясно, а главите и горната част на тялото 
им са обърнати насреща. Забелязва се скъсява-
не на пропорциите на тялото, за сметка на раз-
мера на главата. И двете фигури имат къси при-
чески, а лицето им е голобрадо, което може да 
се приеме като отражение на стила на епохата, 
в което са изработени паметниците. По-висо-
ките художествени качества на плочата са ясно 
видими, на което се дължи и по-детайлното 
оформяне на лицата и облеклото на образите. 
Лявата конна фигура от плочата държи в дясна-
та си ръка копие, вдигнато на нивото на лицето 
му. Освен това сходство с паметника от Долна 
Бешовица, намираме прилика и по отношение 

45 Кацаров 2004, № 475, Abb. 24; Ботева 2007, 156.
46 Иванов 1962, 40, Conrad 2004, 263, № 516, Taf. 84.
47 Conrad 2004, 264, № 518, Taf. 85.
48 Иванов 1962, 44-45; Иванов 2006, 86.
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на начина на оформяне на наметалото. Фигури-
те на конете са пропорционални и грижливо 
изсечени и при двата паметника. Основна раз-
лика между тях е липсата на ловна сцена при 
каменната урна, която да се развива в простран-
ството под конника.

При образа на конника върху урната се 
виждат елементи от съвременния му римски 
портрет. Подобно наблюдение е направено и 
при стелата от Горна Бешовица, където лявата 
и дясната конна фигура се свързват с двете мъж-
ките изображения в долното поле. Наличието 
на индивидуални портретни характеристики, 
както отбелязва Т. Иванов, може да се приеме 
като основна отлика от образа на тракийските 
конници-херои.49

Въпреки че горната част на плочата от Бо-
тевград е отчупена, откриваме сходство по отно-
шение на позицията на конника – в ход надяс-
но, с представен олтар пред него. Като отлика 
може да се приеме присъствието на мъжка фи-
гура зад конника върху плочата от Ботевград, за 
която се предполага, че е на адорант.50 

Урната от Долна Бешовица намира близки 
паралели и с плочата от Кунино51 по отноше-
ние начина на оформяне на фигурите на кон-
ника и на коня. При тази плоча са изсечени 
два огледално представени образи на конник. 
Особено близък паралел е фигурата на левия 
конник, при който главата е представена по-го-
ляма като размер спрямо тялото му, а лицето 
му е обърнато към зрителя. Начинът на офор-
мяне на наметалото – силно развято зад конни-
ка, също може да се приеме като иконографска 
близост. Образите на конете са пропорционал-
ни, представени изправени на задните си крака. 
Трябва да се отбележи, че приликата се засилва 
и от наличието на олтари, които са представени 
пред конете.

Според М. Иванов териториалното раз-
пространение на паметници с образа на конник 
е свързано с присъствието на военни в гранич-

49 Иванов 1962, 40.
50 Conrad 2004, 264, № 518, Taf. 85.
51 Conrad 2004, 265, №521, Taf. 87.

ните крепости, кастелите и пътните станции. 
Изборът на конната фигура в надгробни памет-
ници от една страна цели да покаже наличието 
на военна служба и постигнатият висок социа-
лен статус вследствие на нея. При част от стели-
те, разгледани от М. Иванов, присъства посвети-
телен надпис, придружен от образи на воини, 
с характерното за тях облекло и въоръжение. 
Въз основа тези характеристики на паметни-
ците той отчита, че конната фигура е използва-
на при надгробни плочи на военни с различен 
ранг като signifer, miles legionis, miles veteranus, 
eques cohortis, miles alae, eques singularis и др.52. 
Почти винаги, обаче, иконографията на конни-
ка следва изображение, познато ни от вотивни-
те паметници, като тук се визира сходството по 
отношение на облеклото, позата на конника и 
коня в ход надясно. Поради унифицираността 
на изобразителния език, идентифицирането на 
образа е затруднено. Въпреки това изборът на 
тази иконографска схема, изсечена върху над-
гробията на военни, показва най-вече воинска-
та принадлежност на починалия. В тези случаи 
рядко се добавят елементи присъстващи върху 
вотивите, като дърво със змия или фигура на 
глиган.53 При паметниците, в които липсват 
данни за военен статус, конният образ може да 
се интерпретира като носител на идеята за хе-
роизация на възрастни мъже. Също така може 
да се предположи, че чрез фигурата на конника 
се цели да се представят добродетелите и до-
стойнствата на погребания, който е бил доблес-
тен римски гражданин и в някои случаи pater 
familias.54

Имайки предвид иконографската характе-
ристика на изображението на конник от урната 
от Долна Бешовица, както и цитираните близ-
ки паралели сред надгробните плочи от реги-
она, може да се предположи, че в случая е пред-
ставен образа на починалия.
52 Иванов 2006, 102 Споменати още са следните военни 

длъжности: scutarius, prefectus vehiculorum, veteranus, 
biarcus, pretorianus, bucinator, carcerarius, beneficiarius 
consularis, librarius legionis, duplicarius.

53 Иванов 2006, 111-112.
54 Иванов 2006, 114-115.
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Ерос, носещ гирлянди 
Върху другата дълга стена на урната откри-

ваме фигура на младеж, носещ гирлянди (Обр. 
3). Иконографските особености позволяват об-
разът да се идентифицира с този на Ерос.55 Той 
е представен в цял ръст, гол, насреща, носещ 
гирлянди, които са изсечени по цялата дължи-
на на паметника и достигат до ъглите му. Прави 
впечатление, че към краищата си те изтъняват. 
Върху тях личат отделни врязвания, които мар-
кират листата. Фигурата на Ерос е сравнително 
пропорционална (сравнена с останалите раз-
глеждани образи), като върху нея в момента не 
личат следи от детайлно оформяне, в това чис-
ло и върху лицето, което е силно повредено.

Мотивът „Ерос, носещ гирлянди” възниква 
през елинистическата епоха, като е често сре-
щан при фирнисовата керамика от Пергам. 
През елинистическия период той е използван 
при архитектурното оформяне на представи-
телните сгради. Едва през римския император-
ски период добива широка популярност и бива 
предпочитан образ, който откриваме както вър-
ху надгробни паметници, така и в архитектур-
ната декорация на обществени постройки.56 З. 
Димитров отбелязва, че за разлика от фризо-
вете с бичи глави, които са често срещани при 
фасадите на театри, пропилеи, аркади и други 
подобни, разглежданата иконографска схема 
е представена изцяло върху сгради с култово 
предназначение.57 Фигурата на Ерос присъства 
както при саркофази от Рим,58 така и сред па-
метници от източните провинции.59 

Коментираният образ се среща при архи-
тектурната декорация на обществените сгра-
ди в провинция Долна Мизия, например сред 
фриз-архитравните блокове на храмовете на 
Юпитер и Фортуна в Ескус.60 Той се разполага 
и върху стените на саркофази, открити на те-
55 Mitova-Dzonova 1981, 159.
56 Димитров 2007, 214; Милчева 2017, 40.
57 Димитров 2007, 214.
58 Koch 1988, 18-21, No 7; 30-31, No 11.
59 Koch 1988, 67-69, No 23. 
60 Ivanov 1987, 46; Иванов 2005, 174-200; Димитров 2006a, 

205-206, № 10; Димитров 2007, 215-218.

риторията на Одесос61 и Рациария.62 Образът е 
познат и при разгледаните от Р. Милчева гир-
ляндни остотеки от провинция Македония. 
Присъствието на иконографската схема сред 
цитираните паметници демонстрира разпрос-
транението на мотива сред същия вид паметни-
ци и в други, близко разположени, провинции. 
Р. Милчева отбелязва още, че практиката за 
поставяне на растителна украса, в това число и 
гирлянди, може да се свърже с идеята за отда-
ване на почит към починалия.63 Върху т.н. „гир-
ляндни саркофази” мотивът от гирлянди, при-
държани от митологична фигура, се повтаря 
ритмично и покрива изцяло повърхността на 
каменния паметник.64 За разлика от тях, върху 
паметника от Долна Бешовица той е предста-
вен само на една от страните.

Въпреки голямата популярност на образа 
на Ерос, носещ гирлянда, който срещаме сред 
фризовете на храмовите сгради в провинция 
Долна Мизия, преобладаваща част от паметни-
ците с тази иконография се откриват в гробен 
контекст. В този ред на мисли появата на образа 
му върху урната от Долна Бешовица не е случа-
ен, а е част от смислово свързана изобразителна 
програма, която има обща символика, свързана 
с представите за смъртта. 

Гений на смъртта 
Изображението върху другата къса страна 

на каменната урна, е силно изтрито. Въпреки 
това може да се възстанови иконографията на 
образа. Фигурата е на младеж, представен в цял 
ръст, във фас, левият крак е кръстосан пред де-
сния, който е опорен. Ръцете са кръстосани на 
гърдите; вдясно личи издължен предмет, на 
който младежът се подпира (Обр. 4). 

Още при публикуването на урната, А. Цвет-
ков определя този иконографски тип като 

61 Герасимов 1969, 60-61, обр. 7.
62 Филов 1910, 8-10; Атанасова 1964, 26; Атанасова 1972, 

145-151.
63 Милчева 2017, 9-16.
64 Филов 1910, 8-10; Атанасова, Митова-Джонова 1985, 

28-29. 
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Genius mortis.65 Неговото мнение е прието и от 
Д. Митова-Джонова.66 Зад определението „Ге-
ний на смъртта” се крие всъщност Ерос, пред-
ставен с обърната с пламъка надолу факла. Изо-
бражението води появата си от елинистическия 
период, както и повечето други образи на Ерос, 
които се срещат върху саркофазите. Сродни на 
него са и типовете на спящи Ероси.67 Дискути-
раният образ е популярен сред саркофазите от 
Рим и Италия,68 но се среща и в източните про-
винции.69

Р. Милчева отбелязва, че мотивът „Ерос, с 
обърната надолу факла”, както и другите типо-
ве на Ерос, са били предназначени за частния 
апотеоз. Тя допълва още, че той добива попу-
лярност основно в провинциите в западната 
част на Римската империя през императорска-
та епоха, а появата му в Мала Азия и гръцкия 
свят е спорадична. В провинция Македония са 
открити само няколко паметника, носещи ре-
лефна украса от този тип.70 Образът му се сре-
ща върху надгробни паметници, като е особено 
популярен в граничните римски области, като 
Норикум и Панония. Там той може да бъде от-
крит основно върху надгробни плочи на военни 
лица, където най-често бива представян като 
младеж с крила и факла.71

Геният на смъртта има конвенционална ико-
нография, която е използвана и при паметници 
от Горна и Долна Мизия. Този образ се среща 
при декорацията на мавзолей от Рациария.72 
Също така присъства като образ, който запълва 
полето на акротериите на каменните паметни-
ци, както например на фрагмента от саркофаг 
от Ескус.73 Често пъти Ерос е представен излег-
нат на една страна, като се запазва характерната 

65 Цветков 1935, 450.
66 Mitova-Dzonova 1981, 159.
67 Koch, Sichtermann 1982, 207.
68 Koch, Sichtermann 1982, 207, Nr. 70, 164, 299, 303.
69 Koch, Sichtermann 1982, 563, Nr. 554.
70 Милчева 2017, 42-43.
71 Cambi 2005, 17, fig.8; Cambi 2005, 22, fig. 12; Ferri 1933, 

95, fig. 82; 97, fig. 87-88.
72 Ferri 1933, 265-266, Димитров 2006b, 200-201. 
73 Борисова-Кацарова 2005, 68.

за иконографията му поза, при която единият 
крак е кръстосан пред другия.74 Тук могат да се 
цитират и две надгробни плочи, открити в съ-
щия регион като урната, едната от Синьо бър-
до,75 а другата е вече многократно споменава-
ната плоча от Горна Бешовица.76 И при двете 
в акротериите има фигури, идентифицирани 
като Гении на смъртта. Могат да се добавят и 
надгробни статуарни паметници, като тези от 
с. Генерал Мариново77 и от Ескус.78 Групата от 
споменатите вече изображения може да се до-
пълни и още едно, представено в релеф.79

По своята същност дискутираният образ 
спада към групата на персонификациите, свър-
зани с представите за смъртта. Факлата, която 
присъства като задължителен елемент от ико-
нографията на Ерос, е обърната надолу, което 
от своя страна може да бъде прието като сим-
волно проявление за края на живота на смърт-
ния. 

Датировка
При първичното публикуване на паметни-

ка, А. Цветков не изказва мнение по отноше-
ние на неговата датировка. В обобщаващото 
си изследване върху урните с пластична укра-
са Д. Митова-Джонова го датира, въз основа на 
стила и иконографските особености на фигу-
рите – облекло и въоръжение, в средата на ІІІ 
в.80 Най-точните паралели от гледна точка на 
иконографията и стила на изображенията се 
откриват в надгробните плочи от региона на 
Северозападния Предбалкан. Добри паралели 
са плочата от Ботевград (средата до втората по-
ловина на III в.)81 и стелата от Кунино, отнесе-
на към втората половина на III в.82 Най-късният 
пример за използване на изображения в цял 

74 Пак там.
75 Conrad 2004, 265, № 523, Taf. 88.
76 Conrad 2004, 263, №516, Taf. 84.
77 Атанасова, Митова-Джонова 1985, 45.
78 Ковачева 1981, 61-63, обр. 4; Ковачева 2014, 72, № 55.
79 Данков 1996, 155.
80 Mitova-Dzonova 1981, 160.
81 Conrad 2004, 264, № 518, Taf. 85.
82 Conrad 2004, 265, № 521, Taf. 87.
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ръст от разглежданата група, откриваме при 
плочата от Горна Бешовица,83 както и при фраг-
мента от плоча от Долна Кремена, датирани 
към края на ІІІ – началото на ІV в.84 Образът на 
воин, придружен от женска фигура, за която се 
предполага, че е негова съпруга, е изключител-
но популярен от средата на ІІІ в. и се използва 
до края на века. 

В изследването си, посветено на нагробните 
плочи, М. Иванов отбелязва, че след средата на 
ІІІ в. настъпват промени в стила на скулптур-
ните паметници, а именно нарушаване на про-
порциите и пластичността на изображенията, 
както и уголемяване на главата за сметка на 
останалата част от тялото. В края на века тази 
тенденция води до обезличаване на фигурите и 
затрудняване на половата им диференциация 
спрямо техните иконографски особености.85 
Подобни наблюдения относно пропорциите 
на фигурите и пластичносттта на изображени-
ята могат да се направят и при урната от Долна 
Бешовица. Датировката на паметника може да 
се постави във втората половина на ІІІ в., като 
е базирана на паралелите и стиловите характе-
ристики на изображенията.

Паметникът от Долна Бешовица в конте-
кста на римското изкуство

От направените дотук наблюдения може 
да се заключи, че урната от Долна Бешовица 
няма аналог сред надгробните паметници от 
територията на днешна България, при който 
да са съчетани на едно място всички разглеж-
дани образи. Въпреки това, всеки от тях намира 
свои паралели сред паметниците от провинция 
Долна Мизия. Изображението на мъжка фи-
гура, изсечено върху дългата страна на урната, 
може да бъде интерпретирано като образ на 
воин, който се среща често върху надгробия-
та от ІІІ в. Женската фигура намира сходство 
с надгробните статуи от типа „Голяма Херку-
ланка”. Те често се откриват извън археологи-

83 Conrad 2004, 263, № 516, Taf. 84.
84 Conrad 2004, 266, № 526, Taf. 87.
85 Иванов 2010, 396.

чески контекст, но въпреки това не се подлага 
под съмнение присъствието им в некрополите 
на по-големите градски центрове. Посочените 
паралели с надгробната пластика – плочите от 
Горна Бешовица, Тетевен, Ботевград и Долна 
Кремена, позволяват да се заключи, че образите 
на съпружеската двойка са сред предпочитани-
те от населението в провинцията иконографска 
схема, използвана при направата на надгробни 
паметници през ІІІ в. 

Фигурата на конника е често срещан образ 
върху вотивните и надгробни плочи, откривани 
в римските провинции, попадащи в територия-
та на днешна България. Направените наблюде-
ния позволяват да се предположи, че тук чрез 
образа на конник се изразява идеята за общест-
вения и военния статус на погребания.

Ерос, присъстващ върху стените на памет-
ника, завършва смислово избраните образи, 
изсечени върху урната. Прави впечатление, че 
всички изображения, които са изпълнени върху 
стените на разглеждания паметник, се използ-
ват при надгробните стели, а също така върху 
саркофази и урни. По всичко личи, че наборът 
от образите, избрани за украсата на каменната 
урна, не е случаен и е бил провокиран от една 
страна от избора на клиента, а от друга от ре-
пертоара на работилница. При изработването 
на паметници на каменната пластика, в това 
число и вотивни релефи, участие в подбора на 
изображения обикновено имат и майсторът и 
клиентът. Разглежданата от нас урна не може 
да се причисли към серийното производство на 
надгробия, поради необичайното съчетание на 
образи. Въпреки това наблюденията направени 
във връзка с изработката на вотивните релефи, 
могат да бъдат изключително полезни в този 
случай. Основно значение тук е отредено как-
то на качеството на материала, така и на броя 
и пластичната изработка на присъстващите 
фигури. В случаите, в които иконографията на 
паметника се отличава, от установената такава 
при масовия материал, може да се говори за 
индивидуална поръчка.86

86 Boteva 2006, 72-76; Ботева 2011, 118-119; Колева 2017, 
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Както вече беше отбелязано, използваните 
четири иконографски схеми не се срещат в тази 
комбинация върху друг паметник. Те са позна-
ти поотделно върху саркофазите от Рациария,87 
където откриваме образа на Ерос, държащ гир-
лянди както и конник в ход надясно. Върху пло-
чата от Горна Бешовица са изсечени изобра-
женията на Гения на смъртта, поставен върху 
акротериите на плочата, съчетан с образите на 
двама конници и портретни изображения на 
съпружеска двойка. Надгробна плоча от с. Вой-
ново, Силистренско, е съхранила нетипичното 
съчетаване на Гения на смъртта с фигурата на 
Тракийския конник, пред който е изобразено 
дърво с увита около него змия, в комбинация с 
лъв нападнал елен.88 

При анализа на паметника Д. Митова-Джо-
нова отбелязва, че по композиция и по предста-
вяне на портретите, урната от Долна Бешовица 
има връзка с италийската надгробна пластика.89 
Подобна връзка може да се види по-скоро от 
гледна точка на използването на сходни иконо-
графски типове, които са част от репертоара на 
римското изкуство. Г. Кох например отбеляз-
ва, че фигурата на воин в цял ръст е често сре-
щан образ върху надгробните плочи на воини, 
открити в Северна Италия90. Присъствието на 
Гения на смъртта и фигурите на съпружеската 
двойка е част и от иконографията на надгроби-
ята в провинциите от Средния и Долен Дунав. 
Образът на Ерос като младеж, носещ гирлянди, 
е широко застъпен при декорацията на малоа-
зийските саркофази. През римския период сар-
кофази от този тип се срещат в ареала от Апе-
нинския полуостров на запад до Мала Азия на 
изток91. 

Всички иконографски типове, които са 

284-285.
87 Атанасова, Митова-Джонова 1985, 27; Избрани скулп-

турни паметници, 32, № 8 (В. Герасимова).
88 Gočeva, Oppermann 1981, 9-10, № 184. За съжаление 

плочата е изгубена, а от нея е запазена само рисунка, 
която е поместена на страниците на CCET.

89 Mitova-Djonova 1981, 159.
90 Koch 1988, 127.
91 Герасимов 1969, 60.

представени върху урната от Долна Бешовица, 
а именно изображенията на воин, придружен 
от съпругата му; конник; Ерос, носещ гирлянди 
и Ерос с обърната надолу факла, са често сре-
щани в изкуството на римската императорска 
епоха. Те са популярни както в самия Рим, така 
и в западните и източните части на империята, 
където се срещат върху различни видове над-
гробни съоръжения и паметници, чрез които се 
изразяват представите на хората за смъртта. В 
Долна Мизия те са претворени в различни по 
форма скулптурни паметници – в кръгла скулп-
тура и релеф, като присъстват сред репертоара 
на майсторите в провинцията през цялата рим-
ска императорска епоха. Урната от Долна Бе-
шовица е едно от късните проявления на това 
провинциално изкуство, свързано със смъртта. 
Тя показва най-често срещаните и разпознава-
еми изображения на надгробните паметници, 
съчетани в един паметник, които носят идеята 
за достоен живот на погребания от една страна 
и идеите за отвъдното от друга.

Направените наблюдения към момента 
позволяват да се предположи, че урната е дело 
на провинциален майстор, чието ателие веро-
ятно се е намирало в района на „Северозапад-
ния Предбалкан”, където е открит и най-точния 
паралел – плочата от с. Горна Бешовица. Раз-
пространението на сходни иконографски типо-
ве, които са срещат върху надгробните плочи, 
както и стила им, потвърждава това. Популяр-
ността им сред местното население, в периода 
от средата на ІІІ в. до края на ІІІ в., отразява и 
предпочитанията по отношение на оформле-
нието на паметника от страна на клиента. Този 
избор най-вероятно е повлиян от военния ста-
тус на клиента, за което свидетелстват направе-
ните паралели с останалите паметници. 

В заключение може да се отбележи, че ко-
ментираният паметник засега е единствен по 
рода си представител на каменните урни с 
подобно съчетаване на изображения от тери-
торията на провинция Долна Мизия. Всички 
образи върху него са част от репертоара на рим-
ското изкуство, което отразява представите за 
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смъртта. Урната от Долна Бешовица е един къ-
сен представител на този вид пластика от наши-
те земи, която допринася за изучаване на рим-
ското изкуство през втората половина на ІІІ в.
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Обр. 1. Изображение на мъжка и женска 
фигура върху урната от Долна Бешовица 

(снимка Елина Анастасова)

Обр. 2. Изображение на конник върху урната 
от Долна Бешовица 

(снимка Елина Анастасова)
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Обр. 3. Изображение на Ерос, носещ гирлянди, върху урната от 
Долна Бешовица 

(снимка Елина Анастасова)

Обр. 4. Изображение на Гений на смъртта вър-
ху урната от Долна Бешовица 
(снимка Елина Анастасова)
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Обр. 5. Плоча от Горна Бешовица 
(снимка Елина Анастасова)
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Проведените през 2010-2016 г. спасителни 
разкопки в София предоставиха на изследо-
вателите непозната досега информация за пе-
риода I-VI век в областта на градоустройството 
и архитектурата, бита, нумизматиката, епигра-
фиката, сфрагистиката и др.1 Археологически-
те проучвания на антична Сердика показаха, 
че времето от средата на V в. до края на VI в. 
е последният период в развитието на античния 
град.2 Откритият голям брой монети и печати 
от това време, между които и редки образци, 
обогатиха знанията ни за историята на антична 
и ранновизантийска Сердика.3

1 Аладжова 2011; Владимирова-Аладжова 2013; 
Aladzhova 2018.

2 Иванов 2011; Иванов 2012; Иванов 2012а; Иванов 
2013; Борисова-Кацарова, Аладжов 2012; Кацарова, 
Горянова, Станев 2016; Владимирова-Аладжова 2017.

3 Владимирова-Аладжова 2013а; Владимирова-Ала-
джова 2014; Vladimirova-Aladzhova 2016; Владими-
рова-Аладжова 2016; Владимирова-Аладжова 2017a; 
Vladimirova-Aladzhova 2017; Владимирова-Аладжо-
ва 2018; Владимирова-Аладжова 2018а; Владими-

Обект на настоящата публикация са девет 
оловни печата на император Юстиниан I (527-
565) открити при разкопките в Сердика,4 като 
това са първите моливдовули на този импера-
тор, открити на територията на античния град 
и извън него по време на научни експедиции.

Печатите на Юстиниан І се датират в широ-
ките граници на неговото управление 527-565 
г.,5 а по своите характеристики се разделят на 
три групи:6

1. Върху лицето е изобразен блоков моно-
грам на името Юстиниан, а върху опакото то е 
изписано с латински букви.7 

рова-Аладжова 2018б; Vladimirova-Aladzhova 2018.
4 За сравнение в колекцията на Ермитажа се съхраняват 

14 печата от този владетел от разкопки през различно 
време и обекти, а в сбирката на Dumbarton Oaks са 16 
без информация за местонамиране (Соколова 2007, 
22-24; Nesbitt, Morrisson 2009, 7-14).

5 Nesbitt, Morrisson 2009, 9.
6 Zacos, Veglery 1972; Nesbitt, Morrisson 2009, 7-8.
7 Zacos, Veglery 1972, no. 2. Липсата на изображение 

на императора и изписване на титлата му, поражда 

Печати на император Юстиниан I (527-565 г.) 
открити в Сердика

Дочка Владимирова-Аладжова

Seals of emperor Justinian I (527-565) discovered in Serdica 
Dochka Vladimirova-Aladzhova

Abstract: During the archaeological excavations in ancient Serdica, nine seals of Justinian I were found, which is 
the largest number of seals of this emperor discovered in a clear archaeological context. The seals have the following 
description:

Obv. Nimbate beardless bust of Justinian I, facing forward, wearing a helmet with diadem, trefoil ornament, 
pendilia, and a chlamys. A circular inscription beginning at left.  Indeterminate border.

DN IVSTINI ANVSPPAVG = D(ominus) n(oster) Justinianus p(er)p(etus) Aug(ustus)
Rev. Winged Victory advancing, wearing a long chiton and holding a victory wreath in each hand. A small cross 

visible to the left. No legend. Border of dots.
The seals are of different boulloterion, which may mean that they were produced at different moments during 

the reign of the emperor. These imperial seals attest to the active exchange of correspondence between the Palace 
and Serdica, which was in accordance with the domestic and foreign policy of Emperor Justinian I in the Balkans.

Key words: emperor Justinian I, seal, Serdica.
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2. Върху аверса е представен бюст на им-
ператор Юстиниан I, надпис с името и оби-
чайната титулатура, на реверса е представена 
Виктория с два венеца, а отляво и отдясно по 
един кръст.8

3. Изображение и надпис на Юстиниан I 
върху едната страна и допоясно изображение 
на Богородица с младенеца насреща, отляво и 
отдясно по един малък кръст.9

Моливдовулите от Сердика се отнасят към 
втората група и имат следните характеристи-
ки:10

Лице: Голобрад бюст с нимб на импера-
тор Юстиниан I, насреща, с шлем и диадема 
с рendilia и хламида. Около изображението 
по посока на часовниковата стрелка надпис: 
DN IVSTINI ANVSPPAVG = D(ominus) n(oster) 
Justinianus p(er)p(etus) Aug(ustus)

Опако: Крилата Виктория с дълъг хитон, 
държи венец във всяка ръка. В лявото и дяс-
ното поле по един кръст. Няма надпис. Около 
изображението бордюр от точки. 

Откритите в Сердика печати са от различ-
ни обекти на територията оградена от кре-
постната стена11 ‒ Метростанция 8-II, сектори 
Изток и Централен, Западна крепостна порта 
и „Света Неделя“ ‒ Север:

съмнение, че става дума за владетелски печат, а не за 
такъв на частно лице вж. Nesbitt, Morrisson 2009, 8.

8 Zacos, Veglery 1972, no. 3. 
9 Zacos, Veglery 1972, no. 4. Има мнения, че тези 

моливдовули са на Юстин II, вж. Nesbitt, Morrisson 
2009, 14, no. 6.1.

10 Zacos, Veglery 1972, no. 3; Nesbitt, Morrisson 2009, 7‒13, 
no. 4.1 ‒ 4.15.

11 В описанието са отразени всички данни за местона-
мирането и координатите на артефактите, които на 
по-късен етап на изследване могат да подпомогнат 
изготвянето на топография на намерените печати 
в Сердика.

1. Сердика. Обект: Метростанция 8-II, сек-
тор Изток, западно от югоизточния вътрешен 
ъгъл на помещение 5; дълб. 2,34 м; Пол. № А 
587. 

Олово, 12/17 мм; 5,18 г.12 Висок релеф, 
добре запазен (Обр. 1).13

2. Сердика. Обект: Метростанция 8-II, сек-
тор Централен; Декуманус 0, дълб. 539,77 м; 
Пол. № А 11/654.

Олово, 19 мм; 7,02 г.14 Запазен надпис и изо-
бражение (Обр. 2).  

12 Nesbitt, Morrisson 2009, 13, no. 4.15.
13 За по-голяма яснота, илюстрациите не са в реалния 

им размер.
14 Nesbitt, Morrisson 2009, 9, no. 4.1.

Обр. 1.  Печат на император Юстиниан I. 
Олово. Сердика.

Обр. 2. Печат на император Юстиниан I. 
Олово. Сердика.
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3. Сердика. Обект: Метростанция 8-II, сек-
тор Централен; Декуманус 0, дълб. 540,36 м; 
Пол. № А 11/584. 

Олово, 16 мм; 4,84г.15 Запазена лицева стра-
на, обратната е със силна корозия. (Обр. 3).

4. Сердика. Обект: Метростанция 8-II, сек-
тор Изток, кв.G 7, сгр. А1, пом.3; дълб. 538,77 м; 
Пол. № И 239.

Олово, 13/20 мм; 3,66 г.16 Върху лицевата 
страна са запазени част от надписа и изображе-
нието. Върху реверса се различава част от Вик-
тория, разрушена е повърхността на мястото на 
канала (Обр. 4). 

15 Nesbitt, Morrisson 2009, 13, no. 4.15.
16 Nesbitt, Morrisson 2009, 13, no. 4.14.

5. Сердика. Обект: Метростанция 8-II, сек-
тор Изток; сгр. А2, пом. 12; дълб. 541,10 м; Пол. 
№. И 1298. 

Олово, 17/18 мм; 7,59 г.17 Слаб релеф върху 
лицето и обратната страна (Обр. 5). 

6. Сердика. Обект: Метростанция 8-II, сек-
тор Изток, кв. Н8, сгр. А1, пом. 3, дълб. 538,88 м; 
Пол. № И 238.

Олово, 17/18 мм; 5,78 г.18 Релефен отпечатък, 
от групата печати без надпис (Обр. 6).

17 Nesbitt, Morrisson 2009, 10, no. 4.5. 
18 Nesbitt, Morrisson 2009, 13, no. 4.15.

Обр. 3. Печат на император Юстиниан I. 
Олово. Сердика. Обр. 5. Печат на император Юстиниан I. 

Олово. Сердика.

Обр. 6. Печат на император Юстиниан I. 
Олово. Сердика.Обр. 4. Печат на император Юстиниан I. 

Олово. Сердика.
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7. Сердика. Обект: Метростанция 8-II, сек-
тор Изток, сгр. А6, сев. от декуманус 0, в трасето 
на античната сграда; дълб. 540,15 м. Пол. № И 
1340.

Олово, 16/21 мм; 4,95 г.19 Деформирано ядро, 
нисък релеф на изображението; от групата пе-
чати без надпис (Обр. 7). 

8. Сердика. Обект: Западна крепостна пор-
та, кв. Н5, дълб. 538,21 м. Пол. № 562/2012.

Олово, 18/23 мм; 6,90 г.20 Разрушено ядро, 
слаб отпечатък (Обр. 8).

19 Nesbitt, Morrisson, 2009, 12, no. 4.11.
20 Nesbitt, Morrisson 2009, 10, no. 4.3.

9. Сердика. Обект: „Света Неделя“ – север, 
кв.27; дълб. 544, 82 м. Пол. № 129.

Олово, 20/28 мм 11,05 г.21 Разрушено ядро по 
протежение на канала. По-ясен отпечатък вър-
ху реверса (Обр. 9). 

При отпечатването на описаните моливдо-
вули няма използвани общи матрици. Намира-
нето на значителен брой печати на определена 
територия с общ „подател“ показва засилен 
интерес към евентуалния получател. Печати-
те скрепяват писменните послания, заповеди, 
в случая на император Юстиниан I, до длъж-
ностни лица в Сердика. Причините и поводите 
за кореспонденцията между императорската 
канцелария и неустановени в Сердика лица мо-
гат да се търсят в много направления, но тук ще 
се спра само на тези, които смятам, че имат го-
лям исторически залог, за да предизвикат вни-
манието на императора.

При управлението на Юстиниан I Сердика 
отново е цветущ град със значителни възмож-
ности. Археологическите проучвания показват 
висок стандарт на живот, най-малко до третата 
четвърт на VI век.22 Това се дължи на цялостната 
вътрешноикономическа политика на импера-
тора за стабилизиране на стопанството, което 
включва провеждането на две последователни 
монетни реформи за промяна на съотноше-
нието между златните и бронзовите номинали. 

21 Nesbitt, Morrisson 2009, 10, no.4.3. 
22 Иванов 2011; Иванов 2012; Иванов 2012а; Иванов 2013.

Обр. 9. Печат на император Юстиниан I. 
Олово. Сердика.

Обр. 8. Печат на император Юстиниан I. 
Олово. Сердика.

Обр. 7. Печат на император Юстиниан I. 
Олово. Сердика.
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Първата е извършена през 538 г., когато се въ-
вежда отбелязването на годината на управление 
върху бронзовите монети и един солид започва 
да се равнява на 16 либри бронз.23 Следващата 
монетна реформа е извършена през 542 г.; тога-
ва един солид започва да се равнява на 12 либри 
бронз, като се разменя за 180 солида.24 През 550 
г. Юстиниан І извършва нова монетна реформа, 
но информацията за нея не е достатъчна, за да 
се реконструира съотношението между златни-
те и бронзовите номинали.25 Предприемат се 
още редица действия в областта на администра-
цията, военното дело, икономиката и др., които 
дават своите видимо положителни резултати в 
живота на империята. 

Във външнополитически аспект управле-
нието на Юстиниан I е съпроводено от редица 
войни с вандалите, готите и Сасанидска Персия. 
Почти на всеки две-три години балканските 
провинции са подложени на варварски напа-
дения.26 В средата на VІ в. славянските племена 
започват да се установяват трайно в територии-
те на юг от река Дунав. Едно от най-масираните 
славянски нахлувания е през 550 г., като в изво-
рите изрично се споменава и Сердика. Страте-
гът на Тракия Герман бил изпратен в града от 
император Юстиниан I, за да подготви поход 
срещу Тотила и готите в Италия. Тогава в им-
перията нахлули славяните, но като узнали за 
присъствието на Герман в Сердика и голямата 
ромейска войска там, те се оттеглили в Далма-
ция.27 След 550 г. нападенията на анти, славини 
и българи на юг от Дунав зачестили, но не всич-
ки могат да се свържат с района на Сердика. 
През 551 г. и 558 г. са регистрирани нови набези 
на славяни и българите кутригури; те премина-
ли на юг от Балкана и се насочили към диоцеза 

23 Raeder 1987, 14.
24 Hahn, Metlich 2000, 16; Hahn 2005, 56.
25 Според някои изследователи се връща старият стан-

дарт отпреди 538 г., т.е. 1 солид = 360 фолиса = 20 
либри бронз (вж. Hahn, Metlich 2000, 17–20).

26 Дуйчев 1972, 20–69; Венедиков 2002, 119; Whitby 2008, 
714–721.

27 ГИБИ, II, 157; Гюзелев 1999; Данчева-Василева 2017, 
45-46.

Македония, като стигнали до Средна Гърция.28 
Въпреки че изворите не съобщават дали Серди-
ка е пострадала, това следва от казаното от Про-
копий Кесарийски, който споменава Сердика 
като град, чиито стени са били възстановени 
наред с други пострадали градове в Тракия.29 
Заедно с това той съобщава, че в града към 550 
г. пребивава значителен експедиционен кор-
пус. Възможно е тези военни части да са били 
ангажирани със строителството тук, но не е из-
ключено реконструкцията на крепостта да е за-
вършена и поради това Сердика да е избрана за 
база на готвения поход към Италия.30 Времето 
на Юстиниан I се определя от Прокопий Кеса-
рийски като кулминационна точка в строенето 
на крепости и преустрояването на вече същест-
вуващи укрепления, които в последствие би-
ват изоставени.31 Заплахата от север е сериозно 
предизвикателство за императора. Спешните 
мерки за защитата на територията предполагат 
редовна комуникация между императорска-
та канцелария и възловите защитни пунктове, 
като кореспонденцията е скрепявана с импера-
торските печати. 

Важен момент от управлението на Юстини-
ан I, който определено е свързан със статута на 
Сердика, е създаденият през 535 г. (І Новела XI) 
нов град в неговото родно място Iustiniana prima. 
Той е замислен да увековечи императорската 
слава, но същевременно стaва административ-
на и култова столица на префектура Illyricum, 
включително на диоцеза Dacia.32 Важното е, че 
с тази нова урбанистична структура се цели да 
се намали влиянието на Солунския архиепис-
коп, който бил папският викарий за Източен 
Илирик.33 Според новелата на архиепископа, 
на Iustiniana prima се подчиняват епископите от 
провинциите в Северен Illyricum, включително 
от провинция Dacia mediterranea; архиеписко-
път на Юстиниана Прима получава статута на 
28 Велков 1959, 48.
29 ГИБИ, II, 157; Динчев 2014, 60-64. 
30 Динчев 2014, 64.
31 ГИБИ, II, 1958, 154-177.
32 Динчев 2014, 95 и посочената там литература.
33 Dumanov 2015, 93.
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папски викарий в църковната администрация 
на епархията в Dacia.34 Поради промяна на 
статуквото със създаването на Iustiniana prima 
и предоставените права на нейния архиепис-
коп, Сердика губи привилигированата си по-
зиция спрямо останалите епископи в Dacia 
mediterranea. В защита на сердикийската кауза 
местните църковни водачи се противопоставят 
на архиереите на Iustiniana prima35и отказвали да 
признаят върховенството на новото седалище 
на църковната власт. Този конфликт е отразен 
в писмото на папа Григорий Велики до епис-
коп Феликс от Сердика, в което се изисква под-
чинението на последния на по-висшестоящия 
по ранг архиепископ на Юстиниана Прима. За 
подобно състояние на отношенията и по-рано 
може да се прецени от надписа за възстановя-
ването на сердикийския водопровод по времето 
на император Тиберий Константин (578-582), в 
който се уточнява, че ремонтните дейности са 
били предизвикани от архиепископ Леонтий.36 
Регулирането на тези сложни взаимоотноше-
ния между двата града, предполагат размяна-
та на активна кореспонденция между импера-
торската канцелария и Сердика. В подкрепа на 
тази теза говори откритата в Сердика оловна 
плочка подпечатана със същия булотириум 
на печат на архиепископ Теодор, намерен в 
Iustiniana prima.37

Както отбелязах по-горе, печатите на Юсти-
ниан I се датират в широките граници на него-
вото близо 40-годишно управление (527-565 г.), 
което предполага печатите на императора да 
бъдат свързани с всяко от изброените събития, 
в които градът Сердика има определена роля.

От България са известни близо 50 печата на 
Юстиниан I,38 което е най-големият брой мо-

34 Snively 2005, 216; Bavant, Ivanišević 2006, 69.
35 Динчев 2014, 97 и посочената там литература.
36 Неговото жилище е идентифицирано при послед-

ните археологически проучвания при пресечката на 
кардо максимус и декуманус максимус (вж. Иванов 
2012).

37 Vladimirova-Aladzhova 2018.
38 Jordanov 2009, №№ 4-41; Jordanov 2011, №№ 23-27; 

Jordanov 2011а, №№ 44в-44ж.

ливдовули на император открити в България. 
От тях само един е намерен при археологически 
проучвания ‒ на „Ковачевско кале“ край Попо-
во.39 Съхраняваните печати в музейните колек-
ции са от дарения и откупки, което лишава от 
сигурност точното местонамиране, заявено от 
приносителите им.40 Затова деветте печата от 
разкопките в Сердика, открити в стратифици-
рана среда с ясен контекст, са особено важни41, 
не само като брой, но и при тълкуването42 на 
императорските послания до значимия ранно-
византийски център Сердика.43 

Procopius Caesariensis. De bello Gothico, 476-
477 – ГИБИ, II, 1958, 134-135.

Procopius Caesariensis. De edifitii. Opera 
omnia, rec. J.Haury. Lipsiae, 1905-1913, III2 , IV. 1, p. 
165, – ГИБИ, II, 1958, 157.

Аладжова 2011: Д. Аладжова. Рядък сестер-
ций на Британик (предварително съобщение). 
– Археология, LIII/2, 110-117.

Борисова-Кацарова, Аладжов 2012: И. Бо-
рисова-Кацарова, А. Аладжов. Западна порта 
на Сердика. – Археологически открития и разкоп-
ки през 2011 г., София, 322-325.

Велков 1959: В. Велков. Градът в Тракия и Да-
кия през Kъсната античност (VІ-VІ в.). Проучва-
ния и материали. София.

Венедиков 2002: И. Венедиков. Карнобат-
ско преди създаването на Карнобат. В: История 
и култура на карнобатския край. Варна, 4, 79-143.

Владимирова-Аладжова 2013: Д. Влади-
мирова-Аладжова. Начало на монетосеченето в 
Сердика. – Археология, LV, 1, 97-101.
39 Стойков 2011.
40 Когато сведенията са от „втора ръка“ се стига до 

ситуацията в публикациите местонамирането на 
един и същ печат да се свързва с различни селища 
(Йорданов, Койчев, Мутафов 1998, 75; Jordanov 2009, 
78, n. 8).

41Cheynet, Morrisson 1990, 106.
42 Curta 2016.
43 Единични печати на Юстиниан са намирани и на 

обекти в съседни на България земи – вж. Гај-Попо-
вић 1980, 165-168; Иванишевић 1992; Stamenković, 
Ivanišević 2013, 247, № 11. 



31Д. Владимирова-Аладжова. Печати на император Юстиниан I открити в Сердика

Владимирова-Аладжова 2013а: Д. Влади-
мирова-Аладжова. Разпространението на мо-
нетите от 16 нумии на император Юстиниан 
І. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 9, 
93-100.

Владимирова-Аладжова 2014: Д. Владими-
рова-Аладжова. Печат на император Ираклий 
(610-640) от Сердика. – Bulgaria Mediaevalis, 4-5, 
19-23.

Владимирова-Аладжова 2016: Д. Влади-
мирова-Аладжова. Печат на Приск от Сердика 
(VI–VII в.). – Bulgaria Mediaevalis, 7, 33-38.

Владимирова-Аладжова 2017: Д. Владими-
рова-Аладжова. Нумизматични данни за исто-
рията на Сердика през V век. – Нумизматика, 
сфрагистика и епиграфика, 13, 183-190. 

Владимирова-Аладжова 2017a: Д. Влади-
мирова-Аладжова. Печат на император Тибе-
рий ІІ Константин от Сердика. – В: Хр. Попов, 
Ю. Цветкова (съст.), KPATIΣTOΣ Сборник в чест 
на професор Петър Делев. София, 627-632. 

Владимирова-Аладжова 2018: Д. Влади-
мирова-Аладжова. Търговски печати от Серди-
ка. – Studia Archaeologica Universitatis Serdicensis, 
Supplementum VI: Stephanos archaeologicos ad 80 
annum professoris Ludmili Getov. София, 509-514.

Владимирова-Аладжова 2018а: Д. Влади-
мирова-Аладжова. Анонимен печат от края на 
V и началото на VI век открит в Сердика. – В: 
„Българско царство“ Imperium Bulgariae в чест на 
60 годишншна на доц. Георги Николов. София, 125-
131.

Владимирова-Аладжова 2018б: Д. Влади-
мирова-Аладжова. Монети и пломби от време-
то на тетрархията, открити в Сердика. – Нумиз-
матика, сфрагистика и епиграфика, 14, 107-114.

Гај-Поповић 1980: Д. Гај-Поповић, Оловни 
печат цара Јустинијана. – Нумизматичар 3, Бео-
град, 165-168.  

ГИБИ ІІ 1958: И. Дуйчев и др. (ред.), Гръцки 
извори за българската история, II (Извори за бъл-
гарската история, III). София.

Гюзелев 1999: В. Гюзелев. Нашествия и за-
селване на славяните в балканските провинции 
на Византийската империя (VI-VII в.). – В: И. 

Божилов, В. Гюзелев. История на България в три 
тома. Том I, История на средновековна България 
VI – XIV век. София, 27-54.

Данчева-Василева 2017: А. Данчева-Васи-
лева. История на средновековна София IV-XIV век. 
София.

Динчев 2014: В. Динчев. „Св. София“ и Сер-
дика. София.

Дуйчев 1972: И. Дуйчев. Българско среднове-
ковие. Проучвания върху политическата и култур-
ната история на Средновековна България. София.

Иванов 2011: М. Иванов. Обект „Метростан-
ция 8-ІІ” гр. София, Античен период. – Археоло-
гически открития и разкопки през 2010 г. София, 
316-319.

Иванов 2012: М. Иванов. Археологическо 
проучване през 2011 г. на обект „Метростанция 
8-ІІ”, гр. София, Централен сектор. Античен пе-
риод. – Археологически открития и разкопки през 
2011 г. София, 315-317.

Иванов 2012а: М. Иванов. Археологическо 
проучване на обект „Подлеза“ под бул. „Кня-
гиня Мария Луиза“, гр. София. – Археологически 
открития и разкопки през 2011 г. София, 318-320.

Иванов 2013: М. Иванов. Археологическо 
проучване на обект „Метростанция 8-ІІ”, сектор 
„Изток“, гр. София. – Археологически открития 
и разкопки през 2012 г. София, 290-292.

Иванишевић 1992: В. Иванишевић, Римски 
и византијски печати и медаљони из збирке На-
родног музеја у Пожаревцу. – Нумизматичар 15, 
Београд, 47-52.

Йорданов, Койчев, Мутафов 1998: Ив. 
Йорданов, Ат. Койчев, В. Мутафов. Среднове-
ковният Ахтопол VІ-ХІІ в. според данните на 
нумизматиката и сфрагистиката. – Нумизмати-
ка и сфрагистика, 2, 67-89.

Кацарова, Горянова, Станев 2016: В. Каца-
рова, Сн. Горянова, Ал. Станев. Археологически 
проучвания на обект „Форумът на Сердика“ – 
площад „Св. Неделя“, гр. София. – Археологи-
чески открития и разкопки през 2015 г. София, 
549-553.

Соколова 2007: И. В.Соколова. Печати ви-
зантийских императоторов. Каталог колекции. 



32 JUBILAEUS VIII / 2: Завръщане към изворите

Государственный Эрмитаж. Санкт Петербург.
Стойков 2011: Вл.Стойков. Моливдовул на 

Юстиниан І (527-565) открит в крепостта „Кова-
чевско кале”, Поповско. – Acta Musei Varnaensis, 
VIII/2, 200-205.

Aladzhova 2018: D. Aladzhova. A Hoard of 
Bronze Coins from Serdica (preliminary report). – 
Proceeding of the International Numismatic Symposi-
um “Circulation of Antique Coins in Southeastern Eu-
rope” (Viminacium, Serbia, September 15th to 17th, 
2017). Belgrade, 23-29.

Bavant, Ivanišević 2006: B. Bavant, V. 
Ivanišević. Iustiniana Prima – Tsarichin Grad. Lesko-
vats: Centre Culturel Français de Belgrade / Institut 
Archéologique de Belgrade.

Cheynet, Morrisson 1990: J. Cl. Cheynet, C. 
Morrisson. Lieux de trouvaille et circulation des 
sceaux. – Studies Byzantine Sigillography, 2, 105-136.

Curta 2016: F. Curta. Amphorae and Seals: The 
“Sub-Byzantine” Avars and the Quaestura Exer-
citus. – In: Á. Bollok, G. Csiky and T. Vida (eds.). 
Between Byzantium and the Steppe. Archaeological and 
Historical Studies in Honour of Csanád Bálint on the 
Occasion of His 70th Birthday. Budapest, 307-334. 

Dumanov 2015: B. Dumanov. Thrace in Late 
Antiquity. – In: J. Valeva, E. Nankov and D. Gra-
ninger (eds.). A Companion to Ancient Thrace. Wiley 
Blackwell, 91-105.

Hahn, Metlich 2000: W. Hahn, M. Metlich. 
Money of the Incipient Byzantine Empire, Anastasius 
I – Justinian I, 491 – 565. (MIBE I). Vienna. 

Hahn 2005: W. Hahn. Zur Münzprägung des 
frühbyzantinischen Reiches. Anastasius I. bis Phocas 
und Heraclius-Revolte (491 – 610). Wien. 

Jordanov 2009: І. Jordanov. Corpus of Byzantine 
Seals from Bulgaria, Vol. IIІ/1. Sofia. 

Jordanov 2011: І. Jordanov. The Collection of 
Medieval Seals from National Archaeological Museum 
Sofia. Sofia.

Jordanov 2011а: І. Jordanov. Corpus of Byzan-
tine Seals from Bulgaria vol.1-3. Sofia 2003, 2006, 
2009. Adennda et Corirgenda. – Нумизматика, 
сфрагистика и епиграфика, 7, 2011, 189-228.

Nesbitt, Morrisson 2009: J. Nesbitt, C.Morris-

son. Cataloque of Byzantine Seals at Dumbarton Oaks 
and in the Fogg Museum of Art, 6. Washington, D.C.

Raeder 1987: J. Raeder. Die byzantinischen Mün-
zen im Kestner-Museum Hannover. Hannover.

Snively 2005: C. S. Snively. Dacia Mediterra-
nea and Macedonia Secunda in the Sixth Century: 
A Question of Influence on Church Architecture. 
– Nish i Vizantijа. Zbornik radova III, Nish, 213-223.

Stamenković, Ivanišević 2013: S. Stamenk-
ović, V. Ivanišević. Rimski i ranovizanijski olovni 
pečati iz zbirke narodnog muzeja u Beogradu. – 
Нумизматичар 31, 230-252. 

Vladimirova-Aladzhova 2016: D. Vladimiro-
va-Aladzhova. A Lead Seal of Constantine the 
Great from Serdica. – Studia Academica Shumenen-
sia, 2. Shumen University Press, 82-88.

Vladimirova-Aladzhova 2017: D. Vladimiro-
va-Aladzhova. Late antique artefacts with biblical 
storylines found in Serdica. – Studia Academica Šu-
menensia, 4: Transition from Late Paganism to Early 
Christianity in the Architecture and Art in the Balkans. 
Shumen University Press, 202-207.

Vladimirova-Aladzhova 2018: D. Vladimiro-
va-Aladzhova. Lead plate with the name of Bishop 
Theodore found in Serdica. – Studia Academica Šu-
menensia, 5: Contribution to Byzantine Sigillogra-
phy. Shumen University Press, 95-100. 

Whitby 2008: M. Whitby. The Balkans and 
Greece 420 – 602. – In: Cambridge Ancient History, 
XIV, 701-730.

Zacos, Veglery 1972: G. Zacos, A. Veglery. Byz-
antine Lead Seals. Basel.

Дочка Владимирова-Аладжова
Национален археологически институт 
с музей − БАН
aladzhovadochka@gmail.com



Еднокорабната църква

Малката еднокорабна църква на мястото, на 
което по-късно ще бъде издигната базиликата 
Св. София, най-вероятно датира от последни-
те години на царуването на император Кон-
станций ІІ и времето, когато Юлиан е цезар, с 
предложение да се вземат годините 355-360.1 
Тази, можем да кажем, абсолютна датировка, 
се появи благодарение на разкопките в едно-
корабната църква, извършени от Константин 
Шалганов, който откри тук основите на чети-
рите поддържащи стълбчета на маса, под три 
от които са били положени монети на Констан-
ций ІІ и Юлиан.2 До масата се намериха и ре-
ликви, положени там, както предположих, към 
края на ІV в. Тази интервенция е довела до раз-
рушаването на подовата мозайка и покриване-
то на повреденото място с мраморни плочи. Но 
е възможно също още преди това, веднага след 
повреждането на мозайката при полагането на 

1 Филов 1913, специално 54-56; Valeva 2015, 77, 83; 
историографски анализ: Динчев 2014, 10-41.

2 Шалганов 2002.

реликвите, тя да е била грубо поправена в opus 
tessellatum. Тази некачествена работа е отбеля-
зана от С. Покровски.3 Съответно, поради тази 
лошо извършена работа се е наложило скоро 
след това второ поправяне на мястото, вече с 
мраморните плочи. Това са хипотетични ре-
конструкции, а допълнителният разочароващ 
факт е, че надписът от мозайката (в тази средна, 
приблизително квадратна част, където е стояла 
масата) е бил частично разрушен при полагане-
то на плочите, а по-късно и изронен: останали 
са само буквите VIV V ON IC M.4

Еднокорабната църква е свързана от Б. Фи-
лов с „долната мозайка“ (тъй като и следващото 
ниво, вече на църквата от началото на V век, е 
било покрито с мозайка – „горната мозайка“). 
Арх. Стефан Бояджиев ще реконструира ця-
лостния вид на долната мозайка, като към раз-
3 Покровский 1932, 245: „Побеги лозы почему-то 

не перешли на южную периферию квадратного 
поля. Пустоту белого фона некрасиво и случайно 
заполнили цветными прямоугольниками... 
Повидимому мы имеем дело с позднейшей 
переделкой южной стороны поля.“

4 Покровский 1932, 246.
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критата от Филов правоъгълна част добавя ква-
дратната, разкрита от Сергей Покровски през 
1930 г., и откритата през 1893 г. от Вацлав До-
бруски полукръгла мозайка от апсидата.5 Църк-
вата е разположена сред източния некропол на 
Сердика. Богдан Филов я определя като basilica 
coemeterialis – църква, която обслужва некропо-
ла.6 Под средната ѝ част (в северна посока) и ап-
сидата (мозайката вече е извадена и пренесена 
в Археологическия музей) са открити гробни-
ците ІV/1910 и V/1910 (по Филов), които според 
стратиграфията на К. Шалганов би трябвало да 
са от периода 250-375 г. Малко вероятно е това 
да са били погребения на мъченици, макар 
времевите параметри да са съзвучни с перио-
дичните преследвания на християните и с въз-
можността да става дума за гроб на пострадал 
за вярата християнин. Под църквицата К. Шал-
ганов открива и други гробници и погребения, 
които се разполагат най-общо във ІІ-ІІІ в.7

Някои изследователи предпочитат да оз-
начават еднокорабната църква като „култова 
сграда“.8 В. Динчев е склонен да я интерпрети-
ра като мартириум, като не изключва той да е 
имал две фази, датиращи от втората половина 
на ІV в.9 В своята статия от 2015 г. аз също допус-
кам, че „квадратната“ част с апсидата би могла 
за кратко да предшества удължаването в запад-
на посока и покриването на целия под (от три 
части) с мозайки.10 Реставраторът Петър Попов 
говори за тази сграда като „параклис-марти-
рий“.11 Сред първите изследователи С. Покров-
ски нарича квадратната част с прилежащата ап-

5 Бояджиев 1967, 14-15, обр. 4.
6 Филов 1913, 54-55: „Че наистина и нашата църквица 

е била цимитериална, се вижда от положението ѝ 
в центъра на старохристиянския некропол при Св. 
София...“

7 Шалганов 2005. Трябва да отбележим и разкопките 
на Мешеков, който открива тук още погребения: 
Meshekov 2018.

8 Например Fingarova 2011, 45; Динчев 2014, 31.
9 Динчев 2014, 31-32; М. Иванов (2018, 120) също 

смята, че първоначалният характер на сградата е 
мартириален.

10 Valeva 2015, 74.
11 Popov 2018, 301.

сида, които той вижда като една структура – ту 
„мемориа“, ту „циметериална църква“.12 Оче-
видно е, че у всички изследователи присъства 
мисълта за възможна мартириална функция на 
тази структура, но липсва категоричен доказа-
телствен материал. Същевременно сградата от 
времето, когато всичките нейни части са покри-
ти с мозайки, е с типичната форма на едноко-
рабна църква.13

Б. Филов пише, че дебелината на стените на 
тази църквица са 0.55 м, градени според него 
от тухли върху основи от камъни и хоросан с 
примес от „трошени на дребно керемиди“.14 
Ст. Бояджиев обаче дава дебелина на тези стени 
0.70 м.15 Да поясним, че това са стените, които 
ограждат мозайката с правоъгълен план, но не 
и на стените около другите две мозайки: тях Фи-
лов не е могъл да измери. С. Покровски в своя 
чертеж показва дебелина на стените около ква-
дратната мозайка ок. 0.80 м (но не дава размери 
в текста). Това противоречие между размерите, 
което се дължи на лоша документация и пуб-
ликация, ни лишава де факто от сигурността да 
обявим източната част на сградата – квадрата 
и апсидата, за първоначален етап със сигурен 
мартириален характер. Такава ситуация е на-
пълно възможна. Но това, което днес е сигурно, 
специално от наблюденията на реставраторите, 
е едновременното полагане на мозайките по ця-
лото протежение на еднокорабната сграда, коя-
то смятам, че можем да наричаме „църква“.16

К. Шалганов определя масата, чиито основи 
открива в нея, като mensa martyrum. Аз предло-
жих да я тълкуваме като mensa eucharistica. Имен-
но на въпроса за функцията на тази маса е пос-

12 Покровский 1932, 243, 248. 
13 A. Грабар дефинира правоъгълен издължен тип на 

мартирий, който се отличава в някои елементи от 
формата на църквата, която разглеждаме: Grabar 
1946, 88-97.

14 Филов 1913, 55.
15 Бояджиев 1967, 14.
16 Галина Фингарова и Петър Попов (по отношение на 

мозайките на пода) смятат, че сградата е построена 
на един път; това е и моето мнение: Fingarova 2011, 
37-45; Popov 2018, 308; Valeva 2015, 74, 83.
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ветена  настоящата статия. За съжаление нищо 
не е запазено от самата маса: не знаем нито ней-
ната форма, нито дали на нея е имало надпис и 
изображения. Но времето около 360 г., когато 
тя е издигната, ще бъде нашият хронологиче-
ски ориентир за предполагаемите литургични 
служби в тази култова сграда. Към трудностите, 
които ни очакват, ще добавим известния факт, 
че олтарът е сред най-слабо познатите елемен-
ти на литургичната мебелировка през ІV в.17

Проучванията на източния некропол
Преди всичко трябва да обърнем внимание 

върху характера на източния некропол на Сер-
дика. Частта му под Света София е добре доку-
ментирана и ясна, разкопани и хронологически 
ситуирани са много гробници в околността на 
църквата. Но не са изяснени други структури, 
които възможно са били свързани с погребал-
ния култ.

Разполагаме с няколко ранни публикации, 
които пряко отразяват първите изследвания 
на сердикийския некропол. Първата е на братя 
Шкорпилови от 1890 г. „Средновековни черк-
ви и гробища в София“. Те са описали извес-
тен брой (39) сводести гробници, по-скромни 
погребения под стреховидно поставени тегули 
и саркофази (Обр. 1). Повечето гробници са с 
обичайните размери около 2 х 3 м, но Шкорпи-
лови отбелязват и няколко структури, които са 
значително по-големи, например означената от 
тях като „гробница“ № ХХХVІІ с размери: 3.98 х 
5.08 м при височина 3 м. Едно тяхно описание 
заслужава да бъде специално разгледано. Тек-
стът е следният: На ок. 20 м северно от сградата 
на Народното събрание [Ю.В.] „се откриха ос-
нови на втората черковна сграда; тя се е състо-
яла от една мъничка черквица с една полукръг-
ла апсида, с няколко постройки, като притвор 
(нартиката) и др., от западната и югозападната 
ѝ страна. Потонът [подът, Ю.В.] на черквицата 
и притворът ѝ се състоеше от един пласт хоро-
сан с дебелина 0.10 м... В потона на притвора 
се намериха големи каменни плочи, които по-
17 Duval 1982, 539.

криваха входа към гробниците (№ ХVІІІ, ХІХ, 
ХХ, ХХІ), зазидани в основите. До черковните 
основи (отвънка) се допираха няколко зидове, 
които са служили за подпиране на някои близ-
ки гробници (№ ХХІХ, ХХХІ и др.). В основите 
на черквицата се намериха зазидани няколко 
откъслеци от атически стълбове и една пречу-
пена плоча с атически надпис. Незазидани се 
намериха два пречупени мраморни стълбове, с 
диаметър 0.10 м“.18

Братя Шкорпилови отнасят „черквицата“ 
към средновековната епоха (с. 48), но форма-
та на сводестите гробници, които са под нея и 
около нея, говорят, че всички тези паметници 
трябва да бъдат датирани в късната античност. 
Още Вацлав Добруски отхвърля предложена-
та от тях хронология и правилно насочва към 
датиране в ІV-VІ век.19 При построяването на 
„черквицата“ са използвани сполии, както раз-
бираме от публикацията, включително плоча с 
надпис. Планът, който прилагат авторите, не е 
ясен точно по отношение на култовата сграда, 
която незнайно защо е дадена с пунктир. Но в 
своята апсидна част тази структура, така както 
се вижда на плана, може да бъде сравнена с мал-
ката църква в Медиана и нейната апсида, ши-
рока почти колкото наоса.20 Сградата би могла 
да има и друга функция, например ораторий – 
помещение за молитви, малък параклис. Друга 
възможност е да е била свързана с погребални 
и поменални трапези (агапи). Това, че стени са 
„подпирали“ гробниците (например № ХХІХ, 
ХХХІ и др.) може да означава, че те наистина са 
имали подкрепяща роля, но те биха могли да са 
основите на съоръжения под открито небе (sub 
divo), предназначени за трапезите на любовта. 
Самите Шкорпилови достигат до близки изво-
ди: „Тези зидове са се подпирали с единия край 
за основите на черквицата, а с другия за гроб-
ниците. В някои случаи цялата гробница е била 
заобиколена с четвъртита стена, която, види се, 

18 Братя Шкорпилови 1890, 46-47. 
19 Добруски 1900, 128. Динчев 2014, 10 също изказва 

мнение за датиране в Късната античност.
20 Vasić 2007.
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да е образувала над гробницата един вид малка 
къщичка.“ (с. 50). Но те виждат тези „къщич-
ки“ над гробниците като обозначения, знаци 
(semata), а не като помещения за поменални 
трапези. Ако такива структури наистина са съ-
ществували, то ние трябва да ги тълкуваме като 
места за refrigeria (поменални трапези на гроба), 
подобни на италийските solaria (места за трапе-
зи над гробовете).21 Можем да се надяваме, че 
някой ден тази част от некропола ще бъде отно-
во археологически проучена и тогава вероятно 
ще се появи и решението за тяхната функция.

Богдан Филов в книгата за църквата Света 
София изказва неудоволствието си от публи-
кацията на Братя Шкорпилови: той също така 
се съмнява, че сградите, нанесени на техния 
план, са църкви, като се аргументира с това, че 
при снижаването на терена между Народното 
събрание и катедралата „Св. Александър Нев-
ски“ през 1912 г. апсидите, споменати от братя 
Шкорпилови, не са открити; стените обаче са 
открити.22

Има още някои интересни описания, кои-
то трябва да бъдат взети предвид при нашите 
реконструкции, макар и хипотетични. Братя 
Шкорпилови казват, че две гробници – ХХ и 
ХХІ, които имат плоско покритие, са „зази-
дани“ в основите на „черквицата“ така, че по-
криващите ги плочи образуват част от пода на 
помещението, прилежащо от юг към помеще-
нието с апсида. Разположените недалеко от 
тях гробници ХVІІІ и ХІХ са под „притвора“ на 
черквицата, но тъй като са засводени, подът на 
църквата е изравнен с дебели пластове хоро-
сан.23 Това изравняване на пода може би говори 
за обикновен гроб, каквито са откривани под 
Света София, а не за гроб на мъченик, който би 
бил маркиран по специален начин.

И така, структурата, очертана с пунктир 
21 За солариите на гробовете под базиликата Сан 

Себастиано в Рим: Mancini 1923, 52; Jastrzębowska, 
1981, 27, 60; за солариума на двуетажната гробница 
29 в Изола Сакра от времето на Антонините: Calza 
1944, 75, фиг. 18, 26-28.

22 Филов 1913, 62, бел. 1.
23 Братя Шкорпилови 1890, 49.

върху плана на Шкорпилови, има външни 
размери около 20 (с-ю) х 30 (и-з) м – съвсем не 
малки. Разделена е на две по дължината из-
ток-запад и северната ѝ част завършва с апсида 
/ екседра от изток. Под тази структура са откри-
ти няколко гробници (ХVІІІ-ХХІ, ХХХІХ), две от 
които с плоско покритие, другите – засводени. 
Около нея също има голям брой гробници, 
едните с ориентация север-юг, другите – из-
ток-запад. Т.е., ние сме пред ситуация, подоб-
на на еднокорабната църква под Света София. 
Не можем да кажем дали става дума за погре-
бения ad sanctos, или за построяване на черква 
над по-ранни, вероятно езически гробове. По 
този въпрос за съжаление не намираме помощ в 
публикацията и плана на Ю. Господинов от 1921 
г. (Обр. 2) Но той говори за една забележител-
но голяма структура, която нарича „гробница“ 
(№ 1) и която е намерена при изравняването и 
павирането на площада около църквата „Св. 
Александър Невски“. Нейните размери са 7.90 х 
5.70 м при запазена височина на стените около 
2.00 м. Ю. Господинов описва не особено ясно 
други стени в гробницата, които очевидно раз-
пределят вътрешното пространство.24 Интер-
претирането на тази структура е трудно; една 
от възможностите е да става дума за мавзолей.

Сред споменатите гробници има и други с 
големи размери – например VІ, ХІІ, ХХІІ. Пред-
ставянето на материала от Юрдан Господинов е 
дори по-разочароващо от това на братя Шкор-
пилови, още повече като знаем, че публикаци-
ята му се появява след разкопките и книгата на 
Богдан Филов за Света София.

Когато се сравнят плановете на братя Шкор-
пилови и Юрдан Господинов се вижда, че сгра-
дата, начертана с пунктир от Шкорпилови, през 
1912-1913 г. попада с източната си част вече в те-
риторията на Художествената Академия. Така 
че е възможно тя да е съществувала (въпреки 
скептицизма на Б. Филов).

От друга страна, самият Богдан Филов от-
белязва основите на постройки пред западната 
фасада на Св. София, които той обаче не об-
24 Господинов 1921, 54-55.
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вързва с нея, тъй като те са изградени в друга 
техника – от камъни, споени с хоросан без при-
мес от счукани керемиди.25 Това не отхвърля 
възможността те също да са били свързани с 
погребалния култ, като места на refrigeria в ези-
чески контекст. Така или иначе те са сред некро-
пол, който функционира от ІІ до края на VІ – на-
чалото на VІІ век.

Трябва да бъде отбелязан и изводът на К. 
Шалганов за това, че секторът от некропола под 
и около Света София изглежда да е бил особено 
популярен не само в раннохристиянския пери-
од, но още през ІІІ в., като струпването на погре-
бенията тук започва от третата четвърт на ІІ в.26

Култът към мъртвите

Независимо от множеството неясноти в ста-
тиите на Шкорпилови и Ю. Господинов, мисля, 
че спокойно можем да предположим, че някои 
от структурите, открити в източния некропол 
на Сердика, са свързани с извършването на ри-
туали в памет на починалите. С особена важ-
ност между ритуалите са били поменалните 
трапези – refrigeria или convivia.27

Епитафията за християнката Елия Секунду-
ла от провинция Мавритания Ситифензис дава 
описание как точно преминава почитането на 
починалия: на каменната маса, установена вър-
ху гроба, се слагат храната и напитките, после 
присъстващите си припомнят моменти от жи-

25 Филов 1913, 41, бел. 1; за неясните стени под и 
около Света София: Ivanov 2018, 121. Той е склонен 
да тълкува останките от север, запад и юг на Света 
София като части от голям комплекс, свързан със 
строителното ниво на църквата от началото на V в., 
и да предположи поклонническата му функция.

26 Шалганов 2005, 472.
27 Библиографията е много обширна; сред често  цити-

раните приноси в по-старата литература: Dölger 1922; 
Klauser 1928; Schneider 1928; Parrot 1937; Quasten 1940; 
Février 1977; сред по-новите: Jensen 2008; Rebillard 
2009, 140-53; MacMullen 2009. Интересен регионален 
случай от началото на VІІ в. в Сицилия при Wilson 
2011, както и дадените от него по-ранни примери за 
погребални угощения от различни части на Среди-
земноморието, предимно западното на с. 276-277. В 
българската литература: Досева 2015, 31,33.

вота на починалия (в случая на Елия Секунду-
ла) и славят неговата доброта и праведност.28 
Наистина, в некрополите на Северна Африка 
са многобройни находките на каменни маси с 
форма на стибадии, биклинии или триклинии, 
които са направени до семейни мавзолеи, или 
в общи места в некропола, за да бъдат използ-
вани от различни хора.29 Тук често се откриват 
цистерни и системи за отвеждане на водите до 
гробниците.

Посоченият епиграфски паметник на Елия 
Секундула идва от територия, значително от-
далечена от нашата, но въпреки това и въпреки 
съзнанието ни за силния регионализъм в рели-
гиозните практики през ранните християнски 
векове, съществуват и общи елементи в погре-
балния култ за цялата късна империя. Един 
дори бегъл поглед върху данните от провинция 
Средиземна Дакия (със столица Сердика) и дру-
ги балкански провинции показва това единство. 
Коментарият ни за некропола на Сердика вече 
подсказа, че можем да очакваме по-солидни съ-
оръжения за погребални и поменални ритуали 
и тук. Трябва все пак да отбележим, че в отчети-
те за разкопаните масови римски некрополи в 
България се дава информация за типовете по-
гребални съоръжения, начина на погребение, 
гробните дарове, но не се споменават съоръ-
жения, които да се свържат евентуално с общи 
трапези в памет на мъртвите. Намират се обаче 
керамични пещи, които вероятно обслужват 
именно некропола и трапезите.

За щастие проучванията на частните не-
крополи в рамките на вилите показват, че и в 
балканските провинции са били изграждани 
специални структури под открито небе или 
закрити помещения, в които са се извършвали 
ритуалите, свързани с почитането на мъртвите. 
Независимо от силната степен на разрушение, 
мавзолеите в некрополите на вилите в Монта-
на или при с. Уровене представят съществува-

28 За епитафията на Елия Секундула: Diehl ILCV 1570; 
CIL 8.20.277; cf. Quasten 1940, 257; Jensen 2008, 126.

29 Jensen 2008, 118. Класически пример е некрополът с 
погребението на св. Салса: Christern 1968.
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нето на подобни структури.30 Тези значителни 
по размери съоръжения имат подземна гробна 
част с приютени в нея саркофази и гробове и 
надземна част, предназначена за почитането на 
умрелите. В мавзолей 4 в некропола на римска-
та вила 2 при Монтана (Горна Мизия) се вижда 
специална пристройка към основното тяло на 
мавзолея, която несъмнено е свързана с практи-
куването на погребения и помени (Обр. 3).

Връщайки се в Сердика, ние имаме два 
много ясни примера на семейни мавзолеи, из-
градени вероятно в езически културно-религи-
озен контекст, но използвани и през V в., вече в 
християнски. За тях е характерно изграждането 
на помещения с поменални функции, вклю-
чително такова с екседри, в които вероятно са 
били разполагани преносими маси и лежанки 
за сигма-угощения. Единият от тези мавзолеи е 
в съвременния софийски квартал „Стефан Ка-
раджа“, публикуван сумарно,31 но другият, на-
миращ се в квартал Лозенец, е добре описан и 
интерпретиран и придружен от обилен инфор-
мативен илюстративен материал.32 Съществува 
и един мавзолей от този тип, със запазена голя-
ма височина и с част от украсата си, който дава 
още по-реална представа за този тип погребал-
но съоръжение и специално за частите, които 
са предназначени за помените: той обикнове-
но се означава като „гробницата“ в Брестовик 
(провинция Горна Мизия).33

В две гробници, открити в Констанца (ан-
тичния Томи, късноантичната Константиана) в 
Румъния има стенописни изображения на тра-
пези около сигма маси – типични ситуации от 
късноантичните некрополи: това са „Гробни-
цата с погребално угощение“ (ІV в.)34 (Обр. 4) 
и „Гробницата с Орантите“ (средата на ІV в.).35 
Този визуален материал е особено важен: той 

30 Александров 1980; 1984, 31-32; Машов 2014, 346-351.
31 Станчева 1983.
32 Шалганов, Иванов 2006.
33 Валтровић 1906; Васић 1906; Nikolić, Rogić, Anđelković 

Grašar 2018.
34 Chera, Lungu 1988; Chera 1993; Barbet 1994; 1998.
35 Bucovalà, Paşca 1988-1989; Barbet 1997; Barbet, Buco-

valà 1996.

може да се сравни с изображенията на трапе-
зите в римските катакомби. В „Гробницата с 
угощението“ прави впечатление, че пред учас-
тниците в нея са поставени хлебчета. Слугите 
носят виното. Доколко тези детайли могат да се 
свържат с християнската символика, е въпрос 
на допълнително археологическо изследване на 
контекста.

Често се обсъжда къде всъщност се случва 
тази трапеза – в реалността на земния некро-
пол, или във въображаемия рай. Без съмнение 
семантиката е многослойна. От една страна това 
е илюстрация на погребалната трапеза на гроба 
на покойника в езическата традиция – едно от 
хлебчетата е пред празно място. Но в един из-
вестен надпис от Рим се изразява надеждата, че 
починалата двойка ще се присъедини към по-
гребалното угощение и то като домакини: т.е. 
в подобни сцени можем да предполагаме, че 
е изобразен и починалият като жив.36 Трапеза 
върху стибадий може да илюстрира и небесен 
банкет, както виждаме в Хипогея на Вибия (къ-
сен ІV в.) на Виа Апиа в Рим.37

От refrigerium към служба в църквата
Дадените примери се отнасят до култа на 

обикновените мъртви. Езическата традиция за 
почитане на мъртвите чрез трапеза премина-
ва в християнските поменални практики по-
ради невъзможността да бъде изкоренена. Но 
с течение на времето Църквата предприема 
действия да регулира ритуалите. Нейната ре-
акция всъщност не е срещу самото почитане 
на мъртвите близки, а срещу трапезата, която 
се устройва в тяхна чест и която по свидетел-
ствата на съвременниците често преминава в 
необуздано веселие.38 Още по-бурни понякога 
са били помените и честванията на мъчениците 

36 CIL 6.26554; виж Hopkins 1983, 233-234; Jensen 2008, 
116; Quasten 1940, 256.

37 Jastrzębowska 1979, 38-40, fig. 12-13.
38 За безсрамното поведение по време на погребални 

угощения: Василий Кесарийски Homilia in Ebresios 8 
(Migne, PG 31.460); cf. Samellas 2002, 281-286 (non vidi). 
Същестуват и много свидетелства за такова непри-
стойно държане в изворите на западната църква.
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или светците, тези „общи мъртви“, на местата 
на тяхната смърт или чудотворни деяния. На 
тях са се стичали масово и очевидно не малко 
от присъстващите са били привличани именно 
от възможността добре да пийнат. Имало е и 
непристойно поведение. Често цитирано е оп-
лакването на Св. Йероним (Adv. Vig. 9) за това, 
че по време на нощни бдения в мартириални 
базилики млади хора се държат скандално.

Затова намираме в някои църковни тексто-
ве, например в Апостолските постановления 
(ок. 380 г.) наставления как хората да се дър-
жат прилично по време на такива угощения, а 
именно честването „да се отбелязва с псалми и 
слова, и молитви... и да се раздава в памет“.39

Църквата полага големи усилия култът към 
мъчениците да се отдели от култа към мърт-
вите, както и почитането на мъчениците да се 
премести в църквите от местата за пиршества, 
които до този момент са под открито небе или 
в специални помещения. Тези усилия са сре-
щали опозиция, понякога взимаща формата на 
размирици.40

Забелязваме, че тази дейност на църквата се 
разгръща в преходния за културния модел на 
империята ІV век, специално във втората му 
половина, и тя без съмнение съпътства утвър-
ждаването на култа към светците и мъченици-
те, а и култа към реликвите. Една от основните 
фигури в тази борба е св. Августин. По негово 
внушение през 393 г. се свиква съборът в Хипо 
Региус (Африка Проконсуларис), на който при-
състват всички африкански епископи. Едно от 
правилата на събора – 29-то, забранява угоще-
нията в църквата,41 като нарежда епископите и 
свещениците да наблюдават спазването му. За-
бележително е друго правило, което не допуска 
отслужване на евхаристия в присъствие на тяло 
и специално забранява поставянето на хляб в 
устата на мъртвеца.42

39 Jensen 2008, 133: Apost. Const. 8.42-44, trans. ANF 7.498.
40 Св. Августин, За Божия град 7.26.
41 Mansi 1759, 923.
42 Con. Hippo A 393, c. 4, CCSL 149.21. За участието на 

св. Августин: Quasten 1940, 261-263. За цитираните 
правила: Jensen 2008, 134, 142. Други постановления 

Това означава, че дотогава евхаристия се е 
отслужвала и по време на обикновено погре-
бение. Според Робин Йенсен причина за това 
е традицията да се яде на гроба.43 Един друг из-
вор, Житието на папа Феликс І (269-274), е дало 
основание да се предположи, че евхаристията се 
е отслужвала върху гроба още от началото, т. е. 
че е имало олтар върху гроба на мъченика.44 Във 
всеки случай, откриваните доказателства за ли-
бации над гроба подсказват, че той се е превръ-
щал в олтар.

Ние не знаем до кой момент през ІV в. служ-
бата в присъствието на тялото е продължилa 
да се практикува. При това, предадените дотук 
факти се отнасят до Северна Африка и ние не 
можем да бъдем сигурни, че същото се случва и 
в балканските провинции.45

От друга страна, евхаристията е един вид 
погребално ядене, защото е свързана с претво-
ряването на хляба и виното в тяло и кръв Хри-
стови. По времето на св. Киприан (200-258), 
например, евхаристията включва и молитви 
за мъртвите.46 Съвсем естествено е през първи-
те християнски векове, когато християните са 
малко и преследвани, а литургията още некано-
низирана, евхаристията да се извършва заедно 
с агапите: за ІІ в. имаме свидетелствата на „Ди-
дахи“ (9; 10), на св. Игнатий Богоносец (ок. 35-
98/110), „Послание до смирненци“ 8, и др. Това 
се преодолява бавно в течение на ІІІ в. и в края 
му те са разделени.47 Извършването на агапи в 

позволяват да се отслужва евхаристия само ако 
участниците са постили.

43 Jensen 2008, 107.
44 Hic constituit supra memorias martyrum missas celebrare (LP 

XXVII 2: Duchesne I, 158); Но самият Дюшен смята, 
че става дума за à côté du tombeau.

45 Например, в Италия обредът не е бил като в Африка, 
както свидетелства самият Св. Августин Conf. 9.12.32: 
cum offerretur pro ea sacrificium pretii nostri iam juxta sepul-
chrum posito cadauere, цит. по Jensen 2008, 134.

46 Cyprian Ep. 1.2.1; Jensen 2008, 143.
47 По тези въпроси: Бурмова 2016а, 29-30 и 2016б. Срв. 

Jensen 2008, 134: така постепенно погребалните мен-
зи се пригодяват и преместват за служба в църкви-
те – „and funeral rites began to include a eucharistic 
celebration at the “table of the saint”, rather than a meal 
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храма е окончателно забранено с 51 правило на 
Лаодикийския събор (363 г.).

Mensa martyrum et mensa eucharistica
С тази дата на Лаодикийския събор ние се 

връщаме към приетата от нас датировка на ед-
нокорабната църква под Света София и към въ-
проса каква служба се е отслужвала в нея, т.е. 
какво определение можем да дадем на стояща-
та в църквата mensa.

Най-ранната употреба на думата mensa 
(маса) в погребален контекст е засвидетелствана 
към края на ІІІ в.: тя се появява в епитафиите, 
както християнски, така и езически, за да озна-
чи гроба48 и, естествено, е свързана с традицион-
ните ритуални угощения. Както казахме, кул-
тът към мъчениците се развива в погребалния 
контекст на некрополите49 и в началото копира 
култа към обикновените мъртви. Затова mensa 
се явява и в надписите на масите върху гробо-
вете на християнските мъченици. Св. Августин 
в своите проповеди между 394 и 419 г. нарича 
гробницата на св. Киприан в Картаген Mensa 
Cypriani: „И защото като се жертва той пригот-
ви тази маса; не за да хранят или да бъдат нахра-
нени на нея, но на която да се принесе жертвата 
за Господа, на когото той себе си даде в жертва“. 
Според Р. Йенсен Св. Августин е имал предвид 
mensa eucharistica като приравнява „маса“ (mensa) 
и „олтар“.50 На други места Св. Августин свърз-
ва термина mensa Domini с евхаристията.51

Изследванията на текстовете показват, че в 
юдео-християнската традиция „маса“ означа-
ва и „олтар“ – жертвената маса. Наистина, ол-
тарът има смисъла едновременно на маса и на 
жертвеник. Първият изразява идеята за евхари-
стийното угощение, вечерята на Благодарност-
та, Тайната вечеря; вторият е свързан с жертво-
приношението. Кръстът върху християнския 

at the “table of the dead”.
48 Duval 1982, 526.
49 Това е една от основните тези на Андре Грабар във 

фундаменталния труд Martyrium (Grabar 1946).
50 Превод от английски Ю.В. по Jensen 2008, 137-138 и 

бел. 59.
51 Jensen 2008, 138 nota 65.

олтар символизира жертвата на Иисус, за която 
той говори на Тайната вечеря. Чрез евхаристи-
ята се пресъздава мистерията на тази жертва: 
Тайната (Последната) вечеря всъщност е Пър-
вата вечеря, въведение към вечното угощение, 
което иска Бог Отец.

По отношение на мартириалния култ нека 
припомним, че mensa martyrum е маса за поме-
нални трапези, която покрива гроба на мъче-
ник. Но както показва Ивет Дювал в известния 
си труд Loca Sanctorum Africae, такива маси са 
били поставяни и в църкви за приношенията в 
памет на мъченици, но без да бъдат приравня-
вани с олтари.52 Мensae martyrum не трябва да се 
тълкуват като предназначени за отслужване на 
литургия и специално на евхаристия и даване 
на причастие. Но тези мемориални и дълбоко 
почитани места, свързани с мъчениците, кои-
то са свидетелите за божествената същност на 
Христос,53 се „преместват“ по своеобразен на-
чин в олтарната част на църквите чрез култа 
към реликвите. Проучванията на раннохристи-
янските древности в столицата Рим, в Салона54 
(Далмация) и на много други места в христи-
янския свят доведе до една реконструкция на 

52 Duval 1982, II, 538, 753: „La formule qui les définit, 
mensa martyrum, ... prouve que ces tables étaient liées 
aux cérémonies martyriales célébrées dans l’église: il 
s’agit sans doute de tables d’oblations, distinctes des 
autels”; cf. Duval 1985.

53 Дефиницията на Грабар „мъченик“ и „мартириум“ 
в Martyrium: 1946, 28-31. Развитието на култа към 
мъчениците ще доведе до това всяка църква, всеки 
олтар да бъде изграден върху реликви, т. е. „гроб на 
мъченик“: вж. Kötting 1965, 22-23.

54 В историографията за ранното християнство 
Салона е класическият пример за развитието на 
раннохристиянската архитектура от гробовете на 
мъчениците през мартириите до базилики, утвърден 
още с публикацията на Ейнар Дигве (Dyggve 1951), но 
и специалното внимание към материала от Салона в 
известния труд на Андре Грабар Martyrium (Grabar 
1946). Критики към някои от идеите на Дигве се чуват 
периодично (Grabar 1975) още след излизането на 
книгата, но и днес се появяват с аргументи от новите 
археологически открития от цялата територия 
на империята (напоследък Yasin 2012, с богата 
библиография и историография).
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монументализирането на мемориалните места, 
което започва със самия гроб на мъченика, по-
мещението за трапези и параклис, т. е. олтар в 
негова чест и завършва с издигането на църква. 
Такава е историята на римските погребални ба-
зилики на Св. Агнеса, Св.св. Петър и Марцелин, 
Св. Лаврентий, Св. Себастиан; базиликата на Св. 
ап. Петър също започва като зала за поменални 
обреди.55 Такава е и реконструкцията на архите-
ктурната история на Света София, предложена 
от арх. Стефан Бояджиев и възприета в някои 
свои части от изследователите след него.56

Едно внимателно разглеждане на плано-
вете на Света София на Богдан Филов и на Ва-
сил Китов показва струпване на гробове около 
еднокорабната „култова сграда“. Тези ограж-
дащи гробници дават впечатление за погребе-
ния ad sanctos. Техният брой не намалява след 
изграждането на следващите строителни нива, 
само новите серии се изместват отвъд външ-
ните очертания на църквите. Очевидно трябва 
да говорим за едно „монументализиране“ на 
това свято място, чийто венец е църквата, която 
стои днес. Защото е ясно, че от ранните хрис-
тиянски векове почитането на мъчениците – да 
повторим, отначало на техните гробове, после в 
изградените за тях мартирии – е било придру-
жено от евхаристия „върху кръвта на мъчени-
ците“.57 Тъй като Евхаристията е центърът на 
църковния живот, тя изначално обхваща всич-
ки християнски тайнства и обреди, включител-
но и свързаните с погребението. Затова масата в 
еднокорабната църква е служила за отслужване 
на евхаристия, независимо че последната е има-
55 Jensen 2008, 132; Yasin 2012, 67-68 et passim; Toynbee, 

Ward-Perkins 1957; cf. Deichmann 1970.
56 Бояджиев 1994, 20-23.
57 Grabar 1946, 37-38: “L’exemple donné probablement par 

Rome fit même admettre le principe que l’eucharistie 
devait être célébrée « sur le sang des martyres », et en 
vertu de ce principe on finit par considérer comme 
obligatoire la présence d’un fragment de corps saint 
dans ou auprès de la table liturgique”. За Света Со-
фия в Сердика е изказано мнение, че в нея не се е 
отслужвала литургия поради особеностите на олта-
ра и нейната гробищна и поклонническа функция: 
Станев, Ждраков 2001, 22.

ла гробищна функция, а както се предполага, и 
мартириална. Може би дори историята на тази 
сграда отразява откъсването на евхаристията от 
нощните бдения и свързването ѝ с Утринята, 
процес, който върви именно през ІІІ-ІV век.58 
Това, което винаги трябва да имаме предвид 
при обсъждане на християнския култ и негова-
та архитектурна среда, е абсолютната важност 
на евхаристията като средоточие и смисъл на 
християнството въобще.

Тайнството Евхаристия е основното хрис-
тиянско тайнство, учредено от Иисус Христос в 
последната, тайна вечеря с неговите апостоли. 
Затова в нея има есхатологичен нюанс. Но ос-
новната ѝ същност е мистичното съединение 
на вярващите с Христос чрез претворяването 
на даровете в плът и кръв Христови. Чрез бо-
гослужението православните християни влизат 
в тайнствено духовно общение с Бога. Изпълне-
ният със символика ритуал трябва да се извър-
ши върху олтар и неговите следи наистина бяха 
открити в Света София, чиито монументални 
внушителни форми доказват, че това място е 
придобило изключително значение за Църк-
вата в нейното утвърждаване на литургичните 
практики в Сердика. Някои изследователи смя-
тат, че първоначалната мартириална функция 
на еднокорабната структура се е променила в 
поклонническа с течение на времето и на по-
степенното монументализиране на този култов 
център.59 Това в никакъв случай не накърнява 
нейната функция на църква, в която се отслуж-
ва евхаристия.

През 1966 г. в една своя важна статия J. B. 
Ward-Perkins прави извода, че връзката между 
олтар и гроб на мъченик все още се нуждае от 
доказателства.60 Едва ли и днес можем със си-

58 Вж. цитираните трудове на Бурмова (бел. 45), както 
и пояснителните текстове на доц. дякон Иван Ива-
нов в наскоро излезлия превод на важния извор за 
поклонението в Светите земи на Етерия (Егерия): 
2019, 142-277. Самият текст на Егерия свидетелства 
за отслужването на литургията през ІV в.

59 Бояджиев 1994, 23-24; Ivanov 2018, 121.
60 Ward-Perkins 1966, 23.
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гурност да кажем, че сме достигнали до пълно-
то изясняване на този въпрос. Броят на новите 
открития или новите интерпретации на ран-
нохристиянските паметници непрестанно се 
увеличава и много от тях носят нова информа-
ция за литургичните практики.

Така и при изследванията на строителната 
история на църквата Света София в София от 
не едно поколение учени, част от нейното мина-
ло беше разкрита. Но някои идеи остават като 
хипотези и аз се съмнявам, че те ще преминат в 
тези, ако не бъдат открити допълнителни архе-
ологически свидетелства, специално епиграф-
ски паметници, които да ги прояснят.*
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Обр. 1. План на разкопаните от братя Шкорпилови
 структури северно от сградата на Народното събрание 

(по Братя Шкорпилови 1890).
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Обр. 3. Монтана, мавзолей № 4 в некропола на вила № 2. 
Снимка Георги Александров.

Фиг. 4. Томи, Гробницата с погребално угощение. 
Снимка Аликс Барбе.
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Съдбата на градските храмове през Късната 
античност е един от въпросите, които остават 
като цяло периферни за древните автори.1 Све-
денията за разрушаване на езически храмове 
или за превръщането им в християнски църкви 
не са изключения, но те представят предимно 
примери от източните части на империята – 
най-вече от Сирия, Палестина и Египет. За зе-
мите на Крайбрежна и Вътрешна Дакия такава 
информация, доколкото ми е известно, липсва. 
В резултат на това археологическите проучва-

1 Настоящата статия е част от дейностите по „LABedia: 
енциклопедия на Късната античност на Балканите, 
ІV в.”, научен проект, финансиран от Фонд научни 
изследвания, договор № КН-06-Н30/6, 13.12.2018 г.

ния и епиграфските паметници са единствени-
те източници на информация за случилото се в 
източната част на Балканския полуостров през 
IV и началните десетилетия на V в. И докато 
късноантичната история на селските светили-
ща в тракийските земи се радва на значителен 
интерес от страна на съвременните изследова-
тели,2 то проблемите на градските храмове, с 
известни изключения,3 не са били обект на за-
дълбочен научен интерес. Причините за това, 

2 Бешевлиев 1965, 54-55; Динчев 2002, 136-138; Боте-
ва 2008, 215-220; Torbatov 2013, 531-547; Вълчев 2015, 
170-174.

3 Стойчева 2001, 11-15; Стойчева 2002, 369-371; Стойчева 
2007, 331-333; Динчев 2009, 33-34. 

Градските храмове в двете Дакии през 
късноримската епоха

Иван Вълчев

Temples in the Cities of Late Roman Dacia Ripensis and Dacia Mediterranea 
Ivan Valchev

Abstract: The history of the pagan temples in the Dacian provinces of the Later Roman Empire is not well docu-
mented in the sources. Ancient writers do not provide information about desacralization or destruction of sanctuar-
ies in both provinces.

During the archaeological excavations in Oescus four temples have been unearthed. Three of them are located at 
the north end of the forum complex and are identified as temples of the Capitoline triad. The fourth one is situated 
at the southeast part of the city square and was dedicated to Fortuna. The forum complex was repaired in the first 
half of the 4th c. Building activities were carried out in the temple of Minerva. There is a hypothesis that the temple 
was demolished and a new building was built over it. The results of the excavations have not been published and it 
seems more probable that the temple was restored in the first half of the 4th c. and not dismantled. The destruction 
of the temples of Jupiter, Juno and Minerva was a result of the Gothic wars of Emperor Valens (AD 376-378) when 
Oescus was captured and devastated. The sanctuary of Fortuna was destroyed either in the mid-3rd c. or at the end of 
the reign of Valens. The temples of the Capitoline triad were preserved intact in the 4th c. as parts of the monumental 
cityscape of Oescus and not as cult buildings. It is not clear when they were closed.

The destruction of a temple in Serdica is attributed to the reign of Constantius II. The only published small finds 
are a few fragments of glass vessels found in a well in the courtyard. Their date is in the second half of the 4th and in 
the 5th c., which means that either the temple functioned at least till the second half of the 4th c. or the layers in the 
well have to be connected with the residential building over the ruins of the pagan temple. The temples in Pautalia 
and Montana have not been excavated and only a terminus ante quem for their destruction could be proposed – mid 
5th c. for Pautalia and before the middle of the 4th c. for Montana.

Key words: pagan temples, Christianization, Late Antiquity, Dacia, cities.
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от една страна, са сравнително малкото разко-
пани и публикувани храмове, а от друга страна 
– не винаги ясната ситуация при проучванията 
и съществуващите противоречия и неясноти в 
литературата. Целта на настоящата статия е да 
постави на дневен ред този проблем чрез кри-
тичен преглед на съществуващата към момента 
литература, свързана с някои от градските хра-
мове в двете Дакии.

Римската колония Ескус с проучените там 
четири храма предоставя най-богат емпиричен 
материал за целта на настоящето изследване. 
Още в самото начало на ХХ в. Вацлав Добруски 
частично проучва един храм в северната част 
на форума на града. Впоследствие сградата е 
допроучена и публикувана от Теофил Иванов, 
който разкопава и обнародва и останалите два 
храма на централния градски площад на Ескус 
(Обр. 1).4 Комплексът с трите храма е достатъч-
но известен и няма да се спирам подробно на 
характеристиките му. Според предложената 
от Т. Иванов интерпретация големият центра-
лен храм е посветен на Юпитер, докато в двата 
по-малки странични храма са почитани Юно-
на (в източния) и Минерва (в западния) (Обр. 
2). По този начин трите храма формират т.нар. 
композитен Капитолиум, състоящ се не от една 
сграда с три култови помещения, а от три са-
мостоятелни сгради – по една за всеки член на 
Капитолийската триада. Изграждането на ком-
плекса е поставено в къснотраяново или ранно-
хадрианово време. Аргументите в подкрепа на 
това са най-вече особеностите на архитектур-
ната декорация на сградите.5 Важен за отбе-
лязване е фактът, че двата по-малки храма са 
конструктивно свързани със северната оградна 
стена на форума, докато големият централен 
храм е допрян на фуга до нея.6 Разрушаването 
на трите храма също е точно датирано. Т. Ива-
нов свързва това с щетите, нанесени на Ескус по 
време на готските войни на Валент от 376-378 г.7 

4 Иванов, Иванов 1998, 44-45, 92-140. 
5 Иванов, Иванов 1998, 116-118. 
6 Иванов, Иванов 1998, 111, 138; Иванов 2005, 16, 75. 
7 Иванов, Иванов 1998, 140; Иванов 2005, 39, 76.  

Градът явно е превзет по това време, най-мал-
ко централната му част с комплекса на форума 
са опожарени, включително и разглежданите 
храмове. След това градският площад не е въз-
становен в предишния му монументален вид.8 
Проучвателят обаче прави уточнението, че не е 
ясно за какво са служили храмовете непосред-
ствено преди разрушаването им. Според него 
те „... са били използвани като култови сгради до 
приемането на християнството като официална 
религия по времето на Константин Велики ...“9 – 
т.е. има един период от минимум 40 години, в 
който храмовете са съществували в общи линии 
в първоначалния си вид, но без да са изпълня-
вали култови функции. За съжаление яснота 
по въпроса не внасят нито археологически-
те наблюдения, нито наскоро публикуваният 
нумизматичен материал, който не е обвързан с 
конкретни стратиграфски пластове и етапи от 
функционирането на сградите.10 От края на IV 
в. насетне в цялата северозападна част на фору-
ма, включително и в руините на храма на Ми-
нерва, са регистрирани следи от занаятчийски 
дейности – металообработване и производство 
на стъкло.11

Известни корекции в предложената горна 
дата на храмовия комплекс на Капитолийската 
триада предлага Гергана Кабакчиева. Тя допро-
учва храма на Минерва и прави сондажи в дъл-
бочина в квл. LXII/ квд. 39 от план-квадратната 
мрежа на Ескус (Сондаж I).12 Важни от гледна 
точка на историята на трите храма са следните 
резултати от споменатите проучвания. На пър-
во място са регистрирани по-късни строителни 
дейности в храма на Минерва. Според Кабак-
чиева храмът е разрушен до основи и на негово 
място през IV в. е изградена нова сграда. В една 
от стените на новата сграда е намерена бронзо-
ва монета на Константин Велики (не е посочена
8 Последно у Динчев 2009, 35.
9 Иванов, Иванов 1998, 140.
10 Иванов, Ковачева 2002, 43, 48, Таблица IV, 49, 
Таблица V.
11 Иванов, Иванов 1998, 138; Кабакчиева 1993, 90-91; 

Kabakčieva 1999, 53.
12 Кабакчиева и др. 1990, 72.
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Обр. 1. План на форума на Ескус (по 
Иванов, Иванов 1998, 95, обр. 58).

Обр. 2. Реконструиран план на трите храма в северната част 
на форума на Ескус (по Иванов, Иванов 1998, 99, обр. 60б).
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по-точна дата).13 Т. Иванов регистрира в северо-
източния вътрешен ъгъл на целата, на ниво по-
ниско от пода, цели и фрагментирани тухли, 
които са свързани с по-късен период, но без да е 
предложена дата.14 Второто важно наблюдение 
на Кабакчиева се отнася до северната оградна 
стена на форума, която същевременно се явява 
и южна стена на гражданската базилика. Про-
учванията показват, че достигнатите подови 
нива в гражданската базилика трябва да бъдат 
датирани в първата половина на IV в., както по-
казват откритите многобройни монети на Кон-
стантин I, докато нивото през II в. е било с около 
0,80-1,00 м по-ниско. Едновременно с повдига-
нето на нивата е била преизградена почти от 
основи и северната стена на форума, разрушена 
неясно при какви обстоятелства. Това е улове-
но в рамките на Сондаж I и в западна посока 
от него,15 но не е уточнено дали важи за цялата 
северна стена. Оказва се, че в първите десетиле-
тия на IV в. има осъществена мащабна възста-
новителна дейност в северната част на форума, 
включваща повдигане на нивото на гражданска-
та базилика с около един метър, преизграждане 
изцяло или отчасти на северната оградна стена 
на ареата почти от основи и строителни дей-
ности най-малко по храма на Минерва, който е 
конструктивно свързан с преизградената север-
на стена.16

Идеята на Г. Кабакчиева за преустройство-
то на храма на Минерва и за прекратяването 
на култовите му функции към времето на Кон-
стантин I е подложено на критика от страна на 
Венцислав Динчев. Според цитирания автор 
сградата, разположена на висок подиум, не е 
подходяща за използване с други цели и той 
предполага, че по-скоро ремонтните дейнос-
ти са свързани с подновяване на функцията на 
сградата като храм, а не с преустановяването ѝ.17 
Щетите, нанесени на храма, явно са били зна-

13 Kabakčieva 1999, 53.
14 Иванов, Иванов 1998, 138.
15 Кабакчиева 1993, 89-90.
16 Наличните данни са обобщени у Динчев 2009, 33-35.
17 Динчев 2009, 33.

чителни. Разрушаването на северната оградна 
стена на ареата на форума несъмнено е засег-
нало и конструктивно свързания с нея храм на 
Минерва, а ако цялата стена е била съборена, 
то това би засегнало и храма на Юнона, също в 
конструктивна връзка със зида. Фактът, че при 
проучванията на Т. Иванов тези поправки и 
ремонти не са били регистрирани, ме кара да 
мисля, че те не са били видими на достигнатите 
при разкопките нива, а улавянето им едва при 
сондажите в дълбочина показва мащаба на дей-
ностите. От представените наблюдения ми се 
струва, че трябва да говорим за едно цялостно 
възстановяване на северната част на форумния 
комплекс на Ескус в първата половина на IV в. 
Тогава храмът на Минерва, а възможно и този 
на Юнона, са били възстановени в първоначал-
ния им вид на сгради на висок подиум, достъп-
ни чрез стълбища само от южната им страна, 
т.е. откъм ареата на площада. Следването на 
първоначалните планови схеми навежда на ми-
сълта за запазване на култовите функции поне 
за времето непосредствено след осъществяване-
то на ремонтните дейности.

Против предложения край на култовите 
дейности във времето на Константин могат да 
бъдат посочени и някои косвени аргументи. 
На първо място отново трябва да се напомни, 
че с т.нар. Милански едикт християнството не 
е прието за официална религия в Римската 
империя, а е признато за равноправна на ос-
таналите. Политиката на императора по отно-
шение на езическите култове е двусмислена, но 
определено не е насочена към радикалното им 
изкореняване и забраняване. Храмовете в Ескус 
са посветени на все още официалните покрови-
тели на римската държава – Юпитер Оптимус 
Максимус и свързаните с него в Капитолийска-
та триада Юнона и Минерва, и разрушаването 
на светилищата им би било тълкувано като про-
ява на нелоялност.18 Наистина отношението на 
Константин към Юпитер и към Капитолийския 
храм в Рим е доста неясно. Дискусията дали той 
посещава Капитолия и дали извършва жертво-
18 Динчев 2009, 33, бел. 8.
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приношения там при влизането му в Рим след 
победата над Максенций е с дълга история и все 
още въпросът няма категоричен отговор.19 Факт 
е обаче, че Константин остава Pontifex Maximus. 
По-късно, през 315 или 326 г., той отказва да взе-
ме участие в празник на Капитолия и така спо-
ред Зосим предизвиква ненавистта на сената и 
на римския народ.20 В същото време в новата 
столица Константинопол е изграден Капито-
лиум. Времето на строеж на сградата не е ясно. 
Първото ѝ споменаване е през 407 г., но е мно-
го вероятно поради централното ѝ местополо-
жение в града да е от времето на Константин. 
Сирил Манго отбелязва, че е трудно да си пред-
ставим на кого или на какво е посветен Констан-
тиновият Капитолиум.21 През IV в. значението 
на думата Капитолиум е все още ясно, а по това 
време започва използването на термина като 
синоним на езически храм изобщо22 и ми се 
струва, че сградата в Константинопол поне пър-
воначално е свързана с култа към Капитолий-
ския Юпитер.

Изграждането на храма на Фортуна, раз-
положен в югоизточната част на форумния 
комплекс на града, е сигурно датирано в края 
на управлението на Комод въз основа на латин-
ски надпис, изписан на антаблемана на южния 
портик откъм декуманус максимус.23 Разруша-
ването на култовия обект е свързано с готските 
войни на Валент,24 когато пострадват и другите 
части на централния площад на Ескус. Напра-
вените от Г. Кабакчиева през 2017 г. сондажи в 
дълбочина обаче дават основание на авторката 
да предположи една по-ранна дата за разруша-
ването на комплекса – още в III в., може би във 
връзка с готските войни от средата на века.25 За 
съжаление в краткия отчет не са посочени аргу-
ментите за коригиране на датировката и ако тя 

19 Дискусията у Curran 2000, 72-75, 169-170.
20 Zosimus, HN, 2.29.5; срв. коментара у Ridley 1982, 157, 

note 64; Curran 2000, 178.
21 Mango 2000, 177.
22 Quinn, Wilson 2013, 119.
23 Иванов 2005, 141-145.
24 Иванов, Ковачева 2002, 39.
25 Кабакчиева 2018а, 188.

се приеме за коректна, то изоставянето на хра-
ма на Фортуна не е резултат от налагането на 
християнството. От друга страна, ако датиров-
ката на Т. Иванов е правилна, то и в този слу-
чай биха били валидни изводите, направени за 
храмовия комплекс на Капитолийската триада 
в северната част на форума. Въпросът на Т. Ива-
нов докога сградите са изпълнявали функциите 
си на езически храмове обаче остава актуален 
– напълно възможно е те да са били десакра-
лизирани преди разрушаването им, но да са 
запазени като важен елемент от монументания 
градски облик на Ескус.

От проучените в Сердика сгради ще бъде 
разгледан само храмът до западната крепостна 
стена на града.26 Светилището е цялостно про-
учено от Магдалина Станчева в периода 1970-
1974 г. Представлява сграда с правоъгълен план 
(28,30 х 19,70 м), състояща се от перистилен двор 
с кладенец и сравнително малък, почти квадра-
тен храм (4,93 х 4,79 м) в западния край на двора 
(Обр. 3). Изграждането на комплекса е отнесе-
26 Идентификацията на храма на Зевс Капитолий-

ски-Хелиос-Сарапис (Бобчев 1942, 218-222) е спорна 
(Герасимов 1942, 260-261; Тачева-Хитова 1982, 102), 
докато митреумът не предоставя достатъчно данни за 
анализ, въпреки споменатите две монети на Аркадий 
(Бобчев 1955, 207-216, стр. 210 за монетите).

Обр. 3. Сердика, храм до западната крепостна стена 
(по Станчева, Фърков 1977, 254, обр. 3).
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но към годините непосредствено след строежа 
на крепостната стена на Сердика, с която е съ-
образен храмът – т.е. скоро след 176-180 г.27 Кое 
божество е било почитано в храма не е ясно. 
Проучвателите изказват хипотезата, че там е 
честван култът към Херакъл. Над унищоженото 
светилище е построена перистилна жилищна 
сграда, която преизползва и надгражда външ-
ните стени на езическия комплекс; продължава 
да функционира и кладенецът.28 М. Станчева и 
Ю. Фърков се колебаят в датировката на разру-
шаването на храма, поставяйки го във втората 
четвърт на IV в., в средата на IV в., преди Сер-
дикийския събор от 343 г.29 Авторите задават 
следния въпрос:

Възможно ли е да се допусне, че в Сердика, къ-
дето в 343 г. заседава църковен събор, на който 
се водят остри спорове по въпроси на догмата, 
са продължили да отдават почит на някои бо-
жества или по-скоро на персонификации? Това 
изглежда трудно приемливо.30

С това заключение е мотивирано и поставя-
нето на горната дата на езическото светилище. 
Аргументите обаче не са обосновани с конкре-
тен археологически материал и стратиграфски 
наблюдения, а са използвани данни от писме-
ните извори и законодателните актове.

Единственият археологически аргумент за 
поставяне на горната хронологическа граница 
на храма са фрагменти от стъклени съдове с 
хризми, свързани с нивото на перистилно жи-
лище, изградено след разрушаването на свети-
лището и датирани общо в рамките на IV в.31 
Въпросните съдове не са представени в публи-
кацията и не е цитирана литература, въз основа 
на която са отнесени към IV в.

Известна насока за разсъждение дават 
данните от кладенеца. Съоръжението е с диаме-
тър на отвора 1,10 м и дълбочина 5 м. Запазено 
е било до нивото на двора на жилището.32 След 
27 Станчева, Фърков 1977, 271.
28 Станчева, Фърков 1977, 252.
29 Станчева, Фърков 1977, 262-264.
30 Станчева, Фърков 1977, 261-262.
31 Станчева, Фърков 1977, 262.
32 Станчева, Фърков 1977, 252.

разрушаването на храма кладенецът е частично 
запълнен с деструкции – строителни матери-
али, фрагменти от мраморната декорация на 
комплекса, части от скулптури. Интерес пред-
ставляват многобройните фрагменти от стък-
лени чаши, открити на дълбочина 3,80-4,00 м. 
М. Станчева ги датира в III в. и ги свързва с ри-
туали, извършвани в храма (Обр. 4).33 Такъв тип 

чаши с извит навън и хоризонтално отрязан 
устиен ръб се срещат често в римските провин-
ции.34 Актуалната към момента датировка е в 
рамките на Късната античност, най-общо IV-VI 
в. Типът е най-характерен за втората половина 
на IV – първата половина на V в., когато трябва 
да се датират и примерите от кладенеца.35 Така 
представената ситуация би могла да има две 
обяснения – или храмовият комплекс е просъ-
ществувал най-малко до втората половина на IV 
в., или въпросните пластове в кладенеца трябва 
да се свържат с перистилното жилище, а не с 
езическия храм.

33 Станчева, Фърков 1977, 274-275, обр. 20.
34 Тип 96а/ 106с по типологията на C. Isings (Isings 1957, 

113-114).
35 Isings 1957, 113-114, 129; Foy 1995, 192-193, 198-200, 227, 

Pl. 9; Чолакова 2009, 262-265, Таблица III и IV; Dévai 
2016, 260-263. Благодаря на гл. ас. д-р А. Чолакова 
за консултацията по отношение на датировката на 
чашите от кладенеца.

Обр. 4. Стъклени чаши от кладенеца в двора на храма 
от Сердика (по Станчева, Фърков 1977, 275, обр. 20).
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Основавайки се само на наличната археоло-
гическа документация, прецизирането на дати-
ровката на разглеждания храм е невъзможно. 
За допуснатата от М. Станчева и Ю. Фърков и 
възприета от М. Тачева възможност Сердикий-
ските храмове да са били разрушени в навече-
рието или в деня на самото откриване на цър-
ковния събор от 343 г.36 липсват доказателства. 
Предложената от С. Стойчева дата за разруша-
ване на храма през февруари 330 г. в присъстви-
ето на самия император Константин І37 също не 
е подкрепена с достатъчно сигурни факти.38

Градските храмове на Пауталия не са проу-
чени археологически, но съществуването и ло-
кализирането на терен поне на два от тях е по-
твърдено както от откритите оброчни плочки, 
олтари, фрагменти от статуи, така и чрез изо-

бражения върху пауталийски монети от време-
то на Каракала (Обр. 5).39 На хълма Хисарлъка, 
разположен южно от римска Пауталия, както 
и в подножието му, се е намирал комплекс от 
храмове. Единственият сигурно разпознаваем 
е този в северното подножие на хълма, непо-
средствено до един от топломинералните изво-
ри. Изображенията върху цитираните монети 

36 Станчева, Фърков 1977, 262; Тачева-Хитова 1982, 464.
37 Стойчева 2001, 13.
38 Вълчев 2011, 348-350.
39 Иванов 1920, 69-85; Кацарова 2005, 126-130.

показват, че там се е намирал храмът на Аскле-
пий.40 Втори голям храм се е намирал на върха 
на хълма. Монетният образ е прекалено малък 
и гравьорът не е успял да представи ясно стату-
ята или статуите на почитаните божества. Зла-
тозара Гочева допуска, че в него е честван култът 
към Зевс и Хера.41 Мнозинството паметници от 
двата храма са открити или вградени в крепост-
ната стена на укреплението на Хисарлъка, или 
в самия минерален извор, в който са били нах-
върлени след унищожаването на светилища-
та.42 И докато за Асклепиона нямаме сигурни 
отправни точки за изясняване на времето на 
разрушаването му, то в случая с храма на върха 
на Хисарлъка изграждането на късноантичната 
крепост там се явява сигурен terminus ante quem.

Предложената датировка на крепостта оба-
че ми се струва не достатъчно добре аргумен-
тирана. Първият проучвател на Хисарлъка, 
Йордан Иванов, посочва общо IV в. за строеж 
на крепостната стена, като цитира сведението, 
че по времето на Юлиан са взети мерки за ук-
репяването на градовете в префектура Илирик, 
но без изрично да свързва крепостта с негово-
то управление.43 З. Гочева смята, че укрепле-
нието е изградено в края на IV – началото на V 
в.44 Дългогодишният проучвател на Хисарлъка 
Людмила Русева-Слокоска датира изграждане-
то на крепостта също в последната четвърт на 
IV – първата четвърт на V в.45 Основание за тази 
датировка дават най-вече откритите монети – 
преобладават тези от IV в., но в същото време 
липсват монети от V в.46

Датировка на укреплението в рамките на IV 
в., дори в самия му край, е доста съмнителна. В 
южния сектор на крепостта, откъм най-достъп-
ното място, са изградени две триъгълни кули, 
които са конструктивно свързани с куртината и 
несъмнено принадлежат на първия строителен 
40 Иванов 1920, 69-73.
41 Гочева 2000, 6-7.
42 Иванов 1920, 78.
43 Иванов 1920, 116.
44 Гочева 1970, 252.
45 Русева-Слокоска 2016, 98.
46 Русева-Слокоска 2016, 106, бел. 120.

Обр. 5. Монета на Каракала с изображение на Хисар-
лъка (по Иванов 1920, 70, обр. 42)
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период.47 Проучванията на Л. Русева-Слоко-
ска и З. Гочева от 60-те и 70-те години на ХХ в., 
публикувани със съответната фото- и графична 
документация, категорично потвърждават това 
(Обр. 6).48 Подобни кули с триъгълна форма са 

засвидетелствани при крепостните стени на 
Сердика,49 Филипопол50 и Августа Траяна51 и в 
трите случая са датирани след средата на V в. В. 
Кацарова съвсем основателно посочва, че дори 
да приемем дата в края на IV – началото на V 
в. за изграждането на крепостта на Хисарлъка, 
това ще са едни от най-ранните примери на 

47 Единствено С. Бояджиев, подведен вероятно от греш-
ката в плана на Й. Иванов, предполага, че двете триъ-
гълни кули са по-късни, защото южната кула стъпва 
върху по-ранна кула с квадратна форма (Бояджиев 
2000, 128). Въпреки приложения план Й. Иванов от-
нася квадратната кула към средновековието и посоч-
ва, че всъщност тя стъпва върху кулата с триъгълна 
форма (Иванов 1920, 101). Единствено триъгълната 
кула № 9 по номерацията на Л. Русева-Слокоска е 
изградена над по-ранна правоъгълна такава (Русе-
ва-Слокоска 2016, 58-59).

48 Гочева 1970, 239; Русева-Слокоска 2016, 49-50.
49 Бояджиев 2002, 132.
50 Кесякова 2001, 55, 57.
51 Kaltschev 1998, 105.

кули с изнесен остър ръб.52 Последните проуч-
вания по темата посочват като най-ранен при-
мер за широко използване на триъгълни кули 
и бастиони късноантичните крепостни стени на 
Тесалоника. Самите те обаче не са точно дати-

рани и мненията 
на изследователи-
те се колебаят от 
времето на Тео-
досий I до края на 
V в. Напоследък се 
налага идеята за 
изграждането им 
в средата – трета-
та четвърт на V в.53 
По отношение на 
крепостта на Хи-
сарлъка в Кюстен-
дил най-приемли-
во е мнението на 
В. Динчев, че тя е 
построена в гра-
ниците на V в., но 

без да може да се прецизира датировката по-
ради липсата на достатъчно материали с тясна 
дата, произхождащи от ясен археологически 
контекст.54 Приведените по-горе паралели все 
пак насочват към дата след средата на петото 
столетие. При така представената ситуация с 
датирането на комплекса е ясно единствено, че 
храмът (или храмовете) на върха на Хисарлъка 
е бил разрушен преди средата на V в., но кога 
точно е разрушен остава неизвестно.

С известна доза условност към градските 
храмове в двете Дакии може да бъде причис-
лено и светилището на Диана и Аполон в Мон-
тана. Последните разкопки на обекта показват, 
че самото светилище трябва да бъде търсено 
другаде, а не под раннохристиянската базилика 
в североизточното подножие на хълма „Кале-

52 Кацарова 2005, 134.
53 Дискусията последно у Rizos 2011, 450-468 и цити-

раната там литература.
54 Динчев 2006, 35, бел. 57.

Обр. 6. Южната стена на крепостта на Хисарлъка до 
Кюстендил (по Русева-Слокоска 2016, 47, обр. 35а)
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то“.55 Интерпретацията на останките от сграда 
под християнския комплекс56 е дискусионна и 
идентифицирането ѝ с храм не е сигурно. Кул-
товият комплекс се е намирал около извора,57 
върху самото възвишение „Калето“58 или дру-
гаде. Поради това тук, както и в случая с Пау-
талия, времето на изграждане на подпорните 
стени и на християнската църква могат да дадат 
само terminus ante quem за разрушаването на ези-
ческото светилище.

Проучвателите на комплекса в Монтана 
Люба Огненова-Маринова, Виолета Божилова 
и Георги Александров датират разрушаването 
и опожаряването на светилището в сравнител-
но тесните хронологически граници между 330 
и 337 г. За съжаление стратиграфията на обекта 
е била нарушена от започналите преди разкоп-
ките строителни дейности, поради което по-си-
гурни наблюдения са били възможни само в 
един малък участък. Запазеният културен пласт 
е с дебелина около 1,40 м. Регистрирани са две 
последователни горели нива резултат от пожа-
ри. Горният горял пласт е с дебелина от 0,50 м 
и нивото му съвпада с нивото, от което започва 
лицевата зидария на зида с преупотребени ари 
от светилището. Следите от този пожар са били 
видими както в емплектона на зида, така и под 
основите на по-късната християнска базилика. 
Долното горяло ниво е на 0,30 м под горното 
(не е посочена дебелината на пласта). Между 
двата горели пласта е открита мраморна по-
ставка за статуя с латински надпис, съобщаващ 
за възстановяването на храм,59 както и бронзова 
монета на Констанций II. Предложената дата 
за разрушаване на комплекса – между 330 и 337 
г. – е обоснована чрез откриването на две мо-
нети. Едната е на Фауста, жена на Константин 
I, открита в емплектона на подпорната стена с 
преупотребените ари. Втората монета е на Кон-
55 Кабакчиева 2010, 332.
56 Огненова-Маринова и др. 1987, 16.
57 Огненова-Маринова и др. 1987, 14.
58 Лука 2010, 44; Ivanov, Luka 2015, 241.
59 Огненова-Маринова и др. 1987, 16 – надписът е по-

сочен като № 24 от раздела за надписите с автор В. 
Божилова, но всъщност е с № 25.

станций ІІ и е от нивото, свързано с терасата, 
оформена с помощта на споменатата вече под-
порна стена.60

Допълнителни сведения за унищожаването 
на светилището предоставя В. Божилова, която 
на две места изказва мнение, че то е било въз-
становено по времето на Юлиан. Аргумент в 
подкрепа на това е споменатият по-горе латин-
ски надпис, в който се говори за поправянето на 
храм. Цитираната авторка го датира в IV в. Спо-
менат е и горял пласт, в който е открита монета 
на Констанций ІІ, а въпросният пласт е свързан 
с езическото светилище.61

Проблемите и противоречията в по-ран-
ните публикации на археологическия обект 
вече са отбелязани в литературата. Те са свър-
зани с предложените от авторите датировки 
на отделните периоди от функционирането на 
комплекса. Монетата на Фауста от емплектона 
на стената с арите безспорно е сигурен terminus 
post quem за изграждането на зида и съответно 
за разрушаването на светилището, но не би 
могло да се каже, че монетата на Констанций 
ІІ е terminus ante quem за същото и следовател-
но да заключим разрушаването на езическия 
комплекс в годините 326-337. Остава неясно и 
защо проучвателите избират първата година от 
управлението на Констанций ІІ за долна хроно-
логическа граница на комплекса. Може би това 
е подсказано от датата на отсичане на самата 
монета, която обаче не е споделена в публика-
цията.62

Проблемен е и латинският надпис, даващ 
сведения за възстановяването на храм.63 В. Вел-
ков и Г. Александров приемат предложената 
от В. Божилова дата във времето на Юлиан, 
основавайки се на палеографските особености 
на текста.64 Впоследствие въпросният памет-
ник е предатиран към ІІ в.65 и едва ли можем 
60 Огненова-Маринова и др. 1987, 16-17.
61 Божилова 1976, 44-45, № 10; Божилова 1987, 32, № 25.
62 Лука 2010, 35-40; Вълчев 2011, 355-356; Ivanov, Luka 

2015, 231-234.
63 Божилова 1976, 44-45, № 10; Божилова 1987, 32, № 25.
64 Велков, Александров 1994, 22, № 45.
65 Христова 1999, 188-190.



58 JUBILAEUS VIII / 2: Завръщане към изворите

да говорим за строителен период по времето 
на Юлиан.66 Откритата в пласта монета на Кон-
станций II не е достатъчен аргумент за датира-
не на надписа. Освен това ако тя наистина е от 
пласт, свързан с предполагаемото светилище, 
то монетата се явява terminus post quem за разру-
шаването му.67

Християнската църква е останала непроуче-
на по време на първите разкопки. Комплексът 
е разкопан в рамките на три сезона в периода 
2009 – 2017 г. от Г. Кабакчиева, но резултатите 
все още не са напълно обнародвани.68 Обособе-
ни са две фази в съществуването на християн-
ския храм. По-ранната от двете базилики, на-
речена от проучвателя базилика I, е изградена 
вероятно още в първата половина на IV в. Осно-
ванията за тази дата са както планът на сграда-
та, така и откритите артефакти (неспоменати в 
отчета). Сградата не е съществувала дълго вре-
ме и е разрушена скоро след 361 г., към което 
насочват най-късните монети от пласта, сечени 
в последното десетилетие от управлението на 
Констанций II.69 Вероятно базиликата е по-къс-
на от изградения комплекс от тераси, тъй като 
тя не е конструктивно свързана с подпорните 
зидове,70 а под основите ѝ е регистриран горни-
ят горял пласт, лежащ на нивото, от което за-
почва суперструкцията на зида с арите.

В заключение може да се каже, че изграж-
дането на комплекса от подпорни зидове и ран-
нохристиянска базилика е станало във втората 
четвърт на IV в. Към това време светилището на 
Диана и Аполон е било разрушено и оброчните 
паметници от него са използвани като сполии 
в градежа. Факт е обаче, че не знаем кога точ-
но е бил разрушен езическият култов център.71 
Много вероятно е това да е станало по време 
на някое от варварските нашествия от средата 
и третата четвърт на III в. и да не е свързано с 
66 Лука 2010, 39.
67 Вълчев 2011, 355.
68 Кабакчиева 2010, 330-332; Кабакчиева  2011, 289-291; 

Кабакчиева 2018б, 234-238.
69 Кабакчиева 2010, 330-331.
70 Бинев 2003, 169.
71 Лука 2010, 46; Ivanov, Luka 2015, 241.

налагането на християнството.

Направеният преглед на данните за извест-
ните ми градски храмове в двете Дакии показ-
ва незадоволителното състояние на проучва-
нията и на публикациите. За съжаление от 
проучените общо пет култови сгради нямаме 
нито една, която да е цялостно публикувана с 
представени стратиграфски разрези и „дреб-
ни находки”, обвързани с конкретни културни 
пластове или фази от съществуването на ком-
плексите. Именно това поражда и съмнения в 
предложените от авторите датировки на храмо-
вете. По отношение на времето на разрушаване-
то или на десакрализирането им проучвателите 
гравитират около управлението на Константин 
I. Така например за храмовете на Капитолий-
ската триада в Ескус Т. Иванов пише, че те „... 
са били използвани като култови сгради до 
приемането на християнството като официал-
на религия по времето на Константин Велики 
...“.72 Краят на светилището в Монтана е поста-
вено във времето „... когато Константин Велики 
обявява християнството за държавна религия 
...“.73 Разрушаването на храмовете в Сердика и 
Пауталия също е свързвано с времето на Кон-
стантин.74 За храма от Сердика е предложе-
на и малко по-късна дата в управлението на 
Констанций II, но преди средата на IV в.75 Във 
всички случаи липсват достатъчно „археологи-
чески“ аргументи в подкрепа на предложените 
датировки и авторите привличат в подкрепа на 
хипотезите си данни от писмените извори и от 
законодателството. Информацията от древните 
автори и от законодателните актове не винаги е 
достатъчно ясна, а на моменти дори е противо-
речива. Дискусията за антиезическите мерки на 
Константин I и синовете му, за техния характер 
и обхват, е далеч от постигането на консенсус 
между отделните изследователи. Дори един бе-
гъл историографски преглед би представлявал 

72 Иванов, Иванов 1998, 140.
73 Огненова-Маринова и др. 1987, 17.
74 Стойчева 2001, 13; Стойчева 2007, 333.
75 Станчева, Фърков 1977, 261-262.
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самостоятелно изследване, поради което тук ще 
се огранича само дo наличните археологически 
данни от разгледаните по-горе примери.76

Към момента сигурно датирано изглежда 
само разрушаването на трите храма на фору-
ма на Ескус. Предложената от Т. Иванов дата 
в края на управлението на Валент е добре ар-
гументирана. Катаклизмът, преживян от Ескус 
по това време, оставя сериозен отпечатък върху 
монументалния облик на града и унищожава-
нето на езическите сгради е част от цялостно-
то изоставяне и преустройване на структурите 
в центъра на града и не е резултат от христия-
низирането на селището. Напълно е възможно 
храмовете да са били затворени по-рано, но те 
определено са били запазени като част от един 
монументален ансамбъл. Съдбата на храма на 
Фортуна в югоизточната част на форума може 
би е сходна с тази на храмовете на Капитолий-
ската триада, но съвсем наскоро беше изказано 
мнение и за доста по-ранното му разрушава-
не.77 Материалите от кладенеца на храма в Сер-
дика повдигат много въпроси. Ако разгледани-
те по-горе чаши наистина са от отлаганията по 
времето на функциониране на езическото све-
тилище, то то е разрушено най-рано в края на 
IV в., а вероятно е съществувало и в първите де-
сетилетия на V в. За съжаление и в този случай 
липсва представен стратиграфски профил или 
поне по-подробно описание на ситуацията, за 
да можем да се ориентираме дали пластовете 
от посочената дълбочина (3,80-4,00 м) се нами-
рат под или над пластовете с нахвърлени дес-
трукции от храма. За примерите от Пауталия 
и Монтана можем само да дадем terminus ante 
quem по отношение на разрушаването на свети-
лищата.

Единственият сигурен пример за разруша-
ване на езическо светилище преди средата на 
IV в. е от Монтана. Както обаче вече отбелязах, 

76 По въпроса Bradbury 1994; Potter 2004, 432-434; Leppin 
2007; Salzman 2007. В българската историография све-
денията за антиезическата политика на Константин 
I са резюмирани у Torbatov 2013, 537-542.

77 Кабакчиева 2018а, 188.

включването на този обект е до известна степен 
условно. Имам предвид от една страна не на-
пълно изяснения статут на Монтана през IV в., 
а от друга факта, че храмът на Диана и Аполон, 
независимо от точното му местоположение, 
със сигурност не е бил включен в монументал-
но оформен градски пейзаж, както случаите в 
Ескус и Пауталия. Освен това е напълно възмож-
но комплексът да е бил разрушен и по време на 
нашествията от средата на III в. В по-сигурния 
пример с Ескус храмовете на форума, поне цен-
тралният и източният храм, в общи линии са 
запазени в първоначалния им вид. Този факт 
съм склонен да обясня по-скоро не със запазва-
не на култовите им функции до края на упра-
влението на Валент, а с политиката за опазване 
на сградите като част от монументалния облик 
на градския център заради естетическата им 
стойност.

Набелязаните в статията проблемни момен-
ти в проучванията и публикациите на антични-
те храмове не са характерни само за родната 
археология. При голяма част от ранните про-
учвания в Средиземноморски мащаб интересът 
на учените е бил насочен главно към ранните 
фази от функционирането на комплексите, а 
впоследствие при консервацията и реставра-
цията им е запазен и изявен първичният им 
облик, но не и по-късните преправки и преус-
тройства. Това е и една от причините дискуси-
ята около историята на езическите храмове и 
светилища през Късната античност да се пре-
върне в централна тема в съвременната наука за 
Древността.78
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Нумизматичните материали и техният ана-
лиз като извор за историческото познание, тра-
диционно предизвикват разгорещени дебати в 
научните среди. Стига се дори до въпроса дали 
въобще могат да се използват за изграждането 
на исторически реконструкции. По сходен на-
чин обект на крайно поляризирано отношение 
е дигиталната хуманитаристика, нейният по-
тенциал, новаторски характер и дори научност. 
Отчитайки интензивните научни дискусии е 
важно да се отбележи, че основополагаща теза 
за настоящата работа е, че това направление в 
хуманитарните изследвания като цяло и в част-
ност в областта на античната история, има съ-
ществен и реален научен потенциал.1 Направ-
лението фактически променя не само начина, 
по който събираме и систематизираме изворо-
вите материали. Посредством интензивно раз-
виващите се дигитални технологии качествено 
се изменят възможностите ни да анализираме, 
интерпретираме и дори да виждаме матери-
алите.2

1 de Callataÿ 2014; Schreibman, Siemens, Unsworth 2004; 
Schreibman, Siemens, Unsworth 2016; Unsworth 2000. 

2 Основна характеристика и причина за големия по-

Дигиталната хуманитаристика, често въз-
приемана като скорошно явление, започва 
своето активно развитие през 40те години на 
XX в.3 Именно в нумизматичните материали 
тя намира един от най-подходящите за из-
следване и експериментиране обекти.4 Фактът 
е ясно подчертан и точно дефиниран в пози-
цията, публикувана на официалната страни-
ца на изследователската институция DARIAH 
(The Digital Research Infrastructure for the Arts 
and Humanities): „Coins are particularly suitable 
for the application of LOD (Linked Open Data) in 

тенциал на дигиталната хуманитаристика е, че тя  
позволява на изследователи с изключително разноо-
бразен професионален бекграунд да предложат както 
нови теми, така и нов прочит на вече традиционно 
изследвани проблеми (виж Caltabiano et. al. 2013; 
Comes 2016; Gattiglia 2015; Hess, MacDonald, Valach 
2018; Hofmann, Grunwald, Peter et al. 2019; Neamtu, 
Tzvetkova 2018). Нещо повече, това иновативно те-
чение създава условия тези изследователи активно 
да си сътрудничат.

3 Franchi 2013: 3.
4 Gruber, Meadows 2021; Peter 2019; Celesti et al. 2017; 

García, Gozalbes, Ripollès 2017; Wigg-Wolf, Duyrat 2017; 
Wienand 2017; Neumann, Wallrodt 2017; Tolle, Wigg-
Wolf 2016; Meadows, Gruber 2014; de Callataÿ 2011. 

Дигитална нумизматика – иновативни 
перспективи към традиционен извор

Лили Грозданова
Digital numismatics – innovative perspectives on a traditional source 

Lily Grozdanova
Abstract: The digital humanities, and especially the field of ancient numismatics, changes not only the way we 

gather and systemize source material and data. The intensive development of digital technologies led to a qualitative 
change in our ability to analyze, interpret and literally see them, also introducing the concept of digital cultural her-
itage. The specifics of the monetary sources put numismatic projects amongst the leading in the digital humanities 
field. The compiled quantity of numismatic data is already enormous, making significant change in the efforts of de-
veloping the Graph of Linked Ancient World Data, thus providing an innovative and unprecedented research angle 
on the historical reality of the ancient world. 

Key words: digital humanities, digital numismatics, digital tools, Graph of Linked Ancient World 
Data, open linked data. 
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that they are mass-produced, serial objects and have 
a relatively standard set of descriptive core data. As a 
result, significant progress has been made in the field, 
and numismatic projects are among the flagships in 
the application of LOD in the Humanities“.5 Прила-
гането на принципите на свързаните отворени 
данни (LOD) и семантичната мрежа (Semantic 
Web)6 обуславя създаването на своеобразна 
„екосистема от партниращи си проекти“.7 Тези 
процеси водят до бързото натрупване на под-
робно описани в отделни информационни за-
писи нумизматични обекти, които са и обвър-
зани с релевантни данни от други категории в 
рамките на Graph of Linked Ancient World Data 
(GAWD).8 Към техния анализ стават възможни 
все по-комплексни технологични търсения и 
запитвания.   

Развитието на дигиталните средства как-
то и широкото разпространение и важност на 
нумизматичните материали като обект на про-
учвания, бързо води до появата и разработва-
нето на голямо количество нумизматични бази 
данни, свързани с различни по вид и характе-
ристики дигитални средства. Съществуването 
и активните усилия за тяхното технологично и 
функционално обвързване променя съществе-
но изследователската среда.9 

5 https://www.dariah.eu/activities/working-groups/
wg-digital-numismatics/ (27/01/2021)

6 Bond, Dilley, Horne 2021; Horne 2021.
7 Bodard et al. 2016.
8 Относно усилията и съществените постижения в об-

ластта на изграждането на свободно онлайн достъпен 
и научно проконтролиран граф (структура от данни) 
фокусиран върху античния свят виж Bodard et al. 
2016; Isaksen et al. 2014.

9 Виж Gruber, Meadows 2021. Сред водещите междуна-
родни проекти са: Coin Hoards of the Roman Empire 
(http://chre.ashmus.ox.ac.uk); Coin Hoards of the Roman 
Republic (http://numismatics.org/chrr); Corpus Num-
morum (https://www.corpus-nummorum.eu); Inventory 
of Greek Coin Hoards (http://coinhoards.org); Nomis-
ma (http://nomisma.org/);  Roman Provincial Coinage 
(https://rpc.ashmus.ox.ac.uk/) и др.  

Въпроси за размисъл

      Въпреки заявената вече ясна позиция, под-
чертаваща ключовия за проучването на Антич-
ността научноизследователски потенциал на 
дигиталната хуманитаристика и по-конкретно 
нумизматика, необходимостта от научна пред-
пазливост и задаването на някои основни въпро-
си е повече от ясна. Сред тях са:

♦ Има ли ефективна координация при 
създаването на нови бази данни/цифрови 
библиотеки и как функционира?

♦ Какви са измеренията на процеса на 
налагане на общи принципи на стандарти-
зацията на информацията? Какви стандар-
ти съществуват и как влияят на работата с 
дигитализирания нумизматичен материал?

♦ Какъв тип продукти преобладават – 
платформи, които са само информационни 
репозиториуми или такива в състояние да 
изпълняват и притежават по-комплексни 
изследователски функционалности?

♦ Съумяват ли нумизматичните бази 
данни да предоставят иновативни решения, 
реално подпомагащи и развиващи тради-
ционните изследвания на типовете и печа-
тите?

♦ Откриват ли се конкретни доказател-
ства за научноизследователския потенциал 
на създадените продукти – променят ли ис-
торическото познание, теории и интерпре-
тации?

♦ Натрупването и развитието на разра-
ботваните множество дигитални продукти 
(платформи и приложения) променя ли 
начина, по който изследваме и въпросите, 
които можем да отправим към изворите? 

Анализът на печатите в монетосечене-
то на Пауталия – изследователски възмож-
ности

Зададените въпроси неизменно налагат за-
връщането към традиционно нумизматичните 
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проблеми, които да бъдат погледнати през ди-
гиталната перспектива. Такъв е случаят с нале-
жащата необходимост от изработването на ка-
талог на печатите на монетосеченето на римския 
град Пауталия (провинция Тракия) във времето 
от управлението на Антонин Пий (138-161) до 

това на Каракала (198-217). Тематиката предоста-
вя и изключително подходящ обект за изслед-
ване и експериментиране в рамките на предста-

вяната същностно нова среда. 

   Някои наблюдения и перспективи

Провежданото към момента изследване 
на печатите, с първи етап в рамките на проек-

та “(B-4-2) Region and Memoria: 
Local History and Local Myths on 
Thracian Provincial Coins“ към 
Excellence Cluster Topoi, Бер-
лин, има за цел да запълни тази 
чувствителна липса в знанието за 
конкретното монетосечене и въоб-
ще системата на провинциалното 
емитиране в Тракия. Нещо повече 
– изследването се базира именно 
на дигиталните средства.10

Натрупването на критична 
маса нумизматични материали и 
възможностите за широко търсене 
в платформата Roman Provincial 
Coinage (http://rpc.ashmus.ox.ac.
uk), доведоха до съществена про-

мяна в дълго защитаваната теза, че  
типовете с Асклепий върху летяща 
змия са уникални за Пауталия. Из-
вършеният анализ на материалите 

налични на платформата показа, че типът се 
среща и в монетосеченето  за Александър Се-
вер, емитирано в Никея (Обр. 1), което отваря 
нова насока на интерпретация и релевантни въ-
проси (Обр. 2 а-б).11                                   

Възможностите на платформата Corpus 
Nummorum (https://www.corpus-nummorum.eu),12 
разработена за извършването на нумизматични 
проучвания, правят анализа на печатите по-гъв-
кав и динамичен. Предоставен е не само посто-
янен визуален контрол на обектите, без да има 
нужда да са физически достъпни, но и свързва-
не на съответните монети с идентифцираните 

10 Grozdanova 2016.
11 Във връзка с тази специфична иконография виж 

Grozdanova 2018, 190, n. 2; Grigorova-Gencheva, 
Grozdanova forthcoming.

12 Виж Peter 2015.

 Обр. 1. Карта на разположението на двата 
града, където вече е засвидетелстван типът с 

Асклепий върху крилата змия/змей

Обр. 2 а-б. 
а. Каракала: https://ikmk.smb.museum/

object?id=18243774/[Last downloaded: 2018/10/13]
б. Александър Север: http://rpc.ashmus.ox.ac.uk/

coins/6/3156/[Last downloaded: 2018/10/13]

а б
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печати, използвани в производството им (Обр. 
3), и съответен монетен тип. Работата в тази сре-
да позволява едновременната употреба или из-
работване на двата основни вида нумизматич-
ни изследвания върху дадено монетосечене – на 
типовете и печатите.                

Ключова за проучването на провинциално-
то монетосечене, в частност това на Пауталия, е 
възможността за сравнения с типовете и печа-
тите използвани от други градове. Нещо пове-
че, качествено нов етап на изследване предста-
влява анализът, въвеждането и съпоставянето 
на иконографията върху различни по тип изво-
ри (Обр. 4 а-б). Този подход предоставя необ-

ходимия за анализа на монетите исторически, 
археологически и културен контекст, като по 
този начин ги превръща в безспорно пълноце-
нен и важен извор за реконструкцията на съот-
ветната историческа реалност. Комбинирането 
на различни по тип извори в единна дигитална 
платформа притежава съществен изследова-
телски потенциал и то не само от гледна точка 
на проучването на Античността. Съществена е 
възможността да се разработи дигитален про-
дукт съвместяващ хетерогенни обекти, който е 
в състояние не просто да служи като репози-
ториум, а и като функционално изследовател-
ско средство и потенциално да се в превърне 

Обр. 4 а-б. Съпоставяне на изображения на Асклепий
а. върху римски провинциални монети https://www.

corpus-nummorum.eu/index.php
б. върху оброчна плочка – (Dimitrova 2002, 217)

а

б
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в иновативна интегрална част от графа на да-
нните за античния свят. Началото на проуча-
вания  върху тази проблематика бе поставено 
в рамките на проект „Култ и религия в Древна 
Тракия. Фаза 1. Създаване на база данни за па-
метниците на религиозния живот“ и „Фаза 2. 
Нумизматичен уебинар“ към Център за вър-
хови постижения “Наследство БГ”. 

В заключение трябва да се отбележи, че 
именно поради високия научноизследовател-
ски потенциал на дигиталната хуманитарис-
тика и в частност дигиталната нумизматика, е 
необходима още повече прецизност в процеса 
на разработване и прилагане на иновативните 
изследователски средства. Тази среда не прос-
то предоставя нови възможности за завръщане 
към традиционните извори, но и притежава 
качествено различни мащаби за натрупване, 
анализиране и разпространение на информа-
ция, което прави ролята и експертизата на из-
следователите още по-ключова.    

        
Цветкова 2018: Ю. Цветкова. ГИС и Тра-

кология. Приложения на Географските информа-
ционни системи  в изследванията на тракийска-
та история. София.

Bodard et al. 2016: G. Bodard, T. Gheldof, K. 
Lawrence, S. Stoyanova, C. Tupman, L. Isaksen, 
R. Simon, E. Barker, P. de Soto Cañamares, H. 
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University, Kraków, 43-47.

Bond, Dilley, Horne 2021: E. Bond, P. Dil-
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Минералните извори в Пауталия са добра 
предпоставка за развитието на култовете в чест 
на здравеносните божества. Една от теориите за 
възникването на римския град именно на това 
място е свързана със съществуването в предход-
ната епоха на култов обект край изворите. Кое 
божество е било почитано в предполагаемото 
светилище не е ясно, но във вековете след Хрис-
та с лечебната сила на минералните води опре-
делено е свързан Асклепий. 

Асклепий е един от най-важните култове за 
Пауталия, а вероятно и основен култ за града 
през римската епоха. Основите на тази хипо-
теза са положени още в началото на XX в. от 
Йордан Иванов. Пленен от мисълта да открие 
„древностите” на Кюстендил, през 20-те годи-
ни на миналия век той предоставя на науката 
значително количество материали, които биват 
изследвани и до днес. Й. Иванов смята, че е от-
крил Асклепиона на Пауталия и приема основ-
ната роля на Асклепий в религиозния живот 
на града.1 През 1952 г. В. Бешевлиев публикува 

* Настоящата статия е част от дейностите по 
„Създаване на база данни на артефактите, свързани с 
религиозния живот на градовете Сердика и Пауталия 

няколко надписа от Пауталия. В един от тях е 
спомената жрица на боговете спасители, които 
Бешевлиев идентифицира със здравеносните 
божества.2 Идеята му е поставена под въпрос от 
Б. Геров в неговото изследване върху Западно-
тракийските земи. Една част от епиграфските 
паметници, свързани с Асклепий и Хигия, Ге-
ров определя като прилежащи на Зевс и Хера.3 
В едно по-късно изследване З. Гочева прави 
сходни предположения, с които поставя Зевс и 
Хера като патронни божества на града.4 От на-
правения кратък преглед се вижда, че мненията 
на различните изследователи, занимавали се с 
религията на Пауталия, са доста противоречи-
ви, най-вече по въпроса за патронните божества 
на града.

Изображенията на Асклепий определено се 
открояват в монетосеченето на Пауталия. Здра-
веносното божество е сред най-често предста-

през римската епоха”, научен проект, финансиран 
от Фонд научни изследвания на СУ, договор № 80-
10-74/ 13.04.2020 г.

1 Иванов 1919-1920, 70-73.
2 Бешевлиев 1952, 64.
3 Геров 1961, 270.
4 Гочева 2006, 192.

Бележки към почитането на Асклепий в Пауталия 
през II-III в.*

Николай Димитров

Notes on the Cult of Asclepius in Pautalia in the 2nd – 3rd century 
Nikolay Dimitrov

Abstract: The religious life of the ancient city of Pautalia comprised the cults of many different deities. Asclepi-
us was one of the most popular among them. At the beginning of the 20th century Yordan Ivanov believed he had 
found the Asclepeion of Pautalia, so he suggested Asclepius had been the main god of the city. Other authors have 
opposed his theory, assuming that Zeus and Hera were the leading gods since some inscriptions refer to them. The 
examination of the archeological finds shows that in the coinage of Pautalia there are special monetary types por-
traying Asclepius. Furthermore, some coins feature images of the emperor and Asclepius, which probably expresses 
the leading role of the god. This role is confirmed by a few inscriptions of Pautalia which describe one and the same 
priestess serving the cults of both Asclepius and the emperor.

Key words: Asclepius, Pautalia, healing gods, coins, imperial cult.
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вяните по реверсите на монетите. Освен импе-
раторското монетосечене е регистриран и един 
тип псевдоавтономни монети. При тях на авер-
са е изобразена глава на Асклепий с дълга коса 
и брада, а на реверса змия, която се увива около 
тояга.5 В нумизматичната литература е прието, 
че върху псевдоавтономните монети обикнове-
но е изобразявано божеството покровител на 
дадения град.6 Подобно на Пауталия, във Фи-
липопол са били отсечени няколко псевдоавто-
номни типа, на които е изобразено патронното 
божество на града – Аполон.7

При императорските емисии на Пауталия 
фигурата на Асклепий е представяна по някол-
ко различни начина. Богът е изобразяван прав, 
държи яйце и се подпира на тояга, около коя-
то се увива змия. Това е един типичен вариант, 
който се среща и по оброчни плочки. Отклоне-
нията в изображението на отделните паметни-
ци не са значителни. Змията присъства почти 
винаги като неизменен елемент на иконогра-
фията както за Асклепий, така и за Хигия. При 
някои монети се вижда ясно, че божествата дър-
жат патера, а понякога яйце. Често Асклепий е 
изобразяван подпрян с дясната си ръка на стела 
или колона, около която се увива змия,8 а при 
други той е представен по обичайния начин 
– прав, насреща, подпиращ се на тояга, около 
която се увива змия.9

За разлика от оброчните плочки, при моне-
тите има самостоятелни изображения както на 
Хигия, така и на Телесфор. Хигия е изобразява-
на права, облечена с хитон и химатион, около 
ръката ѝ се увива змия, която богинята храни 
от патера.10 При един монетен тип са изобра-
зени Хигия и вдясно до нея Телесфор с качул-
ка на главата.11 Хигия е позната и в още един 
вариант – стояща надясно, държейки с лявата 

5 Ruzicka 1932-1933, 41, № 1, Тaf. VIII 13.
6 Юрукова 1987, 16.
7 Колев 1989, 168-170.
8 Ruzicka 1932-1933, 66, № 129, Taf. IV 22.
9 Ruzicka 1932-1933, 70, № 158, Taf. IV 14.
10 Ruzicka 1932-1933, 65, № 122, Taf. IV 21; Дончева 1994, 

328.
11 Ruzicka 1932-1933, 188, № 788.

си ръка патера, а срещу нея по стълб се увива 
змия, чиято глава е устремена към патерата.12 
Дъщерята на Асклепий е включена и върху мо-
нети в присъствието на баща си. Тя е в сходна 
иконография – права, хранеща змия от пате-
ра.13 За някои монетни типове по-скоро може 
да говорим, че са представени статуи на божест-
вата. Изобразен е храм, а Асклепий и Хигия са 
в средата, отново в познатата формула – Хигия 
храни змия, а Асклепий се подпира на тояга, 
около която се увива змия.14

Телесфор се среща в два варианта – прав на-
среща с дълга дреха и качулка или с къса дреха 
и качулка. Може да се отбележи, че от познати-
те монети при по-ранните, на Марк Аврелий, 
Телесфор е с дълги дрехи,15 а при по-късните, на 
Каракала, е с къси.16

На фона на повечето шаблонни монетни ти-
пове с други божества при Асклепий могат да се 
видят характерни за Пауталия елементи, които 
едва ли са взети наготово от монетите на друг 
град. Такова е изображението на Асклепий в ти-
пичната му иконография, но представен без бра-
да.17 При друг изключително интересен монетен 
тип е изобразен Асклепий седнал върху дракон 
или змей, който има рибешка опашка (Обр. 1). 
При описанието на С. Филипова животното е оп-
ределено като змия.18 При Леон Ружичка има и 
една друга монета, която е без изображение, но в 
описанието на реверса е посочен Асклепий върху 
крилата змия.19 Паралел на този тип изображе-
ние е регистриран от Л. Грозданова единствено 
в монетосеченето на град Никея от времето на 
Александър Север.20

При една голяма част от монетите на Паута-
лия са изобразени змии с придадени различни 
характеристики. Изглежда че змията претърпява 

12 Ruzicka 1932-1933, 66, № 129, Taf. IV 22.
13 Ruzicka 1932-1933, 156, № 619, Taf. IV 19.
14 Ruzicka 1932-1933, 52, № 46, Тaf. IV 24.
15 CCCHBulg. II 2009, № 291.
16 Ruzicka 1932-1933, 178, № 735, Taf. V 1.
17 Ruzicka 1932-1933, 153, № 601, Taf. IV 12.
18 Филипова 2012, 298.
19 Ruzicka 1932-1933, 71, № 159.
20 Grozdanova 2018, 190.
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множество метаморфози. Има такива с драконо-
ва глава,21 с глава на лъв22 или с лъвска грива,23 с 
брада и лъчиста корона.24 В допълнение към тези 
варианти са познати и змия с рибешка опашка,25 
змия с броня,26 както и други сходни типове. Из-
образяването на змии по монетите се забелязва 
и при други градове в провинция Тракия, сред 
които е Сердика, където Асклепиевият култ е 
добре засвидетелстван.27

С оглед на тези змийски преобразувания 
крилатата змия – дракон (Обр. 1) изглежда като 
превъзходна степен на серията от метаморфози. 
Монетите със змийски изображения се срещат 
през целия период на монетосечене на Пауталия. 
При оброчна плочка от Глава Панега е засвиде-
телствана змия с брада,28 сходно на голяма част 
от пауталийските монети. При друг интересен 
монетен тип змията е навита между два олтара, 
върху които има яйца.29 И. Дончева споменава, 
че върху единия олтар може да има шишарка. 
Монети с олтар, около който се увива змия, са из-
вестни още от Сердика и Никополис ад Иструм.30

При някои монети от Пауталия са изобразе-

21 Ruzicka 1932-1933, 71, № 161, Taf. VIII 22. 
22 Ruzicka 1932-1933, 74, № 180, Taf. VIII 17.
23 Ruzicka 1932-1933, 168, № 684, Taf. VIII 21.
24 Филипова 2012, 303, обр. 17.
25 Ruzicka 1932-1933, 204, № 906, Taf. VIII 19.
26 Ruzicka 1932-1933, 115, № 393, Taf. VIII 15.
27 Мушмов 1926, 93-94, № 253-262.
28 Добруски 1907, 42-43.
29 Ruzicka 1932-1933, 91, № 262, Taf. IX 7.
30 Дончева 1994, 328.

ни храмови постройки, което подтиква част от 
изследователите да търсят въпросните структури 
на терен чрез археологически разкопки. От Па-
уталия са известни няколко варианта с храмове. 
Вече споменах монетен тип със статуи на Аскле-
пий и Хигия, които стоят между четирите колони 
на храм. Сходен с този тип е регистриран от Леон 
Ружичка с няколко разлики. Ясно различими са 
коринтските колони, докато в предходния тип е 
възможно да бъдат и йонийски. Тук те отново са 
четири на брой, с три стъпала и фронтон с акро-
терии, но по средата се вижда само статуята на 
Асклепий, който държи тоягата със змията.31 Мо-
нети с фасада на храм се срещат от времето на 
Антонин Пий до Гета и Каракала или казано по 
друг начин, през целия период на монетосечене 
на града. При Антонин Пий е изобразяван храм 
със статуя само на Асклепий,32 докато от монети-
те на Марк Аврелий започват да се срещат и два-
та варианта.33 При Септимий Север се появява 
друг тип изображение с няколко храма, което се 
среща и при монетите на Каракала и Гета.34

При монетен тип на Каракала е предаден 

хълм, покрит от растителност, на върха на който 
се забелязва храм с четири колони и статуя по 
средата (Обр. 2). По склоновете на хълма са изо-
31 Ruzicka 1932-1933, 172, № 709, Taf. IV 15.
32 Ruzicka 1932-1933, 43, № 12; Паунов 2016, 35, табл. 

I, № 1. 
33 Ruzicka 1932-1933, 52, № 46, Тaf. IV 24.
34 Ruzicka 1932-1933, 96, 173, 174, № 287, № 712, № 713, 

Taf. IX 17, Taf. VI 12, Taf. IX 18.

Обр. 1. CNT_4912 Каракала (198-218), Рев: 
Асклепий седнал върху крилат змей (Pautalia 

CN_4912, in: Corpus Nummorum, http://
www.corpus-nummorum.eu/CN_4912 [Last 

downloaded: 2019/10/19])

Обр. 2. CNT_4935 Каракала (198-218), Рев: Хълм с 
храмови постройки (Pautalia CN_4935, in: Corpus 

Nummorum, http://www.corpus-nummorum.eu/
CN_4935 [Last downloaded: 2019/10/19])
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бразени още четири храма със статуи, като този 
в средата е на преден план и видимо най-голям. 
При него се различава статуята на Асклепий по 
средата и три човешки фигури в дясно от хра-
ма. Леон Ружичка определя статуята в храма 
на върха като Аполон, а трите човешки фигури 
до асклепиевия храм като нимфи.35 При някои 
монети храмовите постройки са изобразени в 
профил, а при други – фронтално. Изобразе-
ният хълм с храмове е идентифициран с Хисар-
лъка на Кюстендил още в началото на XX в. Й. 
Иванов прави разкопки на видимото от моне-
тите място на храма и попада на предполагаем 
Асклепион36. Съвременното строителство на те-
рена остава пречка за намирането на доказател-
ства за теорията на Й. Иванов.

В Пауталийското монетосечене освен моне-
тите с изобразен храм на Асклепий са засвиде-
телствани и такива с храм на Аполон, както и 
с фигура на император. Паралели на подобен 
тип монети има от Сердика, Марцианопол, Фи-
липопол и др.37 Достоверността на храмовите 
изображения по монетите е спорна при липса-
та на други конкретни данни. Въпреки това изо-
бразяването на реални топографски дадености, 
в случая на хълм с храмови структури, е типич-
но за редица градове като Филипопол, Хадри-
анопол, Бизия и други.38 Това са характерни 
белези за всеки град, които биха го отличили 
от останалите центрове в империята. Изобра-
зеният Хисарлък, осеян с храмове на отделни 
божества, може да се възприеме като символ на 
града. Сходни типове се срещат и във Филипо-
пол, където са добре известни монетите с храм 
на Аполон върху Джендем тепе.39 От същия 
град са познати и монети с храм на Асклепий.40

При някои монети с изображения на им-
ператор, градската богиня Пауталия и речния 
бог Стримон присъства и малка статуетка на 
Асклепий, който държи тоягата, около която се 
35 Ruzicka 1932-1933, 173, № 712, Taf. VI 12.
36 Иванов 1919-1920, 70-71.
37 Доткова 2011, 17.
38 Доткова 2011, 32.
39 Колев 1969, 7-8.
40 Колев 1990, 90. 

Обр. 3. Оброчна плочка на Асклепий, Хигия и   
Телесфор 

(по Иванов 1919-1920, 73-74, обр. 45)

Обр. 4. Оброчна плочка на Асклепий 
(по IGBulg. IV, 2062)
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увива змията. В повечето случаи Пауталия или 
Стримон държат малката фигура на Асклепий. 
Бог Стримон представлява река Струма, която 
поднася много блага и храна на древните жите-
ли на града, а богинята Пауталия е самият град, 
който почита бог Асклепий. Монетните типове 
с изобразен император, градска богиня и Аскле-
пий могат да се тълкуват като почитане на импе-
ратора и пожелания за неговото здраве от името 
на града и неговото патронно божество.41

На друг монетен тип от Пауталия е изобра-
зена храмова постройка, пред която стои фигу-
рата на император в сенаторско облекло. Около 
храма се виждат цъфнали дървета, които може 
би насочват към реално съществуваща залесена 
местност. Под един от клоните се вижда малка 
фигура на Асклепий, който с дясната си ръка 
държи тояга, около която се увива змия, а лявата 
е на гърдите. Освен това на фронтона на храма е 
изобразена змия. Вдясно от храма се вижда дру-
га фигура на божество, нимфа или планински 
бог.42 На преден план са поставени два олтара, 
което отново говори за почитането на различ-
ни култове. Храмовата постройка най-вероятно 
принадлежи на Асклепий, а не е самостоятелен 
храм на императорския култ. З. Гочева изказва 
мнението, че императорският култ може би е 
честван в храма на Асклепий, където е възможно 
да са били почитани и Олимпийските божест-
ва.43

Важни данни за култа към здравеносните 
божества дават и посветените на тях оброчни 
плочки. В пределите на град Кюстендил не са 
открити многобройни паметници от този тип. 
Иконографията при повечето оброчни плоч-
ки на Асклепий е типично гръко-римска. Той е 
представен прав насреща, с дълга брада и коса, 
облечен с мантия, която оставя гърдите му голи, 
лявата ръка е зад кръста, а с дясната се подпи-
ра на кривак, по който се увива змия. Познати 
са изображения, при които присъстват Хигия и 
Телесфор (Обр. 3), както и самостоятелни об-

41 Ruzicka 1932-1933, 113, № 378, Taf. VII 12.
42 Ruzicka 1932-1933, 172, № 710, Taf. IV 16.
43 Гочева 1982, 133.

рочни плочки с Асклепий (Обр. 4).44 Хигия е 
изобразявана права, насреща, облечена в дълъг 
хитон, с лявата си ръка държи патера, а около 
дясната се увива змия, която се храни от патера-
та. Телесфор е представян облечен в дълга дре-
ха с качулка, стоящ насреща.45 Иконографските 
типове на здравеносните божества в Тракия са 
комбинация от два класически гръцки типа, 
които първоначално проникват в Рим, а след 
това и в провинциите.46

От Пауталия е позната оброчна плочка 
с доста спорна идентификация на фигурите 
(Обр. 5). Горната част на паметника е отчупена, 
а надпис липсва или не е запазен. Представени 
са мъжко и женско божество. Фигурата отляво 
може да бъде идентифицирана с Хигия поради 
характерното си изобразяване. Мъжката фигу-
ра е с мантия, която е препасана така, че гърди-
те да са голи, но точно там е отчупването. Това, 
което още повече допринася за спорната иден-
тификация, е изобразеният орел с разперени 
крила между двете човешки фигури. Птицата е 
обърнала глава към мъжа, който може да бъде 
Зевс. Кацаров подкрепя идеята, че по-скоро има 
смесване между Асклепий и Зевс, отколкото ка-

44 IGBulg. IV, 2062; Дончева 1994, 326-328.
45 IGBulg. IV, 2059; Дончева 1994, 328-329.
46 Колева 2018, 412.

Обр. 5. Оброчна плочка с изображение, чиято 
идентификация е несигурна 

(по Иванов 1919-1920, 74-76, обр. 48)
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меноделецът да е издълбал по погрешка орел, а 
не петел – считан за атрибут на Асклепий.47

Върху една от оброчните плочки, свързани с 
Асклепий, е изобразен конник, който е с дълга 
коса, а пред него се забелязва дърво, около кое-
то се увива змия. Освен тези характеристики се 
вижда надпис [Ἀσκλ]ηπιῷ, който свързва памет-
ника с бога лечител.48 При повечето светилища 
на Асклепий от тракийските земи се забелязва 
синкретизъм между Тракийския Херос и здра-
веносното божество. Подобни примери ясно се 
виждат в светилищата при Глава Панега, Бат-
кун, Сливница, Перник и др., където Асклепий 
запазва някои от характерните си черти като 
дълга дреха или брада, които не са присъщи за 
Хероса, но е представен като конник.49

Използваните за здравеносните божества 
епитети могат да се обособят на функционал-
ни и локални. От функционалните в Пауталия 
най-използван е κύριος, като се среща и в мно-
жествено число κύριοι, когато на оброчните 
плочки са изобразени Асклепий, Хигия и Те-
лесфор. Щом думата е употребена в единствено 
число, то епитетът „господар” се отнася само 
за Асклепий.50 От значителна важност е и епи-
тетът σωτήρ – спасител. Той е употребен при 
списъка на неокорите на Асклепий Спасител, 
открит в село Коняво.51 Друг надпис, при който 
фигурира същият епитет, само че в множестве-
но число (σωτῆρες θεοί) е открит в самия град 
Кюстендил, но почетените богове спасители не 
са назовани.52 Идентифицирането им може да 
се изведе от употребените епитети. В. Бешевли-
ев предлага идеята за Асклепий и Хигия и дава 
примери, при които епитетът е свързан изрич-
но с имената на здравеносните божества.53 Б. Ге-
ров включва надписа към паметниците на Зевс 
и Хера, като дори споменава за вероятността 
σωτῆρες θεοί да се отнася към императорския 
47 Кацаров 1914, 82.
48 Добруски 1907, 90; IGBulg. IV, 2100.
49 Дончева 1994, 330-331.
50 Дончева 2000, 554.
51 Добруски 1907, 96; IGBulg. IV, 2192.
52 IGBulg. IV, 2053.
53 Бешевлиев 1952, 64.

култ и изключва Асклепий и Хигия.54 З. Гочева 
излага своите съмнения към идеята на Геров за 
императорите като богове спасители, опреде-
ляйки епитета като прилежащ на Асклепий и 
Хигия, които са достатъчно широко почитани 
в Пауталия.55 Текстът на дискутирания надпис 
се отнася за Улпия Марциалида,56 жрица на 
σωτῆρες θεοί, която е била и първожрица на 
императорите. Безспорната връзка с импертор-
ския култ може да бъде в подкрепа на идеята на 
Геров за тълкуването на епитета, макар че Гоче-
ва определя това за малко вероятно и спомена-
ва, че няма известни подобни случаи от Тракия. 
Въпреки тезата, защитавана от Б. Геров, съм 
склонен да идентифицирам боговете спасите-
ли като Асклепий и Хигия. В паметника от с. 
Коняво е пределно ясно, че епитетът σωτήρ е 
използван за Асклепий. Самият Геров смята, че 
надписът се отнася за храма на Асклепий в Пау-
талия,57 което отново може да свърже епитетите 
от двата паметника. Друг е въпросът, че в над-
писа от Кюстендил е употребено множествено 
число, а в този от Коняво единствено.  Послед-
ният надпис представлява списък на неокори. 
М. Райчева споменава, че неокорите имат поне 
две равнища на действие: като кратковременна, 
но много престижна служба, свързана с орга-
низирането на императорския култ, или като 
служба с по-изразени религиозни функции, 
близки до оригиналното значение на думата 
– „пазител на храма”. Неокорите от Коняво са 
причислени към втората група.58

В тракийските земи с Асклепий са свързани 
и функционалните епитети θεός и ἐπήκοος. Те 
обаче не са засвидетелствани в намерените до-
сега пауталийски паметници.

Освен функционални епитети от Пауталия 
има данни и за два локални епитета, добаве-

54 Геров 1961, 270, № 9.
55 Гочева 1982, 132.
56 В публикациите името е дадено като Улпия Хар-

палида (IGBulg. IV, 2053). Благодаря на ас. Николай 
Шаранков, който ми посочи, че жрицата всъщност 
се казва Улпия Марциалида (Sharankov 2016, 337).

57 Геров 1961, 275.
58 Райчева 2013, 20.
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ни към името на Асклепий. В единия случай е 
употребена думата Σπινθοπυρηνος.59 Въпрос-
ният епитет не е познат от други паметници. 
Второто споменаване на локален епитет е върху 
оброчна плочка на Асклепий като конник, къде-
то е засвидетелстван епитетът Σκαλπηνος.60 Д. 
Дечев извежда епитета от латинското scalprum61 
– скалпел, което подсказва лечителските дей-
ности на Асклепий, докато Б. Геров смята, че е 
етникон.62 И. Гълъбов споменава, че епитетите, 
образувани със суфикса -ηνος, са производни от 
имената на селища и местности.63 Следователно 
употребеният епитет може да води до селище 
или местност, за която все още нямаме данни.

Познатите ни надписи, посветени на здраве-
носните божества на Пауталия, не са многоброй-
ни, но някои от тях показват широкия обхват на 
култа. В един надпис от светилището при Епида-
вър в Гърция се споменават Асклепий Спасител, 
Хигия и Телесфор.64 Епитетът „спасител“ не е за-
пазен на самия надпис, а е изцяло възстановен, 
така че става дума само за възможно допълване. 
Към имената на здравеносните божества е доба-
вена думата Παυταλιῶται, което е доказателство, 
че направеното посвещение е за пауталийските 
божества.

Към култа на Асклепий се отнасят няколко 
статуи и една мозайка, открити от Й. Иванов при 
разкопките на северните склонове на Хисарлъка, 
откъм града.65 От статуите се отличава фрагмент 
от тояга, по която се увива змия, който съдейки от 
размерите предполага да е част от голяма статуя 
на Асклепий. Намерено е  гранитно яйце, което 
отново се счита за атрибут на здравеносното бо-
жество.66 Там е открит и един малък фрагмент от 
статуетка на Асклепий, но е запазена единствено 
главата. Това, което предизвиква по-голям инте-
рес, е откритата мозайка от мраморни камъчета, 

59 IGBulg. IV, 2065.
60 IGBulg. IV, 2100.
61 Detschew 1957, 454.
62 Геров 1961, 268, № 9.
63 Гълъбов 1964, 35.
64 Геров 1961, 366, № 187.
65 Иванов 1919-1920, 72-79.
66 Иванов 1919-1920, 75.

които образуват животно (Обр. 6). То е тълку-
вано от Й. Иванов като змия.67 Теофил Иванов 
изказва съмнения спрямо конкретната иденти-
фикация на животното и посочва наличието на 
голяма уста и заоблена глава, както и раздвое-
на дълга опашка, въз основа на което определя 
изображението като на делфин.68 Теорията на 
Т. Иванов изглежда коректна, но реверсните 
изображения на змии могат да ни насочат към 
първоначалната идентификация. Има вероят-
ност представеното животно на мозайката да 
е сходно с някоя от змийските преобразувания 
по монетите, където раздвоената опашка е ха-
рактерна.

Сигурно идентифицирани храмови по-
стройки на здравеносните божества в град Пау-
талия и близката му околност няма. Съдейки от 
намерените материали култът е характерен за 
самия град, а от хинтерланда е засвидетелстван 
единствено с надписа от с. Коняво. Въпросният 
надпис споменава за колегия на неокори, която 
е към храма на Асклепий Спасител. М. Тачева 
предполага, че този храм е в древната Спинопа-
ра, днешното с. Коняво.69 Б. Геров предлага друга 
хипотеза, според която в надписа се говори за 
храма на Асклепий в Пауталия, а в Коняво е има-
ло само храмова собственост.70 Втората теория е 

67 Иванов 1919-1920, 72.
68 Иванов 1960, 206.
69 Тачева-Хитова 1981, 108.
70 Геров 1961, 275.

Обр. 6. Мозайка с изобразено животно                
(по Иванов 1919-1920, 79, обр. 43)
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подкрепена от други автори като З. Гочева71 и И. 
Вълчев.72 Въпреки това е нужно определено мяс-
то, където колегията да се събира за мероприя-
тия, което не изключва вероятността за наличие 
на храмова постройка. От Коняво има намерен 
олтар, което показва, че мястото има важни 
култови функции.73

В Пауталия са открити три надписа, посве-
тени на „Олимпийските богове”, два от които са 
от хълма Хисарлъка.74 Тяхната интерпретация в 
литературата е спорна и не е ясно със сигурност 
дали под Олимпийски богове се разбират Зевс 
и Хера или целият олимпийски пантеон. Тези 
богове са свързани с θεῖος οἶκος, което отговаря 
на императорското семейство.75 Вероятно почи-
тането на Олимпийските богове, както и на им-
ператорския култ, се е извършвало в някой от 
храмовете на Хисарлъка, а може би в култовата 
сграда, посветена на Асклепий.

Освен храмовата структура, друго свидетел-
ство за култовите практики е наличието на жре-
ци. Споменатата Улпия Mарциалида е ἱέρεια на 
боговете спасители и ἀρχιέρεια на император-
ския култ. Възможното ѝ свързване с Асклепий 
и Хигия предполага, че е извършвала култови 
практики към здравеносните божества в качест-
вото си на жрица. В надписа е споменат и ней-
ният съпруг Анций Терес. От паметник от Фи-
липопол се разбира, че той е тракарх в периода 
222-235 г. и е от знатен тракийски род, вероятно 
от района на Пауталия.76

Откритият в Епидавър надпис с посвещение 
на пауталийските Асклепий, Хигия и Телесфор 
доказва важността на култа и неговото разпрос-
транение.77 То е направено от човек с титлата 
ἱερεύς, който вероятно е жител на Пауталия. 
В своето пътуване до Епидавър този жрец не е 
пропуснал да посвети оброк на своите спасите-

71 Гочева 1982, 133.
72 Вълчев 2015, 259.
73 IGBulg. IV, 2193.
74 IGBulg. IV, 2066, 2072-2073.
75 Parissaki 2016, 195.
76 Sharankov 2007, 526.
77 Геров 1961, 268.

ли – здравеносните божества.78

Друг паметник, свързващ Асклепий с орга-
низирана форма на почитане, е списъкът на не-
окорите от с. Коняво. Начело на колегията стои 
πατήρ.79 След неговото споменаване са изре-
дени множество храмови служители, които са 
отговаряли за култовите практики на Асклепий 
Сотер. 

С това се ограничават данните за жречески 
длъжности към Асклепий и Хигия от Пауталия 
и близката ѝ околност. С оглед на споменатото 
дотук считам, че свързването на култа към им-
ператора и този на здравеносните божества от 
двата паметника подпомага идентифициране-
то на Улпия Марциалида точно като жрица на 
тези божества, а не на Зевс и Хера.

Жители на Пауталия правят посвещение на 
здравеносните божества и в светилището при 
Глава Панега в територията на Сердика. Посве-
тените оброци са в чест на Асклепий с местния 
за Глава Панега епитет Σαλδηνος. Посвещения-
та са четири на брой, от които едно е извърше-
но от филарх, а друго от булевт.80

Култът на Асклепий в Пауталия като цяло 
се вписва в общата картина на религията на 
здравеносните божества в Тракия. В градове-
те от югозападната част на провинция Тракия 
Асклепий е почитан като официален култ в 
неговия гръко-римски аспект, проникнал под 
елинско влияние по долините на реките Стру-
ма и Места.81 Част от монетните типове са сход-
ни с други градове в Тракия като Сердика. На-
личието на минерални извори в двата града са 
добра предпоставка за развитието на култове 
в чест на здравеносните божества. Култът на 
Асклепий е добре познат и в други центрове с 
термални извори като античните селища при 
Хисаря и Сапарева баня в Тракия и римския 
град под съвременния Сандански в Македония. 
Здравеносното божество има връзка не само с 
минерални води, но и с други извори. Подобен 

78 Tonini 2012, 225.
79 Добруски 1907, 96.
80 IGBulg. II, 511, 536, 540, 544.
81 Дончева 2000, 17.
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пример са светилищата на Асклепий при Глава 
Панега, Баткун и Варвара.82

От направения преглед на археологиче-
ските материaли и най-вече на монетите, сече-
ни в Пауталия, може да се потвърди основна-
та роля на Асклепий в религиозния живот на 
града. Неконвенционалните монетни типове 
на здравеносните божества, както и някои от 
епиграфските паметници, обвързват Аскле-
пий с почитането на императорския култ. Та-
кива са изображенията на Асклепий редом с 
градската богиня и императора, както и това, 
че една и съща личност е жрица на здравенос-
ните божества и първожрица императорите. 
Аспектите на почитане на Асклепий съвпадат с 
гръко-римските традиции. Отклонения се виж-
дат в представянето на здравеносното божество 
като конник, както и в употребените два локал-
ни епитета. Те показват местна интерпретация 
на култа в тракийска среда, но не и някакви 
предримски традиции. Това се потвърждава и 
от липсата на тракийски имена сред посветите-
лите от Пауталия, с изключение на неокорите 
на Асклепий Спасител от Коняво. Въпреки про-
тиворечивите мнения на изследователите из-
глежда, че първоначалното предположение на 
Й. Иванов за патронното божество на Пауталия 
е вярно. След детайлен анализ на материалите, 
свързани с религиозния живот на Пауталия, се 
налага изводът, че това е именно Асклепий. 
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В българската историография липсва прос-
транно изследване за засвидетелстваните само 
чрез нумизматиката севернотракийски владете-
ли Москон и Акросандър. Авторите единствено 
представят факта, че те не са познати на антич-
ната писмена традиция. Въз основа на емисии-
те, които често остават без подробен коментар, 
се предлага само конкретна датировка (дори 
две в рамките на едно изследване) на династите 
и се локализират подвластните им територии.1 

Целта на настоящото изложение е да пред-
стави по-подробно именно тези специфични 
изворови данни, както и инспирираната от тях 
полемика. Тя засяга основно датировката и ет-
ническата принадлежност на Москон и Акро-
сандър. Отбелязаните дискусионни въпроси се 
вписват в по-широки проблемни кръгове, свър-
зани с комплексното разглеждане на етноде-
мографските, военно-политическите и социал-
1 Йорданов 2011, 202, 221–222, 387–388; Йорданов 2014, 

129, 140; Петков 2011, 32, 339.

но-икономическите процеси както в ареала на 
разпространение на владетелските монети, така 
и в Североизточна Тракия като цяло. 

Βασιλεὺς Μοσκων
Оригиналният монетен тип Москон е израз 

на интензивните военно-политически и социал-
но-икономически процеси в земите около Ду-
навската делта. Емисиите на владетеля са обо-
собени в специфична група, но са органически 
свързани с племенното монетосечене на Север-
на Тракия2, което се характеризира с наличието 
на два обособени етапа в своето развитие. Гра-
ницата между първа и втора фази се поставя 
към средата на ІІ в. пр. Хр.3 Краят на племенно-
то монетосечене се датира до първите три десе-
тилетия (т.е. до 70-те години) на І в. пр. Хр.4 или в 

2 Preda 1973, 182.
3 Вж. напр. Talmațchi 2008, 507.
4 Preda 1973, 404.

Нумизматични извори за севернотракийските 
владетели

(проблеми на „превода” и интерпретацията)
Стоянка Димитрова

Numismatic Sources for the North Thracian Rulers                                           
(problems of “translation” and interpretation) 

Stoyanka Dimitrova
Abstract: In this article are presented some of the problems concerning “translation” and interpretation of spe-

cific coins issues by North Thracian dynasties who are unknown in the ancient written tradition. The two discussed 
cases represent the coinage of Moscon (Figs. 1–3) and “Akrosander” (Figs. 4–6). The number of registered finds is 
extremely limited. The specimens are found in contemporary Dobrudja: in the area south of the delta of river Istros 
and near the Westpontic Greek poleis. These territories from Northeast Thrace were inhabited in Antiquity by the 
Getae. The coins were struck in the Hellenistic period, but currently their dating (between the late 4th – 2nd century 
BC) is not explicit. The information extracted from numismatic material, but without the support of other sources as 
corrective, raises many questions of chronological, territorial and ethnodemographic kind.

Key words: Βασιλεὺς Μοσκων, Βασιλεὺς Ακροσανδρ/ε, монетен тип Москон, дидрахми и 
хемидрахми/триоболи, севернотракийски владетели.
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продължение на цялото столетие.5 
До този момент, количеството на сребър-

ните монети тип Москон и регистрираните им 
местонахождения са изключително ограниче-
ни. Находките са единични и колективни. Изо-
лирани монети са открити в Михай Витязу (рег. 
Констанца)6, Ревърсаря – Исакча (рег. Тулча)7 и 
Сомова (рег. Констанца).8 Вероятно още някол-
ко произхождат от околностите на Тулча.9 Една 
монета, за чието местонамиране не са известни 
сигурни данни, се съхранява в частна колекция 
в Олтеница (рег. Кълъраш).10 През 2006 г. в ра-
йона на Сомова, където археологическата кар-

5 Mihăilescu-Bîrliba 1990, 76–82.
6 Дидрахмата от Михай Витязу вероятно е част от 

инвентара на разбито и разнесено подмогилно 
погребение. Тя е открита след селскостопанска 
обработка на общинското землище, според 
информацията на Адриан Радулеску – по това 
време директор на музея в Констанца. Той закупува 
за институцията монетата от машиниста, който 
я открил. Сега дидрахмата е в нумизматичната 
колекция в Музея за национална история и 
археология в Констанца под Инв. № 6576 (Ocheşeanu 
1970, 125–126, ff. 1–2; Preda 1964, 401, n. 2; Preda 
1973, 181; Preda 1998, 177; Talmațchi 2008, 480). За 
идентификацията на Михай Витязу с античния викус 
Бутеридава вж. Barnea, Preda 2000, 71.

7 Хемидрахма тип Москон произхожда от землището 
на Ревърсаря, което сега е включено в очертанията 
на град Исакча. Монетата е открита преди Втората 
световна война, когато въпросната местност се е каз-
вала Михай Вода или Принципиле Михай – според 
информацията, вписана в инвентарната книга на 
частната музейна сбирка на Василе Канарах. Той 
първоначално притежава монетата, но през 1972 г. я 
дарява на музея в Констанца, където е заведена под 
Инв. № 6575 (Ocheşeanu 1970, 125-126, ff. 3–4; Preda 
1964, 401, n. 3; Preda 1998, 177; Talmațchi 2008, 480.

8 Една дидрахма тип Москон от района на Сомова (рег. 
Тулча) се намира в частната колекция на Траян Дарие 
(Preda 1964, 401–402; Preda 1973, 181; Preda 1998, 177; 
Talmațchi 2008, 480).

9 От околностите на Тулча вероятно произхождат 
няколко дидрахми тип Москон, като съхраняващата 
се под Инв. № 1421 в нумизматичната колекция 
на Библиотеката на Румънската академия (по 
въпроса вж. Mihăilescu-Bîrliba 2015, 268, 279, Fig. VII; 
Mihăilescu-Bîrliba 2018, 25, 28, Fig. 8; Talmaţchi 2008, 
480, 529, Pl. 11; Preda 1964, 401; Preda 1973, 181).

10 Preda 1973, 181.

тина засвидетелства политически и икономи-
чески значимо гетско поселение с некропол от 
латенския период,11 е открито монетно съкро-
вище. Депозитът съдържа 3 монети тип Москон 
(2 дидрахми и 1 хемидрахма), 16 монети тип 
Мачин (10 от Фаза І и 6 от Фаза ІІ), 24 монети тип 
Въртежу-Букурещ и 13 монети тип Инотещ-Ръ-
коаса.12 

Откритите досега владетелски емисии са 
представени чрез два номинала: дидрахми и 
хемидрахми (триоболи)13 с изписана върху ре-
верса им легенда, представяща титлата и ан-
тропонима в генетив на издателя – ΒΑΣΙΛΕΩΣ 
ΜΟΣΚΩΝΟΣ (Обр. 1–3).14 Сред монетите коли-
чествено преобладават дидрахмите. К. Преда 
първи публикува две дидрахми от непознатия 
дотогава монетен тип и направеното от него 
описание15 впоследствие се използва като ета-
лон при представянето на новооткрити екзем-
пляри от този номинал.16 Те са с максимален 
диаметър 25/25.8 мм и тегло между 7.28/7.45 и 
8.01/8.10 грама. Според метричните характерис-
тики, две монети (от Ревърсаря и от Сомова) са 
определени като хемидрахми (триоболи): те са 
с максимален диаметър 19 мм и тегло съответно 
2.35 и 3.28 грама.17 

Върху аверса на монетите тип Москон е 
представена в профил надясно глава на млад, 
голобрад мъж със спускаща се на врата дълга 
коса. Челото и брадичката са ясно изразени. 
Устата е загатната схематично чрез две топче-
та. Два релефни кръга около главата маркират 
наличието на диадема. Върху реверса е изсече-
на легендата ΒΑΣΙΛΕΩΣ (в горната част на по-
лето) ΜΟΣΚΩΝΟΣ (в долната част на полето). 
11 Berciu 1965, 128.
12 Custurea, Talmaţchi 2011, 402; Talmațchi 2008, 476–479, 

528, Pl. 10.
13 Ocheşeanu 1970; Preda 1964.
14 Petolescu 2011, 174.
15 Preda 1964, 402–403; Preda 1973, 181.
16 Mihăilescu-Bîrliba 2015: 268, 280, Fig. VІІІ; Mihăilescu-

Bîrliba 2018, 24–25, 29, Fig. 9; Ocheşeanu 1970, 125–126; 
Talmaţchi 2008, 477–478.

17 Mihăilescu-Bîrliba 2015, 268; Mihăilescu-Bîrliba 2018, 
24-25; Ocheşeanu 1970, 126; Preda 1998, 177; Talmațchi 
2008, 477–478.



83С. Димитрова. Нумизматични извори за севернотракийските владетели

Изобразеният конник е в галоп наляво (при ди-
драхмите: Обр. 1–2) или в галоп надясно (при 
хемидрахмите: Обр. 3). Ездачът е брадат, по-
крит е с хламида и държи в ръка юздата на коня. 
Непосредсвено под хълбока на коня е изобразен 
монограм AV в лигатура ( )18 или А (?).19 

Въз основа на идентичните изображения на 
дидрахмите от Михай Витязу, Ревърсаря и Со-
мова се предполага, че за тяхната изработка е 
използван един и същи печат.20 Втора матрица 

18 Ocheşeanu 1970, 125–127, ff. 1–4; Preda 1964, 402.
19 Talmațchi 2008, 478.
20 Preda 1964, 403.

е ползвана при отсичането на хемидрахмата 
от Ревърсаря.21 Стиловите разлики в иконо-
графията на различините номинали и по-ясно 
изразеният варварски стил на изработка на хе-
мидрахмите говори, че печатите са различни и 
вероятно са дело на двама гравьори.22 Според 
едно предположение, откритите в района на 
Тулча и Констанца емисии са издадени в ателие 
в някой от Западнопонтийските полиси, веро-
ятно в Истрия. Идеята се базира на наличния на 
реверса монограм, който е характерен маркер, 
ползван от истрийската монетарница за подпе-
чатване на циркулиращите монети.23

Въпреки подчертаното елинско влияние 
върху характера и техниката на изпълнение 
на стилизираните изображения, по-вероятно 
е твърдението, че монетите са сечени в местна 
гетска монетна работилница в Северна Добру-
джа.24 Тук се локализират и контролираните от 
Москон територии. Поради интензитета на мо-
нетните находки около съвременния град Тулча 
и по конкретно в землището на Сомова, хипоте-
тично се обмисля възможността именно в този 
район да се търси и самият център на полити-
ческата организация.25 Допуска се вероятността 
владетелят да е имал контрол и над земите око-
ло Дионисополис.26 

Сребърните емисии могат да се характери-
зират като изолирана във времето и простран-
ството проява,27 но метрично, стилово и палео-
графски те се вписват в широк хронологически 
период след средата на ІV в. пр. Хр., което за-
труднява прецизното датиране на управле-
нието на Москон. Наложилите се относителни 
хронологически рамки се основават на идеята, 
че появата на владетелското монетосечене е 
следствие от благоприятната историческа ситу-
ация в Тракия и в района на Долния Дунав след 
смъртта на Лизимах и разпадането на неговата 
21 Ocheşeanu 1970, 125–126.
22 Ocheşeanu 1970, 126.
23 Mihăilescu-Bîrliba 2018, 29.
24 Ocheşeanu 1970, 126; Preda 1998, 177.
25 Talmațchi 2008, 481, 507–508, 531.
26 Лазаренко 2004, 135.
27 Preda 1980, 339.

Обр. 1. Дидрахма тип Москон (по 
Mihăilescu-Bîrliba 2018, 29, 

Fig. 9. 1)

Обр. 2. Дидрахма тип Москон (по 
Mihăilescu-Bîrliba 2018, 29, 

Fig. 9. 2)

Обр. 3. Хемидрахма (триобол) тип 
Москон (по Mihăilescu-Bîrliba 

2018, 29, Fig. 9. 3).
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нестабилна държава.28 Съществува и мнение, 
че владетелят хронологически е по-близо до 
Залмодегикос, с когото са контролирали едни 
и същи територии29 или дори до Ремакс и Зол-
тес.30 Датировките на всички споменати династи 
са плаващи и несигурни.31 Често се наблюдава и 
промяна във възгледите на един и същи автор 
по даден проблем. Пример за това са предполо-
женията, че преходът на властта от Москон към 
Залмодегикос се осъществява между първата и 
втората четвърт на ІІІ в. пр. Хр.32 или около сре-
дата на същото столетие.33 

Наред със споменатите вече хронологич-
ни маркери за управлението на Москон сред 
предложените датировки са: средата или по-
следната четвърт на ІV в. пр. Хр.34; краят на ІV 
– средата на ІІІ в. пр. Хр.35; началото на ІІІ в. пр. 
Хр. (вероятно и последните години на ІV в. пр. 
Хр.36; от началото до средата (или първата по-
ловина) на ІІІ в. пр. Хр.37; първата четвърт на 
ІІІ в. пр. Хр.38; средата на ІІІ в. пр. Хр.39; най-об-
що през ІІІ в. пр. Хр.40 Някои автори приемат, 
че иконографският стил и изписаната легенда 
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΜΟΣΚΩΝΟΣ не позволяват датира-
нето на монетите след средата на III в. пр. Хр.41 
Почти всички владетелски монети с изображе-
ния на конници са отпечатани в периода между 

28 Карышковский 1971, 47.
29 Андрух 1995, 92, 102, 148; Карышковский, Клейман 

1985, 66.
30 Ocheşeanu 1970, 128.
31 Обобщение за наличните датировки на Ремакс и 

Золтес, вариращи между средата на ІІІ – края на ІІ 
в. пр. Хр. вж. Лазаренко 2015, 199.

32 Карышковский, Клейман 1985, 66.
33 Андрух 1995, 92, 102–103, 148, 168; Карышковский 

1971, 47.
34 Йорданов 2011, 202; Йорданов 2014, 129.
35 Preda 1964, 406; Preda 1969, 17.
36 Берчу 2008, 183.
37 Андрух 1995, 92; Карышковский 1971, 47; Сапрыкин 

2010, 260; Ocheşeanu 1970, 126, 128; Preda 1998, 181.
38 Карышковский, Клейман 1985, 66.
39 Йорданов 2011, 202; Йорданов 2014, 140.
40 Babeş, Harhoiu 2000, 384; Barnea, Preda 2000, 71; 

Petolescu 1997, 102; Preda 1980, 339; Preda 1998, 177; 
Preda 2000, 155; Лазаренко 2004, 134–135.

41 Preda 1964, 405–406.

средата на V – средата на ІІІ в. пр. Хр. Сред тях 
са емисиите на Спарадок, Севт І, Котис І, Севт ІІІ, 
Ройгос, Скосток, Москон, Атей, Лизимах. Изклю-
чения са монетите на Котис и Раскупорис, кои-
то са от средата на І в. пр. Хр.42 Други изследова-
тели разширяват периода на монетосеченето на 
Москон през втората половина на ІІІ – началото 
на ІІ в. пр. Хр. В опит за по-голяма конкретика, 
владетелските емисии са съпоставени с монет-
ния тип Прунду-Жубля и комбинирания моне-
тен тип Александър ІІІ-Филип ІІІ, което води до 
фиксиране на датировката около 200 г. пр. Хр. 
(или в последните две десетилетия на ІІІ – пър-
вите три десетилетия на ІІ в. пр. Хр.43 Отчита-
нето на връзката с някои монетни типове, при-
надлежащи към втората фаза на имитативното 
монетосечене на севернотракийските племена 
позволява датирането на владетелските емисии 
и в началото на ІІ в. пр. Хр.44 Те се поставят дори 
и най-общо във ІІ в. пр. Хр. Подобно предполо-
жение се базира основно на тегловната система 
на монетите45, но теглото само по себе си не е 
сигурен хронологичен белег, при положение, 
че метриката на т.нар. варваризирани монети 
се влияе от различни фактори. Твърдението, 
че управлението на Москон е в средата и края 
на ІІ/началото на І в. пр. Хр.46 не е подкрепено 
с каквито и да е аргументи или ползвана лите-
ратура. 

В сферата на вероятностите са и следващи-
те две идеи за датировката на управлението на 
Москон, както и за неговата етносна принад-
лежност: 

1. Според едната теза47 владетелят вероятно 
е идентичен със споменатия от Помпей Трог/
Юстин Histrianorum rex.48 Царят на истрианите 
е противник на Атей в устрема му за установя-
ване на скитски контрол в района на Дунавската 
42 Лазаренко 2004, 134.
43 Mihăilescu-Bîrliba 2015, 268–269; Mihăilescu-Bîrliba 

2018, 26, 28.
44 Talmațchi 2008, 481–482.
45 Oberländer-Târnoveanu 1980, 147–148.
46 Петков 2011, 32, 339.
47 Berciu 1965, 129; Berciu 1969, 10; Crişan 1975, 132.
48 Just. Epit. 9. 2. 1-5.
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делта в периода 341 – 339 г. пр. Хр. Оказаната 
съпротива принуждава Атей да потърси по-
мощ от Филип ІІ. За анонимния цар сведения 
предоставя и Орозий в своя труд Historiarum 
adversum paganos libri septem.49 Теологът използва 
като основен източник и без редакция съчине-
нието Historiae Philippicae и по-конкретно Epitoma 
historiarum Philippicarum. Християнският аполо-
гет буквално преписва цели пасажи от епито-
метата, като пренася в своята история всички 
грешки и неточности, допуснати от Юстин или 
още от Помпей Трог.50 Спорната информация 
поставя началото на оживена и все още нести-
хваща полемика относно идентичността на ени-
гматичния Histrianorum rex, на когото дори се 
приписва гробницата при Аджигьол.51

Затруднения съществуват и при идентифи-
кацията на подвластните на анонимния цар ис-
триани. Те са определяни и като скитско племе, 
което още от около средата на ІV в. пр. Хр. жи-
веело в непосредствена близост до левия бряг 
на Истър, недалеч от делтата на реката и било 
северен съсед на скитите на Атей.52 Хипотезата 
се основава на съпоставката на информацията 
при Помпей Трог/Юстин и Орозий със сведе-
нието на Помпоний Мела за истрианите, които 
обитават територии между реките Тирас и Ис-
трос през І в. сл. Хр.53 Въз основа на сведенията 
на античните автори, сред учените преобладава 
мнението, че етнонимът обозначава гетите око-
ло град Истрия54 или племенен съюз на местно-
то (най-вече тракийско) население по долния 
Истър55, получило названието си от хидрони-
ма.56 

В дискусията за етническата принадлеж-
ност на Histrianorum rex и съответно идентифи-
цирането на подвластните му общности, ос-

49 Oros. Hist. 3. 13. 5.
50 Тюленев 2004, 14, 120, бел. 254–255.
51 Вж. Oppermann 2004, 66–67.
52 Лазаренко 2015, 130–131, с лит. по въпроса.
53 Mela 2. 1. 7–8.
54 Златковская 1951, 10–11.
55 Вж. напр. Блаватская 1952, 87; Никулицэ 1977, 125; 

Pârvan 1926, 51; Berciu 1965, 130.
56 Карышковский, Клейман 1985, 39–40.

новополагащи са обобщените от Ф. Папазоглу 
идеи.57 Те залягат в основата на тенденциите 
към систематизиране на многократно поставя-
ния за разглеждане проблем и в българската 
историография.58 Той резонира върху широк 
спектър въпроси, засягащи интензивните ет-
нодемографски процеси в териториите около 
Дунавската делта и военно-политическите от-
ношения на гетите с техните непосредствени и 
по-далечни съседи (траки (вкл. трибали), скити, 
келти, Западнопонтийските полиси; македон-
ските царе и стратези и елинистическите мо-
нарси) през Елинистическата епоха. 

Всяка една от разискваните идеи и иденти-
фикации е уязвима, но дава възможност за над-
граждане на изказаните вече хипотези. Приме-
ри са внушението, че фигурата на този местен 
анонимен гетски цар е политически оправдана 
и за улеснение Histrianorum rex би могъл дори 
да бъде наречен и Котела59 и идеята за пълна 
идентичност между двамата.60 Многообразните 
хипотези свидетелстват, че въз основа на късния 
и противоречив Юстин е много трудно да се 
изведат категорични заключения за личността 
на Histrianorum rex. Въпреки това, представената 
по-горе възможна негова идентификация с ба-
зилевса Москон има право на съществуване. 

2. Хипотетична е и идеята, че Москон е 
келтски владетел, контролиращ племенния 
съюз в зоната на разпространение на келтски-
те топоними Новиодунум, Егисус, Арубиум, 
Алиобрикс и др. Някои от защитниците на 
това мнение отричат възможността гетите да 
изписват на гръцки върху монетите името и ти-
тулатурата на владетеля още от ІV в. пр. Хр. За 
сметка на това те твърдят, прилагайки късната 
информация на Цезар от І в. пр. Хр., че келти-
те ползвали гръцка писменост в редица практи-
ки. Като аргумент се привеждат изписаните на 
57 Papazoglu 1969, 19, бел. 23–26, с по-старата лит. по 

въпроса.
58 Вж. напр. Йорданов 1984, 111–112; Йорданов 2011, 

202; Лазаренко 2015, 128, бел. 490, 129, бел. 493, 130, 
бел. 509, 132–134, 136; Фол 1975, 50–51.

59 Фол 1975, 51.
60 Nistorescu 2010.
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гръцки легенди върху монетите на келтския цар 
Кавар от Бизантион61 или гръцки символи върху 
някои монети от тип Хуши-Вовриещи,62 които са 
припознати като келтски.63 Твърдението е уязви-
мо, поради съпоставката между доказателствен 
материал от значително отдалечени хронологи-
чески периоди (в края на ІІІ в. пр. Хр. и в среда-
та на І в. пр. Хр.) и територии (вътрешността на 
Галия, Трансилвания и хинтерланда на Запад-
нопонтийските полиси), наситени с различна 
динамика на историческите процеси. Двамата 
представени автори се придържат към датиров-
ката на Москон в ІІІ в. пр. Хр., когато управля-
ва и засвидетелстваният в античната писмена 
традиция цар Кавар. Подвластните на келтския 
владетел територии се търсят и в Североизточна 
Тракия, край връх Арковна (общ. Дългопол), къ-
дето са открити негови бронзови монети, сечени 
в Одесос и Месамбрия.64 

От интерес е наблюдението, че зоната на раз-
пространение на монетите на Москон съвпада с 
ареала, в който циркулират т.нар. монети тип 
Мачин/Никулицел-Паркеш, именуван по първо-
началното местонамиране на единични или ко-
лективни находки.65 Те са продукция на местни 
монетни ателиета в Северна Добруджа66 и са ка-
талогизирани в две групи, обособени по стило-
ви и хронологични белези. Тяхната датировка (с 
фаза І и фаза ІІ) е между средата и края на ІІ в. пр. 
Хр. (евентуално и началото на следващия век).67 
61 Petolescu 1997, 102, 213, Fig. 338.
62 Монети от тип Хуши-Вовриещи са откривани в 

широк ареал от Балканските земи. Полемиката за 
тези сребърни емисии засяга тяхната датировка и 
етническа принадлежност. Дебатира се и мястото, 
където са отсичани. По въпроса последно вж. 
Munteanu, Chiriac 2016.

63 Mihăilescu-Bîrliba 1990, 70–74; Mihăilescu-Bîrliba 2015, 
265, 270; Mihăilescu-Bîrliba 2018, 20, 31.

64 Лазаров 1996а; Лазаров 1996b; Манов 1999, 44–52; 
Минчев 2007, 26–27; Lazarov 2010; Mihăilescu-Bîrliba 
2015, 266, 269, Figg. І–V; Mihăilescu-Bîrliba 2018, 21, 
29, Figg. 1–5.

65 Custurea, Talmaţchi 2011, 286, 306, 402; Preda 1973, 
180–182; Preda 1998, 175; Oberländer-Târnoveanu 1980, 
144, 148; Talmaţchi 2008, 476–479.

66 Custurea, Talmaţchi 2011, 14, 18, 29, 39.
67 Custurea, Talmaţchi 2011, 56–57, 97; Oberländer-

Монетите тип Мачин/ Никулицел-Паркеш се при-
писват на бастарните или на келтски племенен 
съюз от района.68 Откриването им в депозити с 
категорично определени образци на севернотра-
кийското племенно монетосечене по-скоро води 
до заключението, че те легитимират присъстви-
ето на местните гетски военно- и етно-политиче-
ски организации. 

Относно етническата принадлежност на 
Москон, не се изключва и работната хипотеза, че 
той е скит,69 но в историографията преобладава 
идеята за неговия тракийски произход. Автори-
те го характеризират с методически неправилни 
двусъставни или с принципно коректни едносъ-
ставни етникони: гето-дакийски,70 гето-тракий-
ски,71 трако-гетски72 или гетски.73 

Въпреки че е невъзможно категорично да 
се отговори на редица въпроси засягащи упра-
влението на Москон, несъмнен остава фактът, 
че той е един от севернотракийските династи 
през елинистическата епоха,74 които в сложната 
етнодемографска, военно-политическа и соци-
ално-икономическа ситуация успяват да нало-
жат своя контрол в района на Дунавската делта и 
в хинтерланда на съседните Западнопонтийски 
полиси. 

Βασιλεὺς Ακροσανδρ/ε (?)
Понастоящем все още се защитава теза-

та за предполагаемото царуване на гетския 
басилевс Акросандър. Мнението възхожда 
към една по-стара идея на Д. Е. Такела. Той 

Târnoveanu 1980, 145–147; Preda 1998, 176; Talmaţchi 
2008, 488–489, 495–499.

68 Mihăilescu-Bîrliba 2015, 267–271, Figs. VII–IX; 
Mihăilescu-Bîrliba 2018, 21, 23–24, 30–32, Figs. 8–10.

69 Talmațchi 2008, 479.
70 Berciu 1965, 128.
71 Карышковский, Клейман 1985, 66; Сапрыкин 2010, 

258.
72 Preda 1969, 17; fig. 17; Preda 1973, 181.
73 Андрух 1995, 92, 102, 148; Берчу 2008, 164; Йорданов 

2011, 202; Карышковский 1971, 47; Лазаренко 2004, 
134–135; Петков 2011, 32; Babeş, Harhoiu 2000, 384; 
Barnea, Preda 2000, 71; Dana 2014, 226; Preda 1998, 
176–177; Preda 2000, 155. 

74 Сапрыкин 2010, 258–261.
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публикува 3 бронзови монети75 (Обр. 4–6), за 
които смята, че са сечени в Томи и Одесос и че 
принадлежат на непознат дотогава гетски цар: 
представен като наследник на Дромихайт и с 

75 Tacchella 1900, 397–398, Pl. XII/ 1–3.

локализирани в Добруджа владения. Неговото 
управление е датирано от автора в широкия 
хронологически диапазон от ІІІ – І в. пр. Хр.76 
Нумизматът защитава това свое мнение и в 
по-късна публикация, в която наред с Акросан-
дър, като гетски царе представя също така Ка-
нит, Адрасп, Сариа и Скосток.77

В този първоначален етап на натрупване 
на нумизматични данни, към идеята за гетска-
та принадлежност на Сария, Акроса, Адрасп и 
Канит, които междувременно са определени78 
и възприети като скитски,79 се придържа и Н. 
Мушмов.80 Върху реверса на монетите на Акро-
са българският учен разчита няколко вариан-
та на титлата и името: ΒΑΣΙΛ ΑΚΡΟΣΑΝΔΡ, 
ΒΑΣΙΛΕ ΑΚΡΟΣΑΝΔΡΙ, ΒΑΣΙΛ ΑΚΡΟΥ, но не е 
категоричен, че монетата с последната легенда 
принадлежи на владетеля. Една от публикува-
ните монети е без титла и с изписан във форма-
та ΑΚΡΟΣΑΝΔΡΟΥ антропоним. Базирайки се 
на хронологията на монетосеченето на предста-
вените като гетски царе, управлението на Акро-
сандър е поставено около 100 г. пр. Хр.81 Към 
тази датировка се придържа и П. Петков,82 но 
без да привежда аргументи или ползвана лите-
ратура в подкрепа на своето твърдение. 

Понастоящем мнението на италианския 
нумизмат83 за Акросандър като гетски цар е въз-
прието с някои видоизменения в хронологичен 
и териториален аспект. Неговото управление се 
поставя предимно през ІІІ в. пр. Хр. Авторите 
го датират след смъртта на Дромихайт и раз-
падането на царството му, довело до появата 
на серия малки военно-политически обедине-
ния.84 Акросандър е наречен и цар на „гетската 
76 Tacchella 1900.
77 Tacchella 1903.
78 Regling 1906.
79 Weiss 1910, col. 1332.
80 Мушмов 1912, 343–344.
81 Мушмов 1912, 343, №№ 5809–5812, Табл. XXXIX 5–7.
82 Петков 2011, 339.
83 Д. Е. Такела е първият уредник на нумизматичната 

сбирка на Народния музей в София в периода 
1893–1903 г.: http://naim.bg/bg/content/category/200/89/
department/56/.

84 Samoilova 2005, 242.

Обр. 4. Монета 
на Акроза 

тип Диоску-
ри/коне (по 

Draganov 
2010, 43, cat. 
№ 56), при-

позната като 
монета на 

Акросандър 
(Tacchella 

1900, 398, Pl. 
XII/ 1).

Обр. 6. Монета 
на Акроза тип 

Зевс/рог на 
изобилието 

(по Draganov 
2010, 44, cat. 
№ 60), при-

позната като 
монета на 

Акросандър 
(Tacchella 

1900, 398, Pl. 
XII/ 3).

Обр. 5. Монета 
на Акроза тип 

Деметра и 
Кора/житни 
класове (по 
Draganov 

2010, 44, cat. 
№ 57), при-

позната като 
монета на 

Акросандър 
(Tacchella 

1900, 398, Pl. 
XII/ 2).
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пустиня”, но териториалните параметри на въ-
веденото от Страбон (Strabo 1. 3. 7) географско 
понятие се различават: земите се търсят на юг 
от Дунавската делта, в Добруджа85 или между 
реките Тирас и Истрос.86 Идеята, че Акросандър 
бил начело на гетския племенен съюз, контро-
лиращ териториите в междуречието Днестър – 
Дунав през втората половина на ІІІ в. пр. Хр.87 е 
възприета и в българската историография.88

Аз съм склонна да се съглася с мнението на 
С. И. Андрух, че появата на въпросния владе-
тел всъщност е изкуствена и се дължи на греш-
ка, допусната при разчитането на името върху 
монетите, които според нумизматите принад-
лежат на скитския цар Акроза или Акросак. 
Съчетаването на името на владетеля (ΑΚΡΟΣΑ) 
със съкращенията на монетния магистрат (ΑΝ, 
ΑΝΔΡ или ΑΝΔΡΕ) при разчитането на над-
писите води до появата на новия антропоним 
Акросандър (ΑΚΡΟΣΑΝΔΡ/Ε).89 Емисиите на 
Акроза/Акросак от различни типове са подпе-
чатани с няколко броя имена или монограми на 
монетните магистрати: ΕΥ, ΑΝΔΡΕ, ΑΝ, ΜΗ.90 
Един и същ магистрат вероятно издава монети-
те с монограм ΑΝΔΡΕ, ΑΝ91 и ΑΝΔΡ.92

Конкретният случай се вписва в цялостната 
полемика за т.нар. Второ или Западнопонтий-
ско скитско царство в Тракия. Сред неговите 
владетели са Канит, Харасп, Акроза/Акросак, 
Сариак, Тануза/Танусак и Айлис/Елис. После-
дователността и редът на наследяване на царете 
също не са уточнени, но съществува вероятност 
за синхронно управление на някои от тях.93 Мо-
нетните емисии на скитските владетели, откри-
ти в непосредствена близост до черноморската 
крайбрежна линия на Добруджа, при градове-

85 Tacchella 1900, 399, 400.
86 Samoilova 2005, 241.
87 Никулицэ 1977, 130; Никулицэ 1987, 194.
88 Йорданов 2011, 222; Йорданов 2014, 140.
89 Андрух 1995, 127.
90 Draganov 2010, 31, 43–45, cat. №№ 53–62; Draganov 

2015, 133–134; Draganov 2016, 18–19.
91 Draganov 2010, 43–44, cat. №№ 57–60а.
92 Андрух 1995, 126, 143, Табл. 3.
93 Андрух 1995, 144, Табл. 4.

те Томи, Калатис, Дионисополис и Одесос,94 се 
датират в различни времеви отрязъци от нача-
лото на ІІІ – първите десетилетия на І в. пр. Хр. 
Към късата хронология на скитското монетосе-
чене спадат: 300 – 280 г. пр. Хр.; втората поло-
вина/края на ІІІ – началото/първата половина 
на II в. пр. Хр.; последните три четвърти от II в. 
пр. Хр.; втората/третата четвърт на II в. пр. Хр.; 
най-общо II в. пр. Хр.; краят на ІІ – началото на I 
в. пр. Хр. Дългата хронология на скитското мо-
нетосечене включва: втората половина/краят на 
ІІІ – началото на I в. пр. Хр.; ІІІ – ІІ в. пр. Хр.; ІІ 
– І в. пр. Хр.; краят на първата четвърт на II – 70-

те години на I в. пр. Хр.95 Резонна е хипотезата, 
че активността на скитските царе в Добруджа 
може да се свърже с водените от Митридат VІ 
войни срещу Рим от края на ІІ – началото на І 
в. пр. Хр.96 

Като заключение мога да кажа, че споде-
лям вече изказаните опасения за възможна 
свръхинтерпретация при припознаването и 
обявяването на владетели в Тракия въз основа 
на все още несигурни монетни емисии, сечени 
от името на неизвестни от други извори лица.97 
Спецификата на нумизматичните данни, особе-
но при липсата на други извори като коректив, 
изисква по-внимателен подход при генерали-
зирането на историческите събития. Пример в 
това отношение са представените дискусионни 
проблеми, предизвикани от различния прочит 
и интерпретация на монетните емисии на се-
вернотракийския владетел Москон и скитския 
цар Акроза/Акросак.
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96 Юрукова 1992, 159–165; Jouroukova 1977, 118–121.
97 Тачева 1997, 39–42.
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През 90-те години на XX в. интересът към 
всички процеси, свързани с отглеждането на 
влакнодайни растения и животни, от които се 
взимат суровини за текстилно производство, 
нараства. Засилва се и вниманието към проце-
сите на предене, тъкане и приготвяне на крайни 
текстилни продукти. Тук трябва да спомена за 
изследванията на Елизабет Барбър, Мари Луис 
Нош, Маргарита Глеба и др.1 По отношение на 
праисторическите епохи в български контекст 
са важни изследванията на Ваня Петрова.2 За 
тракийскaтa древност приносни са изследва-
нията на Румяна Георгиева, Мария Рехо, Бела 
Димова и др.3 За средновековната епоха важни 
са резултатите от изследванията на Иван Чоко-
ев4, а за средновековието и османската епоха от 

1 Barber 1991; Gleba 2008; Gleba et al. 2008.
2 Петрова 2011.
3 Георгиева 1999, 112-154; Рехо 1999, 155-164; Dimova 

2016, 652-680; Издимирски 2017, 423-440; Крумова 
2018, 17-30.

4 Чокоев 2006; Чокоев 2013.

българската история – изследването на Бисера 
Томова.5 Текстилните тъкани във фолклорна-
та традиция, както и митологичните, обредни 
значения на процесите, свързани с тяхното про-
изводство, са изследвани от Красимира Кръста-
нова.6

През ранната желязна епоха в Централна 
и Южна Европа се наблюдава феноменът на 
увиване на мъртвия или предмети, свързани с 
погребението, в текстил или кожи. Това важи 
както за трупоположени, така и за кремирани 
индивиди. Такива практики съществуват в Ита-
лия, Гърция, Франция, Алпите. Всички при-
мери показват, че повиването на мъртвия или 
артефакти от погребалните дарове са част от 
погребалния ритуал, който е разпространен в 
значителни части от древна Европа. Текстилни-
те находки от Южна Европа са малко и преди 
всичко са свързани с метални предмети, като 

5 Томова 2010.
6 Кръстанова 2007.

Увиване на смъртта: повити с текстил мъртви и 
артефакти в гробни находки от древна Тракия 

Мирослав Издимирски

The wrapping of death: Bodies and artifacts                                                         
shrouded in textile in grave finds from Ancient Thrace                                                                                                                                

Miroslav Izdimirski
Abstract: This article considers a set of examples of wrapping dead people buried by way of inhumation and fab-

ric-accompanied cremation. I pay attention also to fabric-covered grave objects. Such practices are part of funerary 
ritualism in both Ancient Thrace and Ancient Europe where there are multiple examples for such ritual practices. 
Тhe archaeological information from various sites in Bulgaria is analyzed. Four types of practices are attested, two 
of which are more widely used – wrapping the body of the deceased or wrapping particular burial items. The wrap-
ping of cremated human remains in an urn is a rarely used practice, and the wrapping of all objects related to the 
burial occurs only as an exception. So far the wrapping of urns is not attested within the graves in ancient Thrace. 
The rituals so registered and presented were probably intended to preserve both the remains of the dead person 
and the accompanying funeral artifacts. It is also possible to interpret them as an attempt at “hiding” the mentioned 
remains from the sun; this much is suggested by comparison with the scanty literary evidence on those practices. 
The question however remains open.

Key words: Ancient Thrace, textiles, grave finds.
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предмети, които са част от облеклото – напри-
мер фибули, или други метални предмети, кои-
то нямат пряка връзка с облеклото, но и те са 
били увивани в плат.7

В настоящия текст ще се спра на повиването 
на мъртви, както и на гробни дарове и лични 
вещи на погребаните в древна Тракия от I хил. 
пр.Хр. За база ще използвам делението на по-
витите артeфакти в погребален контекст, въз-
прието от Маргарита Глеба .8 Тя разделя архе-
ологическите ситуации, включващи повивания, 
в следните групи:

– повиване или покриване на тялото на 
мъртвия с погребален покров/платно;

– повиване на кремираните останки на 
мъртвия в урна;

– повиване на урната, която съдържа човеш-
ки останки;

– повиване както на останките в урната, така 
и на самата нея;

– повиване на специфични предмети, свър-
зани с погребението;

– повиване на всички предмети, свързани с 
погребението.

Повиване на мъртви според писмените извори
В античната литературна традиция е запа-

зено сведение за обвиването на костите на тра-
кийския херой Резос с пурпурен плат. Според 
Полиен (Polyaen. Strat. 6.53) атинският стратег 
Хагнон, преди да основе селището Амфипо-
лис край р. Стримон, се допитал до Пития. 
Според нейното предсказание той трябвало 
благоговейно да пренесе костите на Резос, заги-
нал край Троя, и да ги препогребе в местността 
Енеа Ходой (Деветте пътя) край Стримон. Той 
изпратил хора, които изровили костите на Ре-
зос. Те ги повили в пурпурна хламида (ὀστᾶ ἐς 
χλαμύδα πορφυρᾶν κομίζουσιν) и ги пренесли 
в Тракия. Тук, край река Стримон, те били пре-
погребани и Хагнон сполучил в ойкисткото си 
начинание – атинският град Амфиполис ста-
нал факт. Тези събития се отнасят към 437 г. пр. 

7 Gleba 2014, 135.
8 Ibid. 135-146.

Хр. и са ни предадени, но без тези подробнос-
ти, и от Тукидид (Thuc. 4.102) и Диодор (Diod. 
12.32.2).

Този пасаж от Полиен се сближава с разка-
заното ни от самия Омир (Hom. Il. 24.795) за по-
гребението на Хектор (не бива да забравяме, че 
и Резос е Омиров герой и участник в Троянска-
та война). Тялото на Хектор било изгорено на 
клада, а костите били увити в пурпурни одежди 
(πορφυρέοις πέπλοισι), след това били положе-
ни в златна урна. Над гроба била въздигната мо-
гила. Увиването в единия случай и пренасянето 
станало в пурпурни дрехи. Пренасянето на кос-
ти на херой в елинската традиция е популярно 
занимание особено през V в. пр. Хр.

Ликург в Спарта се разпоредил спартан-
ците да не бъдат погребвани с никакви гроб-
ни дарове. Мъртвите спартанци трябвало да 
бъдат увивани в пурпурен плащ и покривани 
със зелените листа на маслиново дърво (ἔπειτα 
συνθάπτειν οὐδὲν εἴασεν ἀλλά ἐν φοινικίδι καὶ 
φύλλοις ἐλαίας θέντες τὸ σᾧμα περιέστελλον) 
(Plut. Lyc. 27).9

Повиване или покриване на тялото на мърт-
вия с погребален покров/платно

Най-често текстил, който не е облекло, се 
използвал като покривало за мъртвия при ин-
хумации. Така например в Одисея Пенелопа 
тъче погребален покров за Лаерт, бащата на 
Одисей (Hom. Od. 19, 138-142).10

В редица случаи фибули се откриват и по 
протежение на трупа (костите), което показва, 
че покойниците нерядко са били и увивани в 
платове, в контекста на погребалната церемо-
ния.11 Фибулите (1, 2 или повече) са чест гробен 
дар дори в погребения чрез трупоизгаряне. 
Следователно тази практика вероятно е свърза-
на с представите за отвъдното, а не с прагмати-
ката на ритуала.12

Любопитно е и едно наблюдение относно 

9 Издимирски 2017, 434.
10 Gleba 2014, 136.
11 Миков 1930-1931, 167-169; Стоянов 1997, 38.
12 Damyanov 2003, 581-589.
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погребалните практики от ранната желязна 
епоха в Североизточна Тракия. То гласи след-
ното: „...при част от погребенията може да се 
предполага просто внимателното затрупване 
с камъни на увитите с по-дебели материи по-
койници“.13 Трябва да отбележа, че това наблю-
дение е по отношение на могили натрупвани 
най-вече от камъни, каквато е погребалната 
практика през ранната желязна епоха в посоче-
ния район.14

В проучена могила край с. Големаните, Ве-
ликотърновско, е открит граден каменен гроб. 
Според находките гробът може да се датира в 
края на V в. пр. Хр. Обредът е трупополагане. 
„При микроскопско наблюдение на черепните 
кости при консервацията им се откриха следи 
от фина материя във вид на „рибена кост“. Ве-
роятно някакъв покров е покривал трупа или 
поне главата.“15

В могила № 1 край с. Чернозем в саркофаго-
подобен гроб е открит положен по гръб мърт-
вец. При разчистването на скелета „бяха от-
крити многобройни следи от покров с втъкани 
златни люспи и нишки, с който е било покрито 
тялото и главата на мъртвия“.16 Подобна ситуа-
ция се открива и при погребение с кремация от 
Голямата могила край Дуванли.17

В могила № 2 от могилния некропол при с. 
Търнава, Белослатинско, е открито погребение 
с трупоизгаряне. В кладата на място са наме-
рени въглени, овъглени кости и фрагментиран 
железен нож, поставен в ножница. „Върху же-
лязото се забелязваха остатъци от някаква тъ-
кан.“18 Тази тъкан е положена след кремацията, 
вероятно е изпълнявала ролята на саван (по-
кров). Гробът се датира в края на II – I в. пр. Хр. 
Според проучвателите в този гробен контекст е 
извършено човешко жертвоприношение. Има 
и „келтски материали“.19 Възможно е с текстил 
13 Стоянов 1992, 88.
14 Стоянов 1997, passim.
15 Църов 2008, 27.
16 Кисьов 2005, 26.
17 Филов и др. 1934, 103-104.
18 Теодосиев, Торбов 1995, 13.
19 Теодосиев, Торбов 1995, 30.

да е било повито само оръжието.
В могила № 16 от некропол в община Ябла-

ница, с. Брестница, по поречието на р. Вит, е 
проучено погребение с кремация. Покойният 
е бил изгорен, а до него е бил жертвопринесен 
кон. Находките са: железен връх на копие, крив 
железен нож. Те са горели на кладата. „Вър-
ху горната част на металните предмети личат 
следи от груба тъкан, използвана като саван.“20 
Явно гробните дарове са били увити в груб 
плат след обгарянето от кладата. В Могила № 
20 от същия некропол отново е открито по-
гребение с кремация. Откритите дарове са: 
дървен щит със запазено умбо, махайра с част 
от кания, железен сауротер, желязна фибула, 
колан-верижка от желязо. Всички предмети са 
горели, като „върху тях има следи от тъкан“. 
„Парчета от същата тъкан, използвана за са-
ван, се откриват върху кладата-гроб.“ Изгорен 
е и положеният кон. Погребението се датира в 
периода между средата на III и средата на I в. 
пр. Хр.21 Не е ясно дали текстилните находки 
са съхранени и опазени за бъдещи изследва-
ния.

От могила № 16 в същия некропол про-
изхожда друга находка с археологически 
текстил. В центъра на могилата е разкрита 
„клада-гроб“. Покойникът е изгорен на мяс-
то заедно с коня си. Инвентарът се състои от 
връх на копие, крив тракийски нож и желязна 
юзда. След като кладата е престанала да гори 
и тлее, върху нея е поставен саван от груба тъ-
кан, а върху него – долната част на съд, обър-
нат с дъното нагоре. Гробът се датира във вто-
рата половина на II – първата половина на I в. 
пр. Хр.22

Следи от саван са открити при погребе-
ние от IX в. пр. Хр. от гробница № 3 в Osteria 
dell’Osa в Лациум. По краищата на покри-
валото били пришити бронзови копчета и 
пръстени. В гробница № 47 от същия некро-
пол двойна линия от бронзови пръстени сви-

20 Агре 2007, 86.
21 Пак там, 86-87.
22 Пак там, 94-95.
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детелства, че тялото е било положено върху 
текстил, с който е било повито. Подобна ситу-
ация се наблюдава при погребение на жена от 
ранната желязна епоха от Тарквиния. Всички 
тези примери показват, че върху големи пар-
чета плат са полагани мъртви. Те са били по-
кривани или увивани в парчета плат, като част 
от погребалния ритуал.23

Повиване на кремираните (или не) останки на 
мъртвия в урна

Нерядко в Средиземноморието се среща 
обичай, според който кремираните останки на 
мъртвия са били повивани в плат и тогава по-
ставяни в урна. Примери за ранната желязна 
епоха (макар че в епоса се описват реалии от 
късната бронзова епоха) намираме у Омир с по-
гребенията на Патрокъл и Хектор (Hom. Il. 24, 
796; 23, 254). Костите на Хектор били повити в 
мека роба и положени в златна урна. За древна 
Тракия също може да се посочи пример за по-
добна практика.

В околностите на с. Върбово, Смолянско, в 
м. Капаклиите, са проучени четири гроба от 
плосък некропол. Гробовете се датират в края 
на IV-III в. пр. Хр. В гроб № 4 е регистрирана 
любопитна археологическа ситуация. Той се 
намира на десет метра северно от гроб № 3. 
Гробът е на дълбочина 0,40-0,50 м. и предста-
влява положен настрани питос със счупено 
гърло, покрито със сложена вертикално плоска 
плоча. Гърлото на питоса е обърнато на запад. 
В питоса са открити следи от частични трупо-
полагания. Открит е череп на дете (7-10 годи-
ни), поставен в малка глинена купа. До него е 
открит втори череп (запазена е само теменната 
част) – на дете между 10 и 15 години, а до него 
отново череп на 3-4 годишно дете – запазена е 
отново само теменната част. Фаланги от долни 
крайници са сложени на купчинка в питоса. До 
черепите са поставени въглени с големи разме-
ри и керамични фрагменти. Гробни дарове са 
поставени под черепите и до тях. Те включват 
две малки глинени панички, бронзов пръстен, 
23 Gleba 2014, 136.

бронзова гривна, две стъклени маниста, дъно от 
чернофирнисов съд.24 Явно при този гроб става 
дума за частично препогребване на индивиди, 
които могат да се категоризират като деца. Те 
са разглеждани и третирани по различен начин 
от възрастните индивиди, погребани в този час-
тично проучен некропол. След изтляването на 
меките тъкани, което се е случило другаде, тези 
деца са били препогребани частично в питоса. 
Явно именно черепите са най-важната част от 
тях, която е трябвало да бъде положена в този 
групов гроб.

Тази практика се доближава до традиции-
те на погребенията в амфори, които също са на 
деца и кърмачета. Според К. Кисьов погребани-
те в некропола при с. Върбово са от придошло 
население, а не на местни хора. Отново според 
проучвателя останките, както и гробните даро-
ве са били увити в плат или са били поставени в 
торба, защото по тях няма следи от пръст.25

Археологически паралел на тази практика 
може да се посочи от Лефканди на о-в Евбея при 
погребение от ранната желязна епоха, датира-
но в X в. пр. Хр. Мъртвият е положен в бронзова 
амфора, поставена от своя страна в гробница. 
В амфората е открит текстил, с който са били 
увити останките на мъртвия. Съшити са били 
две парчета ленен плат. В Елевтерия на остров 
Крит е открита погребална клада от късната ге-
ометрична епоха. Бронзова фиала покрива ус-
тието на амфора, която съдържа кремирани ос-
танки. В съда се откриват остатъци от текстил. В 
късногеометрична гробница № 6 от Еретрия е 
открит бронзов съд, който съдържа кремирани 
човешки останки, които вероятно са били по-
вити в ленен плат. От остров Корфу също има 
примери за кремации и полагане на останките 
в бронзови съдове, като костите са били повити 
в платове. Такива примери са документирани и 
за Атина за периода V-IV в. пр. Хр. Кости, обви-
ти в пурпурен плат преди да бъдат положени в 
урна, са засвидетелствани и в т. нар. „гробница 

24 Кисьов 2009, 105.
25 Радев 2000, 41.
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на Филип II“.26 В Италия тази практика вероят-
но е била заимствана от елините.27

Повиване на урната, която съдържа човешки 
останки

Липсват преки или косвени сведения в гроб-
ни ситуации от древна Тракия, които да показ-
ват повиване на урна с текстил. По подобен 
начин изглеждат нещата и относно „Повиване 
както останките в урната, така и на самата нея“. 
Примери за такива практики има от Северна 
Италия. Този текстил често се интерпретира 
като „облекло за урните“. Намирането на фи-
були до урните е свидетелство за увиването им 
в плат. Тази практика показва известна „антро-
поморфизация“ на урните.28

Повиване на специфични предмети, свързани с 
погребението

Често метални предмети се откриват с по-
лепнали фрагменти от текстил. Такива предме-
ти са ножове, други оръжия, стригили, шишове 
и др. В някои обекти ножове са били старателно 
повивани с плат. Това може да се интерпретира 
като желание за запазването на металния пред-
мет от корозия, още повече, че най-вероятно 
тези текстилни парчета са били напоявани със 
зехтин. От централна Европа има примери за 
увити в текстил мечове. Явлението за тези земи 
се регистрира за ранния IX в. пр. Хр. и изчезва 
през латенската епоха. Трудно е да се направи 
разлика между ритуално повиване на арте-
факти и чисто прагматичното желание те да 
бъдат съхранени, особено ако са от метал.29

В плосък некропол край с. Стойките в гро-
бове са намерени две находки от археологиче-
ски текстил. Едната е била в Гроб № 1. В парче 
плат е била увита сребърна торква. Погребе-
нието е извършено с частично трупополагане. 
Върху черепа са установени останки от запа-
зена човешка коса. Тези артефакти са поставе-

26 Andrianou 2012, 46.
27 Gleba 2014, 138.
28 Gleba 2014, 141.
29 Ibid. 142.

ни върху огнище. До торквата, увита в плат, са 
намерени и две сребърни полусфери, както и 
хемидрахма на Тракийски Херсонес, която се 
датира в 400-350 г. пр. Хр.30 В Гроб № 22 от съ-
щия некропол, отново с извършено частично 
трупополагане, е открита тъкана материя. Тя 
има пурпурен цвят. С този плат са били обви-
ти два накита – гердан от стъклена мъниста и 
отново (sic) сребърна торква.31 Тези артефакти 
са поставени върху парче дърво, както и 30 чо-
вешки зъба (горни и долни). До зъбите е наме-
рена и сребърна хемидрахма на Парион, както 
и части от кремирани кости, пепел и въглени.32 
Гробните находки могат да се датират във вто-
рата половина на IV – първата половина на III в. 
пр. Хр. Примери за обвиване на гробни дарове 
в плат имаме от Мезек и от Вергина.33 Върху 9 
огледала, които произхождат от погребения от 
некрополи на елинските апойкии по бреговете 
на Западния Понт, се откриват фрагменти от 
тъкан или псевдоморфни останки от плат. Тези 
находки показват, че за съхранение на огледала-
та са ползвани платнени торбички, в които те 
са били поставяни. Те вероятно са служили и 
за предпазване от надраскване, окисляване и за 
почистване на повърхността. Извършен е ана-
лиз на една проба и е установено, че изследва-
ната тъкан е съставена от единични влакна с ляв 
сук, които могат да бъдат определени като лене-
ни (Linum usitatissimum), със запазен натурален 
бледожълт цвят.34

В могила № 3, гроб № 13 от могилен некро-
пол от римската епоха край Стралджа, Ямбол-
ско, е намерен силно корозирал железен меч, 
като артефакт от гробен инвентар (Находка № 
361). По острието са открити „следи от плат, с 
който вероятно е било увито“. Мечът се датира 
в края на II в.35

30 Кисьов 2009, 125.
31 За повиването с плат на артефакти в погребална-

та обредност вж.: Gleba 2014, 135-146, както и Kurtz, 
Boardman 1971, 380; Кисьов 2009, 65.

32 Кисьов 2009, 126-127.
33 Филов и др. 1934, 245; Andronikos 1984, 41.
34 Богданова 2015, 35.
35 Чолаков и др. 2016, 99.
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Повиване на всички предмети, свързани с погре-
бението

Макар и рядко, но в „богати“ погребения 
се регистрира практиката освен мъртвия да се 
увият и всички предмети, свързани с погребал-
ната церемония и ритуал.36

В местността Лилово, община Девин, Смо-
лянска област, е бил проучен могилен некро-
пол, съставен от общо 8 могили. В могила № 8 
е открито централно гробно съоръжение – гроб 
№ 1. Той представлява саркофагоподобен ци-
стов гроб. Намереният сребърен тетробол, от-
сечен в монетарница в гр. Хистиея на о-в Евбея, 
датира гробния комплекс във времето на II-I 
в. пр. Хр. До североизточната стена на гробно-
то съоръжение са открити следните предмети: 
глинена купа, фрагменти от желязна махайра 
и бронзов обков на кания с украса. Тези арте-
факти са „са били увити в плат, тъкани от който 
са запазени“.37

Заключение
Повиването на металните предмети ги пра-

ви „невидими“, като по този начин те губят си-
лата си. Възможно е това да е обяснението за 
ритуалното обвиване на метални (и не само) 
предмети с текстил.38 В тази връзка трябва да 
отбележа, че именно върху метали се запазват 
най-често псевдоморфи на текстил и това оз-
начава, че и други предмети може да са били 
увивани като част от погребалния ритуал, но 
за това до нас да не са достигнали веществени 
следи. Любопитно в този смисъл е сведението 
на Павзаний, според което костите на Орфей 
трябвало да останат невидими за слънцето. 
Дали с повиването на артефакти не се избягва 
именно „виждането“ на мъртвия/артефакта от 
слънцето? Павзаний описва, че според предска-
зание ако слънцето „види“ костите на мъртвия 
Орфей, градът Либетра щял да загине. Костите 
му били поставени в урна, сложена на върха на 

36 Gleba 2014, 143.
37 Бориславов, Иванова 2007, 87-91.
38 Gleba 2014, 143.

колона. Случило се така, че урната паднала и 
се счупила и слънцето „видяло“ костите и гра-
дът пострадал (Paus. 9, 30, 4-12). Тук трябва да 
приведа и сведението на Конон, че на мъртвия 
Орфей издигнали могила (Conon 45). Дали при-
чина за тази практика на повиване на останките 
на мъртви не е именно грижата да не се случи 
подобно „виждане на слънцето“?

Необходимо е да обърна внимание и на 
един феномен, който се среща в погребалните 
практики от древнотракийските земи, а имен-
но т. нар. „ритуално убийство“ на предмети – 
съдове, метални предмети и др., които биват 
счупвани, огъвани и в крайна сметка привеж-
дани в неупотребим вид именно в погребалния 
ритуал. Дали увиването с текстил не е вид при-
веждане на паметниците в неупотребимо със-
тояние? Или пък ситуации като тези могат да 
се тълкуват в обратен смисъл – счупеното тук е 
здраво и ползваемо отвъд?
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Introduction
A group of cooking vessels with a characteris-

tic, easily recognisable form and still limited distri-
bution in few sites in the Northern Aegean raises a 
number of questions regarding their introduction, 
distribution and use in the region. These belong 
to the category of coarse kitchen ware with nearly 
globular or ovoid body and three elongated legs 
which allow for placing the pot over fire without 
additional support such as a stand or a movable 
hearth and are usually referred to as cooking tri-

pods (Fig. 1-3). At present such vessels have come 
to light at several Northern Aegean sites (see map). 
The one from the Agios Mamas settlement mound 
near Olynthus comes from a LBA level (Fig. 1: 
1),1 contemporary tripods were discovered in the 

1 Horejs 2007, 146, taf. 87: 3603. A hand-made cooking 
tripod comes from a 14th or early 13th c. BC layer. It has 
short legs, unlike the standard contemporary examples 
from Mycenaean sites further south and is considered 
of local manufacture, possibly inspired by Mycenaean 
prototypes from the Gulf of Volos.

The cooking tripods of the Northern Aegean
Petya Ilieva

Готварски триподи от Северна Егеида 
Петя Илиева

Abstract: Група готварски триподи, известни за момента от единични крайбрежни обекти в се-
верноегейския басейн, поставят поредица от проблеми свързани с тяхната поява и разпространение в региона. 
Изработени са на ръка, с почти сферично или овоидно тяло и три издължени крака, които им позволяват да 
стоят самостоятелно върху огън. Такива за момента са известни от селищната могила Агиос Мамас (14/нач. 
13 в. пр. Хр.), от селището на Кукониси, Лемнос, от КБЕ (LH ІІІС) и РЖЕ пластове в Хефестия на Лемнос, от 
некропола на Тороне от РЖЕ, от селището и некропола при Кукос от Сикия, датирани между късния 10 и 
късния 8 в. пр. Хр. В късния 8 – ранен 7 в. пр. Хр. са датирани трипод от гроб в некропола на Акантос, триподи 
от предколониалното селище на Тасос, и тези от Хефестия на Лемнос и от нейния некропол. С най-късна дата 
в 6 в. пр. Хр. е трипод от Кабириона на Лемнос. Така представената картина на употреба на триподите от КБЕ 
до 6 в. пр. Хр., в един сравнително ограничен ареал, както и морфологичните на пръв поглед сходства създават 
впечатление за дълговременна употреба и кулинарни традиции, които се запазват в района в продължение 
на векове. По-внимателното вглеждане в морфологическите различия на съдовете и техния контекст насочват 
към възможността те да бъдат видени в светлината на различни процеси и контакти без пряка връзка между 
обектите, където са открити.

Датировката на триподите показва, че се очертават две хронологически различими групи – тези от 
КБЕ-РЖЕ от Лемнос, Тороне и Кукос и тези от късния 8 – ранен 7 в. пр. Хр. от Тасос, Акантос и Лемнос. И 
двете групи произлизат от Микенската кулинарна традиция, но илюстрират диахронни контакти, с водеща 
роля на различни центрове, най-вероятно подтикнати от търсене на източници на метали. Защитава се 
тезата за присъствие на Микенско население, което внася южна “кулинарна култура” на Лемнос, докато 
обитателите на Тороне и Кукос се приемат за наследници на Микенско население с интерес към металните 
ресурси на Халкидика. В късния 8 в. пр. Хр. самият Лемнос изглежда се превръща във важен металургичен 
център и вероятно е имал интерес към металните залежи на север, най-ясно засвидетелстван чрез промяната 
на керамичния репертоар в поредица от северноегейски обекти, особено на Тасос. Триподите от Тасос и 
Акантос се явяват като илюстрация на втора вълна на разпространение на формата, след като тя е донесена и 
използвана на Лемнос в продължение на векове.

Key words: Northern Aegean, cooking tripods, Lemnos, Chalcidice, LBA, EIA.
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LBA settlement at Koukonisi on Lemnos (Fig. 1: 2)2 
and in LBA levels in Hephaestia (Fig. 1: 3), also on 
Lemnos.3 The use of cooking tripods in Hephaestia 
continued in the following Early Iron Age as nu-
merous fragments of these vessels indicate (Fig. 2: 
1-2).4 Similarly, such pots appear to have been uti-
lised in EIA Torone where examples were found as 
part of burial equipment of graves dated to the SM 
and PG periods (Fig. 2: 3-5).5 The settlement and 
the burial ground excavated at Koukos Sikias have 
also yielded numerous cooking tripods (Fig. 2: 6-9) 
dated generally between the late 10th and the late 
8th c. BC.6 The following group of tripods, in terms 
of chronology, comes from contexts dating to the 
second half of the 8th or the first half of the 7th 
c. BC. It includes a single example discovered in 
a grave in the pre-colonial cemetery of Akanthos 
(Fig. 3: 4),7 a few tripod fragments from the native, 
pre-colonial settlement below the Parian apoikia on 
Thasos (Fig. 3: 5-6)8 as well as vases from the cem-
2 Μπουλώτης et al. 2017, 53, εικ. 10. The Koukonisi cook-

ing tripods belong to a ceramic assemblage dated to 
LHIIIA2 or LHIIIB1 at the latest (14th – 13th c. BC), i.e. 
contemporary to the Agios Mamas examples. From the 
14th c. BC the cooking tripods become integral part of 
the cooking ware on the Mycenaean mainland (Horejs 
2007, 146-147). The Northern Aegean examples, there-
fore, illustrate a nearly contemporary introduction of 
the shape in the region.

3 Fragments from cooking tripods were discovered during 
Adriani’s excavation campaigns in 1928 and 1930. These 
belong to a deposit found in the so-called Saggio C to-
gether with Mycenaean tableware dated to LHIIIB, cf. 
Messineo 2001, 115, fig. 98-100. While Messineo 2001, 
115 allows a possible date for the formation of the de-
posit even as late as LHIIIC, Privitera 2005, 228 does not 
consider such a late date.

4 Numerous legs from hand-made cooking tripods, dated 
towards the end of the LBA and the EIA, were discovered 
during the recent Italian excavations at Hephaestia, cf. 
Benvenuti 2005, 957, tav. VI, e-f; Danile 2008, 40.

5 Similarly to the vessels from Hephaestia, the Torone 
tripods were also hand-made, cf. Papadopoulos 2005, 
479-481.

6 The Koukos tripods were hand-made as well; cf. Car-
ington-Smith 2000, 219-228.

7 Two sizable fragments from a hand-made cooking tripod, 
cf. Τρακοσοπούλου-Σαλακίδου 2013, 146, εικ. 6.

8 Eighteen hand-made fragments from cooking tripods 
were listed by Bernard 1964, 134-136, fig. 46-48. 

etery9 and from the town of Hephaestia10 on Lem-
nos (Fig. 3: 1-2). The latest use of cooking tripods 
is evidenced by an example discovered in a 6th c. 
BC level in the Kabeirion on Lemnos (Fig. 3: 7).11 
The initial impression that emerges from such a di-
achronic approach to the use of the cooking tripods 
from the LBA until the 6th c. BC in a comparative-
ly small geographical area (Lemnos, Thasos, the 
Sithonia and Akte peninsulas of Chalkidice) and 
the seeming morphological resemblance between 
the vases, is that of a long-lasting tradition in their 
use and of related culinary practices surviving in 
the Northern Aegean coastal sites for centuries. It 
could be added that vessels of similar shape and 
function were popular in the North-eastern Aege-
an – in Troy,12 Poliochni on Lemnos,13 Therme on 
Lesbos14 and Emporio on Chios15 as early as the 
EBA. This detail appears in discussions of the LBA 
and EIA cooking tripods from the Northern Aege-
an,16 which creates the misleading perception of a 
native, non-interrupting Northern Aegean tradi-
tion. A closer look at the morphological variations 
of the vessels and on their finding contexts would 
suggest that these vases can actually be seen in the 
light of non-contemporaneous cultural processes 

9 Two types of cooking tripods, both with short legs, were 
identified by Mustilli 1932/33 in the cemetery of Hep-
haestia. The one which has short vertical handles (his 
Forma 13, Mustilli 1932/33, 15, tav. V:13) was used as an 
urn, while the second type, with short horizontal handles 
(Forma 53, Mustilli 1932/33, 17, tav. IX:53), has a fine, 
pinkish fabric and belonged to the grave equipment.

10 Hand-made cooking tripods dated to the 7th c. BC come 
from Area 26 in Hephaestia, cf. Danile 2010, 32, fig. 10:4, 
12:9-10.

11 A hand-made cooking tripod dated to the second half 
of the 6th c. BC, according to its stratigraphic position, 
was found near an eschara in the Kabeirion on Lemnos, 
cf. Beschi 2005, 975, tav. XII, c-e.

12 Blegen et al. 1953, 72, 75-76, fig. 329; Schliemann 1976, 
327, fig. 59, 442.

13 Bernabo Brea 1964, 579, 643-644, pl. 71-73, 122; 1976, 
274-275, pl. 219; Cultraro 2013, 103-111.

14 Lamb 1936, 83-84, 100, 107-108, 111, 114, 125, 133, pl. 
IX, XXXV.

15 Hood 1981, 189-190.
16 Τρακοσοπούλου-Σαλακίδου 2013, 146; Carington-Smith 

2000, 221; Benvenuti 2005, 957; Horejs 2007, 147.
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and exchanges that took place in the region and 
which were not necessarily uninterrupted or di-
rectly linked.

Discussion
The LBA – EIA evidence
The cooking tripod, which was popular in the 

Minoan cooking ware assemblage,17 was later bor-
rowed in the Mycenaean repertory of shapes (FS 
320) (Fig. 2: 10). It became a popular Mycenaean 
cooking vessel,18 widely distributed on the Greek 
mainland and with a Linear B symbol for the metal 
variant.19 As already mentioned in the brief enu-
meration above, the cooking tripod was introduced 
to the Northern Aegean in the later phases of the 
Late Bronze Age.20 The examples from Koukonisi 
are very important as these appear in a Mycenaean 
context, thus indicating the mechanism of transfer 
of the shape to the northern part of the Aegean. In 
consideration with the nature of the archaeologi-
cal record that has come to light at the settlement 
at Koukonisi it was advocated that at least part of 
its population was Mycenaean.21 Therefore, the 
discovery of cooking tripods would most likely 
evidence the introduction of Mycenaean cooking 
practices into the Northern Aegean. The settle-
ment at Koukonisi however did not survive after 
the end of the LBA. Hephaestia, instead, became 
the main town on the island in the following cen-
turies.22 It has yielded hand-made cooking tripods 

17 Betancourt 1980, 3-5, fig. 2; Carington-Smith 2000, 222; 
Papadopoulos 2005, 480 (with earlier bibliography); 
Sophronidou, Tsirtsoni 2007, 256-259; Horejs 2007, 146 
(with earlier bibliography).

18 For a brief summary, cf. Carington-Smith 2000, 222-
223; Papadopoulos 2005, 480 (with earlier bibliography); 
Hruby 2006, 146-148; Horejs 2007, 146 (with earlier bib-
liography); Lis 2017, 39-45.

19 Matthäus 1980, 113-115.
20 The evidence from Agios Mamas and Koukonisi indi-

cates a date in the 14th or early 13th c. BC, see Intro-
duction, n. 1-2.

21 Μπουλώτης et al. 2017, 56-58.
22 For a recent overview of the research in Hephaestia, 

cf. Ficuciello 2013 with collected bibliography; see also 
Greco, Papi 2008 for the results of the Italian exploration 
of Hephaestia between 2000 and 2006.

from LBA levels23 as well as from the following EIA 
strata,24 notably from Late Geometric/Early Archa-
ic contexts.25 The latest use of the shape, as already 
noted, was registered in a 6th c. BC context in the 
Kabeirion, north-east of the town of Hephaestia.26 
Thus, the island of Lemnos, at present, appears as 
the only place in the Northern Aegean, where the 
tradition of manufacture and use of cooking tri-
pods survived from the LBA to the second half of 
the 6th c. BC.

The numerous tripods from Torone (Fig. 2: 
3-5) and Koukos Sikias (Fig. 2: 6-9) have also been 
viewed as a manifestation of surviving Mycenae-
an traditions,27 although they are hand-made un-
like their wheel-made Mycenaean predecessors. 
The finds from these two sites, however, present 
two variations of similarly looking, but still mor-
phologically different tripod vessels. Each of these 
versions finds good parallels in the Mycenaean 
repertory of shapes. The first group includes vas-
es of smaller size, with a single vertical handle 
combined with one of the legs to form one piece 
attached to the body by a short stud (Fig. 2: 3, 5, 
9).28 This particular feature is very characteristic 
and differentiates these vases from the Mycenaean 
cooking tripod, i.e. from FS 320. Nevertheless, My-
cenaean vessels of nearly identical morphology are 
listed under FS 315 and 316 which represent vari-
ations of a brazier or incense-burner (Fig. 2: 11).29 
Unlike the Mycenaean prototypes, the top half of 
the vessels from Torone and Koukos Sikias was not 
perforated. On the other hand, similarly to the My-
cenaean originals, many of the vases from Torone 
and Koukos were discovered in graves as part of 
the burial equipment, which suggests not only a 
survival of the shape, but its use in a similar con-

23 See n. 3-4 for a bibliographic reference.
24 See n. 4 for a bibliographic reference.
25 See n. 10 for a bibliographic reference.
26 See n. 11 for a bibliographic reference.
27 Papadopoulos 2005, 480-481; Carington-Smith 2000, 228.
28 Carington-Smith 2000, 220 recognised three types of 

tripods in Koukos Sikias. The discussed type is listed 
under Type 3 in her study.

29 Furumark 1941, 77 notes that the perforated Mycenaean 
vessels (tripods and flat-based) come from graves.
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text as well. The lack of traces of burning on the ex-
terior of the Torone and Koukos examples, which 
can be expected on the surface of cooking pots in 
direct contact with fire, as well as their smaller size 
also implies that these may have been used in a dif-
ferent manner, perhaps as incense burners like the 
Mycenaean ones. The point, however, is that not 
just the shape was imported and adopted, but its 
original function as grave good as well, which may 
provide further support to the advocated presence 
of Mycenaean population at these two sites.

The second type of tripod vessels found in 
both Torone and Koukos have horizontal handles30 
which did not join any of the legs (Fig. 2: 6, 8) and 
were probably a local, later version of the Myce-
naean cooking tripod.31 The published LBA tripods 
from Lemnos do not preserve any diagnostic fea-
tures which could allow their precise attribution to 
one of these two types of tripods.

In addition, another type of cooking vessel, 
also with a strong Mycenaean background, was 
discovered at the sites at Koukonisi32 and Koukos.33 
Referred to as finger-printed griddles, these repre-
sent flat oval or round trays with low walls, low 
horizontal handles and numerous finger prints of 
varying size which cover the interior of the base. 
This type of baking tray was probably used for 
cooking directly on a bed of coals rather than in 
an oven. The distribution pattern of such vessels 
in mainland Mycenaean Greece indicates that they 
have come to light only in palatial contexts, a de-
tail interpreted as evidence for specialised culinary 

30 Some of the Koukos examples have a short vertical han-
dle (Carington-Smith 2000, 219 Type 2) attached to the 
body immediately above the beginning of one of the legs, 
but there is no stud like the one on the previous type.

31 Note that the Mycenaean tripods (FS 320) have short 
vertical handles attached to the body above the begin-
ning of the legs, unlike the braziers/incense burners, cf. 
Furumark 1941, 76-77. It is also important to mention that 
the standard LBA and EIA cooking vessel in Macedonia 
was the pyraunos, which was not found in Koukos and 
Torone. Instead, the tripods appear to have been the 
main cooking vessel there, cf. Papadopoulos 2005, 480; 
Carington-Smith 2000, 220-221.

32 Μπουλώτης et al. 2017, 53.
33 Carington-Smith 2000, 219.

practices and products, suggesting a degree of dif-
ferentiation between palatial and non-palatial cui-
sine.34 The significant number of fragments of such 
vessels discovered in the settlement and cemetery 
at Koukos,35 as well as their presence at Koukoni-
si points to the appearance of a population which 
brought cooking techniques and traditions differ-
ent to the native ones, but at home in the Mycenae-
an world.36

Torone is currently the source of the earli-
est Mycenaean ceramic vases (LH I and II) in the 
Northern Aegean basin and the proximity to 
metalliferous ores seems to be amongst the most 
plausible explanations of the interest of the Myce-
naeans in Chalcidice attested at such an early date. 
Koukos, ca. 5 km south of Torone, is located in the 
immediate vicinity of these metal mines and the ar-
chaeological record from the burial ground and the 
settlement evidences a close link with Torone. This 
is the reason why J. Papadopoulos advocated the 
idea that the settlement at Koukos, whose ancient 
name has not survived, was probably established 
in the early centuries of the Iron Age by people 
from Torone involved in metal extraction.37 These 
same people were perhaps instrumental in bring-
ing Mycenaean cooking traditions to the new set-
tlement at Koukos and their survival until the 7th 
c. BC when the habitation of the settlement came 
to an end.38 Similarly, Mycenaean cooking vessels 
and possibly the related practices appear to have 
survived on Lemnos from the LBA to the end of 
the 6th c. BC when both Hephaestia and the Ka-
beirion suffered the attacks of the Persian general 
Otanes, while the establishment of the Athenian 
cleruchy in the 5th c. BC is manifested through a 
sharp change in the archaeological record.39 The 
examples of Lemnos and Torone – Koukos seem to 

34 Hruby 2006, 139-141. 
35 Carington-Smith 2000, 219 mentions 90+ from the set-

tlement and 85 grave finds.
36 Μπουλώτης et al. 2017, 56-58; Carington-Smith 2000, 

228.
37 Papadopoulos 2005, 588-592.
38 Carington-Smith 2000, 227.
39 For an overview, cf. Ficuciello 2013, 217-249 (with earlier 

bibliography).
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illustrate an identical or very similar contempora-
neous process of establishment of Mycenaean pop-
ulation at coastal sites of the Northern Aegean and 
the survival of its culinary traditions for centuries. 
There is no reason, however, to assume a direct 
link between the inhabitants of these two Northern 
Aegean locations, as could appear at a first glance 
on the archaeological record.

The Late Geometric/Early Archaic record
On the other hand, tripod fragments from the 

pre-colonial settlement on Thasos40 (Fig. 3: 5-6) and 
from a contemporary grave in the pre-colonial bur-
ial ground of Akanthos41 (Fig. 3: 4) can be dated 
to the late 8th or the early 7th c. BC. The shape is 
otherwise unknown to the local, Northern Aegean 
repertory of EIA hand-made vases42 and the cook-
ing tripods must have been introduced to Thasos 
and Akanthos as a result of contacts with another 
centre. The still scarce archaeological record illu-
minating the late 8th and the early 7th c. BC in the 
Northern Aegean points as most plausible candi-
date the island of Lemnos while an interest of its 
population in the mineral resources of Thasos and 
Chalcidice could explain the suggested link. The 
exchange between Lemnos and the coastal area be-
tween the Nestos and the Akte peninsula, Thasos 
in particular, during that period is clearly mani-
fested through the introduction of G 2-3 Ware in 
the area, especially abundant on Thasos, and its 
most likely local production.43 The process can find 
additional support in the appearance of ceramic 
vessels specific for the EIA repertory of the same 
coastal area on Lemnos.44 Considering that Lemnos 
was famous as a metallurgical centre, especially for 

40 See n. 8.
41 See n. 7.
42 For the EIA ceramic assemblage from Thasos, cf. 

Κουκούλη-Χρυσανθάκη 1992, 385-578; for Akanthos, cf. 
Τρακοσοπούλου-Σαλακίδου 2013, 143-156; for an over-
view of the EIA hand-made ceramics from Samothrace 
and the area between Lake Bistonis and the Hebros River, 
Ilieva to be published (with earlier bibliography).

43 Ilieva et al. 2014, 565-574; Ilieva 2014, 85-96; Ilieva 2016, 
207-221.

44 Danile 2008, 44; 2015, 448.

the manufacture of weapons, as attested in ancient 
written testimonies, and the close mythological 
link of the island with Hephaestus,45 it seems rea-
sonable to assume that the interest in the metal re-
sources of Thasos and Chalcidice would have led 
to the establishment of an exchange network. The 
archaeological record from Thasos, on the other 
hand, shows that the Thracian population of the 
pre-colonial settlement did extract metals, iron in 
particular, from the area of the later city acropo-
lis.46 It would not be unreasonable, therefore, to 
suggest that the exchange of pottery, the transfer 
of new technology for the manufacture of wheel-
made, painted ceramics on Thasos and the possi-
bly new consumption patterns linked to these new 
forms can be seen in the light of trade with metals. 
I have already advocated elsewhere that the mech-
anism of transfer of the new know-how of pottery 
manufacture on Thasos must have been facilitated 
by the work of Lemnian potters there, maybe for a 
short period of time.47 The potters, however, could 
have been only some of the people that were in-
volved in exchange and travelled between the two 
islands. But unlike other crafts or merchandise the 
potters’ products have survived in abundance and 
dominate the archaeological record.48 Although the 
ceramic vases constitute the most archaeologically 

45 The Sinties who lived on Lemnos were credited with the 
craft of making arms (Hell. Fr. 71a, sch. ad Od. 8, 294). 
The island was closely linked to Hephaestus (hence the 
name of the main town on Lemnos – Hephaestia) who 
introduced the craft of metallurgy there and Lemnos 
was his land beloved above all others, Od. 8:283. One 
of the Homeric epithets for Lemnos, smoky or smoking 
(amichthaloessa), Il. 24:753 may also refer to the activities 
of the metallurgical workshops, cf. Ficuiello 2013, 70.

46 Kohl et al. 2004, 58-72; Blondé et al. 2008, 418; Muller 
2010, 217.

47 Ilieva 2018, 131-160.
48 For the misleading perception created by the dominant 

position of pottery in the archaeological record, cf. Pap-
adopoulos 2005, 571-580. See also Ников 2002, 479-485 
for the role of exchangeable, non-durable products. Al-
though metals, unlike textiles and other organic matter 
for example, do survive in the archaeological record, 
their quantity is usually outnumbered by ceramics since 
they were often a subject of recycling, inheriting, looting 
etc.
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visible and unquestionably recognisable material 
manifestation of this exchange, it was perhaps not 
the most important and economically beneficial 
one. A contemporary exchange between Lemnos 
and the east coast of Chalcidice is also a possibility 
and could have been of similar nature, but it is still 
very hard to illustrate it due to the lack of suffi-
cient archaeological evidence dated to the period 
in discussion.49 The cooking tripods from Thasos 
and Akanthos, however, are amongst the diagnos-
tic finds, which together with the fine tableware, 
signal the changes brought by the contacts with 
Lemnos.

Concluding remarks
This brief discussion makes it clear that there 

are two chronologically distinguishable groups of 
tripods in the Northern Aegean – the SM and EIA 
ones from Torone and Koukos on one hand, and the 
later LG/EA group from Thasos and Akanthos on 
the other. Although both groups originate from the 
same tradition rooted in Mycenaean practices and 
repertory of shapes, they do illustrate diachronic 
processes of exchange initiated by different cen-
tres, but most likely prompted by a shared interest 
in the search for metal resources. Lemnos is still the 
only location where cooking tripods from various 
stratigraphic levels illustrate the survival and use 
of the shape, probably together with related orig-
inal culinary practices, from the LBA to the late 
Archaic period. The presence of a Mycenaean pop-
ulation which would have brought in a “culinary 
culture”50 and the related cooking shapes from the 
south as manifested through the tripods and grid-
dles, both unusual in the north, has been suggest-
ed for LBA Lemnos, while the EIA inhabitants of 
Torone and Koukos were also seen as most likely 
the descendants of Mycenaean population groups 
interested in the metal resources of the Chalcidice. 
In the late 8th c. BC Lemnos itself must have turned 

49 A single G 2-3 Ware amphoriskos, also discovered in 
the Akanthos burial ground, is of most likely Lemnian 
origin, cf. Trakosopoulou-Salakidou, Paspalas 2006/07, 
45-54.

50 Sherratt 1991, 221-236.

into an important Northern Aegean metallurgical 
centre which was probably interested in the access 
to metals in the region. Its activities are best mani-
fested in the change of the ceramic assemblages of 
Northern Aegean sites, Thasos in particular. The 
Thasian and Akanthian tripods, therefore, seem to 
illustrate a secondary wave of distribution of the 
shape, after it was first brought to and established 
on Lemnos.

Thus, the case-study of the Northern Aegean 
tripods appears as a good illustration of the haz-
ards which may arise from the mechanical linking 
of vases presenting an apparent morphological 
and functional similarity. Although the Northern 
Aegean tripods were rooted in the same Myce-
naean ceramic and cooking tradition, they were 
not contemporaneous and can hardly evidence a 
centuries-long exchange network in the Northern 
Aegean. Rather, they appear to illustrate local, di-
achronic developments in several regional centres. 
There is no reason to assume that all sites where 
tripod pots were discovered were necessarily in 
contact with each other after the initial introduc-
tion of the shape in the LBA.

Benvenuti 2008: A. G. Benvenuti. Hephaestia 
2005. 6. La ceramica ad impasto proveniente dal-
lo scavo del terrapieno. – ASAtene 83/2 (serie 3, 5), 
2005, 957.

Bernabò Brea 1964: L. Bernabò Brea. Poliochni, 
citta preistorica nell’isola di Lemno, 1. Roma.

Bernabò Brea 1976: L. Bernabò Brea. Poliochni, 
citta preistorica nell’isola di Lemno, 2. Roma.

Bernard 1964: P. Bernard. Céramiques de la 
première moitié du VIIe siècle a Thasos. – BCH 88-
1, 77-146.

Beschi 2005: L. Beschi. Il primitivo Telesterio 
del Cabirio di Lemno (campagne di scavo 1990 – 
1991). – ASAtene 81/2, 963-1023.

Betancourt 1980: Ph. Betancourt. Cooking ves-
sels from Minoan Kommos. A preliminary report. Los 
Angeles (Occasional Paper 7. Institute of Archaeolo-
gy, University of California).

Blegen et. al. 1958: C. Blegen, C. Boulter, J. Cas-
key, M. Rawson. Troy, settlement VIIa, VIIb and VIII. 



107P. Ilieva. The cooking tripods of the Northern Aegean

Vol. IV. Princeton.
Blondé et al. 2008: F. Blondé, A. Muller, D. 

Mulliez, M. Kohl, G. Sanidas. Thasos in the age of 
Archilochos. – In: D. Katsanopoulou, I. Petropou-
los, S. Katsarou (eds.) Archilochos and his Age. Paros 
2. Athens, 409-426.

Carington-Smith 2000: J. Carington-Smith. 
The cooking vessels of Koukos, Sikia. – In: Μύρτος. 
Μνήμη Ιουλίας Βοκοτοπούλου. Θεσσαλονίκη, 
219-228.

Cultraro 2013: M. Cultraro. Food preparation 
and consumption in the Early Bronze Age of the 
Northern Aegean: evidence from Poliochni, Lem-
nos. – In: G. Graziadio, R. Guglielmino, V. Lenuz-
za, S. Vitale (eds.) Φιλική Συναυλία. Studies in 
Mediterranean Archaeology for Mario Benzi. Oxford 
(BAR International Series 2460), 103-111.

Danile 2008: L. Danile. La cultura materiale tra 
la fine dell’Età del Bronzo e gli inizi dell’Età dell 
Ferro. – In: Greco, Papi 2008, 39-53.

Danile 2010: L. Danile. Area 26. Materiali Arca-
ici. – ASAtene 87 (serie 3, 10), 17-37.

Danile 2015: L. Danile. The Indigenous Cul-
ture of Hephaestia (Lemnos) at the beginning of 
the Iron Age. – In: N. Stampolidis, C. Maner, K. 
Kopanias (eds.) Nostoi. Indigenous culture, migra-
tion and integration in the Aegean islands and Western 
Anatolia during the Late Bronze and Early Iron Ages. 
Istanbul, 441-461.

Ficuciello 2013: L. Ficuciello. Lemnos. Cultura, 
storia, archeologia, topografia di un’isola del Nord-Egeo. 
Atene.

Furumark 1941: A. Furumark. The Mycenaean 
Pottery: Analysis and Classification. Stockholm.

Greco, Papi 2008: E. Greco, E. Papi (eds.). Hep-
haestia 2000-2006. Ricereche e scavi della Scuola Arche-
ologica Italiana di Atene in collaborazione con il Diparti-
mento di Archeologia e Storia delle Arti dell’Università 
di Siena: Atti del Seminario, Siena, Certosa di Pontigna-
no (28 – 29 maggio 2007). Paestum, Athens (Tekmeria 
6).

Hood 1981: S. Hood. Excavations in Chios 1938-
1955. Prehistoric Emporio and Ayio Gala. Oxford 
(BSA Supplement 15).

Horejs 2007: B. Horejs. Das Prähistorische 

Olynth. Ausgrabungen in der Toumba Agios Mamas 
1994-1996. Die Spätbronzezeitliche Handgmeachte 
Keramik der Schichten 13 bis 1. Rahden (Prähistorische 
Archäologie in Südosteuropa, Band 21).

Hruby 2006: J. Hruby. Feasting and ceramics: A 
View from the palace of Nestor at Pylos. DPhil. thesis, 
University of Cincinnati.

Ilieva 2014: P. Ilieva. Regional standardization 
and local variation: the case of the North Aegean 
G 2-3 Ware. – In: A. Kotsonas (ed.). Understanding 
standardization and variation in Mediterranean ce-
ramics. Mid 2nd to late 1st millennium BC. Leuven 
(BABESCH Suppl. 25), 85-96.

Ilieva 2016: P. Ilieva. Becoming modern: North 
Aegean Thracian communities adopting wheel-
made ceramics. – Thracia 21, 207-221.

Ilieva 2018: P. Ilieva. Grey or painted, it is 
the shape that matters (Mobile potters and fash-
ion trends in ceramics: a case study of the pottery 
koine of the north-eastern Aegean in the late 8th 
and 7th centuries BC). – In G. Gurtekin-Demir, H. 
Cevizoglu, Y. Polat, G. Polat (eds.) Archaic and Clas-
sical Western Anatolia: New Perspectives in Ceramic 
Studies. In memoriam Prof. Crawford H. Greenwalt Jr. 
Proceedings of the Second KERAMOS International 
Conference at Ege University, Izmir, 3-5 June, 2015. 
Leuven (Colloquia Antiqua 19), 131-160. 

Ilieva to be published: P. Ilieva. The EIA ceram-
ic assemblage from the Aegean coast of Thrace (between 
Lake Bistonis and Hebros River and the island of Samo-
thrace): a reassessment.

Ilieva et al. 2014: P. Ilieva, Δ. Τσιαφάκη, 
Ν. Τσιρλιγκάνης, Α. Σακαλής, Ν. Καζάκης. 
G 2-3 Ware από τον Βορειοελλαδικό χώρο: η 
αρχαιομετρική έρευνα 2008 – 2011. – ΑΕΜΘ 24 
(2010), 565-574.

Kohl et al. 2004: M. Kohl, A. Muller, Γ. 
Σανίδας, Μ. Σγούρου. Ο αποικισμός της Θάσου: 
η επανεξέταση των αρχαιολογικών δεδομένων. 
– ΑΕΜΘ 16 (2002), 58-72.

Lamb 1936: W. Lamb. Excavation at Thermi in 
Lesbos. Cambridge.

Lis 2017: B. Lis. Mycenaean cooking pots: At-
tempt at an interregional comparison. – In: J. Hru-
by, D. Trusty (eds.) From Cooking Vessels to Cultural 



108 JUBILAEUS VIII / 2: Завръщане към изворите

Practices. Oxford, Philadelphia, 39-45.
Matthäus 1980: H. Matthäus. Die Bronzegefäße 

der kretisch-mykenischen Kultur. München (PBF II.1).
Messineo 2001: G. Messineo. Efestia. Scavi Adri-

ani 1928-1930. Monografie della Scuola Archeologica di 
Atene e della missioni Italiane in Oriente XIII. Padova.

Muller 2010: A. Muller. D’Odonis à Thasos. 
Thraces et Grecs (VIIIe – VIe s.): essai de billan. – 
In: H. Tréziny (ed.) Grecs et Indigènes de la Catalogne 
à la Mer Noir. Paris, 213-224.

Mustilli 1932/33: D. Mustilli. La necropoli tir-
renica di Efestia. – ASAtene 15-16, 1-278.

Papadopoulos 2005: J. Papadopoulos. The Ear-
ly Iron Age Cemetery at Torone. Los Angeles (Monu-
menta Archaeolgica 24).

Privitvera 2005: S. Privitvera. Hephaestia on 
Lemnos and the Mycenaean presence in the islands 
of the Northeastern Aegean. – In: R. Laffineur, E. 
Greco (eds.). Emporia. Aegeans in the Central and 
Eastern Mediterranean. Liège (Aegaeum 25), 227-236.

Sherratt 1991: A. Sherratt. Palaeoethnobotany: 
from Crops to Cuisine. – Paleoecologia & Arqueologia 
2, 221-236.

Schliemann 1976: H. Schliemann. Ilios: the city 
and the country of the Trojans. New York (reprint of 
1881 edition).

Sophronidou, Tsirtsoni 2007: M. Sophro-
nidou, Z. Tsirtsoni. What are the legs for? Vessels 
with legs in the Neolothic and Early Bronze Age 
Aegean. – In: Ch. Mee, J. Renard (eds.) Cooking up 
the past. Food and culinary practices in the Neolithic 
and Bronze Age Aegean. Oxford, 247-269.

Trakosopoulou-Salakidou, Paspalas 2006/07: 
E. Trakosopoulou-Salakidou, S. Paspalas. Aspects 
of the excavations at Acanthus: the Early Iron Age 
and the Early Archaic Period. – Mediterranean Ar-
chaeology 19/20, 45-54.

Ников 2002: К. Ников. Керамика, метал 
или текстил? Към проблема за “пътуването” на 
информацията през ранната желязна епоха в 
Тракия. – В: Πιτύη. Изследвания в чест на проф. И. 
Маразов. София, 479-485.

Κουκούλη-Χρυσανθάκη 1992: Χ. Κουκού-

λη-Χρυσανθάκη. Η Πρωτοϊστορική Θάσος. Τα νε-
κροταφεία του οικισμού Καστρί. Αθήνα.

Μπουλώτης et al. 2017: Χρ. Μπουλώτης, Ε. 
Καρδαμάκη, Τ. Μπολώτη. Κουκονήσι Λήμνου. 
Πρώτες παρατηρήσεις από τη μελέτη της Μυ-
κηναϊκής κεραμικής. – In: Το Αρχαιολογικό έργο 
στα νησία του Αιγαίου. Μυτιλήνη, 45-62.

Τρακοσοπούλου-Σαλακίδου 2013: Ε. Τρα-
κοσοπούλου-Σαλακίδου. Τοπική κεραμική από 
το νεκροταφείο της πρωτοίστορικής Ακάνθου. 
– In P. Adam-Veleni, E. Kefalidou, D. Tsiafakis 
(eds.). Κεραμικά εργαστήρια στο Βορειοανατολι-
κό Αιγαίο (8ος- αρχές 5ου αι. π. Χ.). Thessaloniki, 
143-153.

Petya Ilieva
Institute of Balkan Studies 
& Centre of Thracology 
Bulgarian Academy of Sciences
petia76ilieva@gmail.com



109P. Ilieva. The cooking tripods of the Northern Aegean

Fig. 1. LBA cooking tripods from Northern Aegean sites: 
1 – partly preserved cooking tripod from Agios Mamas settlement 

mound (after Horejs 2007, taf. 87: 3603); 
2 – a cook-ing tripod fragment from the settlement at Koukonisi, 

Lemnos (after Μπουλώτης et al. 2017, 53, εικ. 10); 
3 – cooking tripods legs from Hephaestia, Lemnos (after Messineo 

2001, 115, fig. 98-100).
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Fig. 2. EIA cooking tripods from Northern Aegean sites: 
1-2 – cooking tripods legs from Hephaestia, Lemnos (after 

Benvenuti 2005, 957, tav. VI, e-f; Danile 2008, 40); 3-5 – partly 
preserved and fragments of cooking tripods from Torone 
(after Papadopoulos 2005, fig. 179c; 155c); 6-9 – cooking 

tripods from Koukos, Sikia (after Carington-Smith 2000, fig. 
1); 10-11 – FS 320 and 316.
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Fig. 3. LG and Archaic cooking tripods from Northern Aegean sites: 
1 – fragment from a cooking tripod from the town of Hephaestia, Lemnos (after Danile 

2010, fig. 10:4); 2-3 – cooking tripods from the cemetery of Hephaestia, Lemnos (after 
Mustilli 1932/33, tav. V:13, tav. IX:53); 4 – cooking tripod fragments from the EIA 
cemetery of Akanthos (after Τρακοσοπούλου-Σαλακίδου 2013, 146, εικ. 6); 5-6 – 

cooking tripod fragments from the pre-colonial settlement on Thasos (after Bernard 
1964, 134-136, fig. 46-48); 7 – a cooking tripod from the Kabeirion, Lemnos (after 

Beschi 2005, tav. XII, c-e).
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Distribution map of LBA (Agios Mamas, Koukonisi and 
Hephaestia on Lemnos), EIA (Torone, Koukos-Sikia, 

Hephaestia on Lemnos) and LG/Archaic (Hephaestia – town 
and cemetery, Kabeirion, Thasos, Akanthos) tripods in the 

Northern Aegean basin.



The coin hoards and the invasion of Trans-Danubian 
tribes in 250/251 on the territory of Augusta Traiana/

Beroe in the light of “Scythica Vindobonensia”* 
Mariana Minkova 

Монетните съкровища и нашествието на отвъддунавски племена            
през 250/1 г. на територията на Августа Траяна-Берое през 250/251 г.                

в светлината на „Scythica Vindobonensia“ 
 Мариана Минкова 

Abstract: Откритият наскоро палимпсест Scythica Vindobonensia хвърля светлина върху някои моменти от 
историята на Августа Траяна/Берое в средата на III в. сл. Хр. Той съдържа важни данни за землено укрепление 
близо до Берое, изградено да спре марша на нашествениците през 250/251 г. Според нас тези данни сочат към 
археологически проучваното със сондажи землено укрепление, разположено южно от Августа Траяна/Берое 
в близост до днешното село Землен (Топрак хисар), Старозагорско. На второ място, колективните монетни 
находки от територията на града показват възможните пътища на придвижване на „варварите“ през 250/251 
г. Те преминават в Тракия на два отряда. Единият от тях е воден от Книва и се движи от Никополис ад 
Иструм към Августа Траяна/Берое. Възможно е след старопланинския Проход на републиката пътят им 
да е минавал през средногорския Новозагорски проход и след това в близост до селата Брястово, Събрано, 
Еленово, Млекарево, Гледачево, Даскал Атанасово, за което сочат намерените колективни монетни находки, 
трезорирани в средата на III в. Находката от Съдийско поле не изключва вероятността да е ползван и 
Кортенският проход.

При с. Землен римските войски са били изненадани и разгромени от „варварите“, които след като 
опустошават околностите на Берое се отправят към Филипопол. Главният римски път от Августа Траяна/Берое 
за Филипопол, който преминава през пътната станция Карасура и емпорията на Пизос е маркиран също с 
монетни находки при селата Михайлово, Самуилово, Свобода, Малко Тръново, Братя Даскалови, Голям дол 
– сигурен белег за преминаванията на нашествениците по тези места. След опустошението на Филипопол, 
нашествениците потеглят на север и преминавайки Стара планина стигат до Абритус. Монетните находки 
от селата Голям дол, Братя Даскалови, Малко Тръново, Самуилово/Михайлово, Сладък кладенец, Казанка, 
Кирилово са свързани вероятно с това готско предвижване и преминаването през широко използвания през 
античността Змейовски проход в Средна гора или намиращия се в близост проход Пъстрово –Средногорово.

Key words: Августа Траяна, „варварски“ нашествия, землен вал, монети, палимпсест.

The newly found “Scythica Vindobonensia” 
palimpsest1 has revealed important details about 
* The text was presented on the First workshop “Gothic 

raids in the mid-third century AD in the territory of 
modern-day Bulgaria” (3 April 2018, Stara Zagora) with-
in the frames of the project “The Scythica Vindobonensia 
and the Gothic Raids of the Mid-third century AD in the 
Territory of Modern Bulgaria” (Project No. BG 07/2017 
/ Проект № ДНТС / Австрия 01/11).

1 Martin & Grusková 2014; Mitthof, Martin, Gruskova 2020.  

the invasion of some trans-Danubian tribes2 in 
2 Boteva 2020 has rightfully highlighted the variety of ethnic 

names connected by the ancient, late-antique and early-
Byzantine authors with the invasions of the mid-3rd centu-
ry AD in the provinces of Lower Moesia and Thrace. These 
invaders were obviously “a ‘mixed’ army of not only Gothic 
forces but also of Gothic allies of different origin, among 
them undoubtedly the Carpi”. Noteworthily, the Carpi (not 
the Goths!) had the leading role in some of the invasions 
within Lower Moesia and Thrace in the mid-3rd century.
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Thrace in AD 250/251 and the implication of Beroe 
in this event.3 First of all, the name Beroines, 
which is probably Beroe (i.e. Augusta Traiana), the 
predecessor of the modern city of Stara Zagora, 
Bulgaria, is mentioned in the events that took place 
in 250/251 year in Thrace. Secondly, the palimpsest 
informs us that, to fight the “Scythians”, the 
Roman Emperor Trajan Decius built a trench near 
Beroe. From the palimpsest we can infer that both 
Philippopolis and “at Hamisos a place of Beroina“ 
were attacked by the invaders. Thirdly, information 
was provided about the possible roads of the trans-
Danubian invaders in Thrace and in the region of 
Beroe in particular. This picture of the roads the 
“Barbarians” took in their invasion is strongly 
supported by the distribution of the coin hoards 
from this time, found so far in the region of Beroe. 

Eighteen collective coin hoards with coins 
dating from the 2nd century till the times of 
invasion in the mid-3rd century have been found on 
the territory of Augusta Traiana/Beroe. The biggest 
part of them, fifteen hoards, date to the emperors Philip 
I the Arab, Otacilia Severa, Philip II and Trajan Decius.4 
The coin hoards have been found accidentally, 
not during archaeological excavations.5 Eight 
hoards have been found to the west of Stara 
Zagora (ancient Augusta Traiana/Beroe) at the 
villages of Svoboda,6 Kazanka,7 Sladak kladenets,8 
Bratya Daskalovi,9 Shanovo,10 Mihaylovo and 

3 The deciphered part of the palimpsest shows particulari-
ties on the basis of which it is assumed that it reproduces 
a portion of “Scythica” by Dexippus, a historian and 
politician from Athens, who lived in ca. 210-273/5. This 
work describes the wars of Rome with the trans-Danu-
bian invaders in 3rd century.

4 The coin hoard from the Koprinka village near Kazanlak, 
to the north of Stara Zagora contains similar coins, but 
the latest ones are from the emperor Volusian, a little 
later than the coins of all other fifteen coin hoards.

5 Eight of the hoards are kept in the Regional museum of 
history of Stara Zagora.

6 Николов 1962, 21. 
7 Минкова 1992, 83.
8 Герасимов 1964, 241; Минкова 1993, 62-64.
9 Герасимов 1964, 243: Минкова 1993, 67-68.
10 Минкова 1993, 71.

Samuilovo,11 Golyam dol,12 and Malko Tranovo.13 
We know, unfortunately only from the literature, 
about two other such coin hoards, one from Sladаk 
kladenets14 and another one from Mihaylovo.15 
There is also information about such coin hoard 
from Kirilovo village.16 

The biggest coin hoard, containing 726 coins, 
has been found in Daskal Atanasovo village,17 
situated however to the southeast of Stara Zagora 
(ancient Augusta Traiana/Beroe). In fact, there is 
additional number of coin hoards found eastward 
from Stara Zagora and dating to the same time 
interval. These are the coin hoards found close to 
the modern villages Sаdiysko pole,18 Mlekarevo,19 
Sаbrano, Bryastovo and Elenovo.20 These coin 
hoards are kept in the museum of history of Nova 
Zagora. Another such coin hoard, found to the 
southeast of Stara Zagora, originates from the 
vicinity of Gledachevo village.21 It is kept in the 
Archaeological museum of Radnevo. 

The total number of the coins of all these coin 
hoards is 1665. Of them, 1408 are Roman imperials 
and only 6 are Greek imperials. Most of the coins 
(1198) are minted by the mint in Rome, 56 by 
Antiochia, 6 by Mediolanum, only 1 by Laodicea 
and the mint of 141 coins could not be established. 

Concerning the earliest coins in these hoards 
one could clearly identify two groups. One of them 
starts with coins of Septimius Severus dynasty. 
Such are the hoards from the villages of Kazanka, 
Elenovo, Malko Tranovo and Bratya Daskalovi.

The other group of hoards starts with coins 
of the emperors of the Antonine dynasty. Such 

11 Герасимов 1964, 243: Минкова 1993, 65-66.
12 Герасимов 1962, 225: Минкова 1993, 68-69.
13 Минкова 1993, 70.
14 Герасимов 1964, 240.
15 Ibidem.
16 Unfortunately, only 10 coins from Gordianus III, Philip I 

and Otacilia Severa have been preserved in the local school 
exposition, the larger part of the coins has been lost.

17 Юрукова 1979, 128. The coin hoard is kept in the Na-
tional archaeological museum of Sofia.

18 Христова 1964, 59.
19 Gerov 1963, 145.
20 Велков 1999, 26-29.
21 Минкова 2015, 225-233.
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are the coin hoards from the villages of Shanovo, 
Gledachevo, Goljam dol, Sadijsko pole, Mlekarevo 
and Daskal Atanasovo. 

Only the coin hoard from Sladak kladenets 
contains coins the earliest of which are minted by 
Domitianus.

Most of the coins, 1338 or 80 % of the total 
number, are minted during the 13 year period of 
238-250. This is the time between the start of the 
rule of Gordianus III and the mid of Trajan Decius’ 
rule. 

In conclusion, it is quite clear that the above 
mentioned coin hoards are related to the invasion 
of the trans-Danubians in 250/251. The coin 
hoards have been found in places situated close 
to the ancient roads. The villages Kazanka, Sladak 
kladenets, Kirilovo, where such hoards were 
found, are situated on the road from Philippopolis 
to Tаzha through the Sveti Nikola pass in Sredna 
gora mountain. This road is crossed by the central 
Roman road from Philipppopolis through Augusta 
Traiana and Cabyle to the Black sea coast. The 
segment of this road, connected with the Carasura 
road station and Pizos emporium, is intensely 
marked by collective coin hoards ‒ from the 
villages of Golyam dol, Bratya Daskalovi, Malko 
Tranovo, Svoboda, Mihaylovo and Samuilovo. 
The other coin hoards from the Nova Zagora and 
Radnevo region mark the road to the east of Beroe/
Augusta Traiana to the Nova Zagora and Korten 
passes. These include the hoards from Gledachevo, 
Daskal Atanasovo, Mlekarevo, Elenovo, Sabrano, 
Bryastovo and Sadiysko pole villages.

According to the palimpsest the troops of Trajan 
Decius have prepared a trench close to Beroe. This 
report is substantiated by the remnants of such an 
ancient earth fortification at the modern village of 
Zemlen22 which is placed southwards and close to 
Augusta Trajana/Beroe (modern Stara Zagora). The 
remnants of the earth fortification at the Zemlen 
village were archaeologically explored by D. Yankov 
and B. Borisov in 199523 where they found ceramics 

22 The former Turkish name of the village was Toprak 
hissar meaning “Earthen fortress”.

23 Янков, Борисов 1997, 73-80.

from 3rd – 4th c. AD. They suggested that the earth 
fortification was used by the Roman army against 
the Gothic invasion in 4th c., based on Ammianus 
Marcellinus who writes that Frigeridus, Gratian’s 
general, “constructed a fortification near Beroea”,24 
and later crushed the troops of the Gothic chieftain 
Farnobius.25 There is however no information that 
the troops of Frigeridus dug a trench. Thus, based 
on the palimpsest and the archaeological findings 
of Yankov and Borisov we suppose that the trench, 
dug by the Romans troops of Trajan Decius close to 
Beroe coincides with the remnants of ancient earth 
fortification near the Zemlen village.

All these facts suggest the possible roads the 
invaders took in these events. According to the 
palimpsest and the coin hoards, found so far and 
introduced shortly above, we suggest that the troops 
of Cniva26 crossed Stara planina mountain through 
the modern Pass of the Republic (previously known 
as Hainboaz) and next used the Nova Zagora pass 
in Sredna gora mountain. The coin hoards found 
in Nova Zagora and Radnevo regions ‒ from 
Sadiysko pole, Sabrano, Mlekarevo, Bryastovo and 
Gledachevo villages ‒ all point out to the Zemlen 
village, where Cniva attacked and defeated the 
Roman army. As a result, the surroundings of 
Beroe had been devastated and plundered. The 
coin finds from the mid-3rd c. found at the villages 
of Golyam dol, Bratya Daskalovi, Malko Tranovo, 
Svoboda, Mihaylovo/Samuilovo, Sladak kladenets, 
Kazanka and Kirilovo, all mark a portion of the 
central Roman road, which connected Augusta 
Traiana/Beroe and Philippopolis and suggest the 

24 Amm. Marcel. XXXI 9.1 (https://penelope.uchicago.edu/
Thayer/E/Roman/Texts/Ammian/31*.html); English trans-
lation is by J. C. Rolfe.

25 Amm. Marcel. XXXI 9. 4 (https://penelope.uchicago.edu/
Thayer/E/Roman/Texts/Ammian/31*.html) 

26 According to the sources two contingents of invaders 
attacked the Roman territory probably in the beginning 
of AD 250 (Грозданова 2019, 95). The first one headed 
by Cniva moved from Novae to Nicopolis ad Istrum and 
next through Stara planina and Sredna gora mountains 
reached Beroe. The second one crossed Stara planina 
mountain and attacked Philippopolis. The two Gothic 
contingents met at Philippopolis, captured and devas-
tated the town.
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direction of the next movement of the invaders in 
250/1 AD. Concerning the Cniva‘s retreat towards 
Abrittus and Lower Danube, he might had used 
either the well known in antiquity Zmeyovo pass 
in Sredna gora mountain or nearby Srednogorovo-
Pastrovo pass. 
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Античното морско светилище 
на нос Свети Атанас край Бяла 

Александър Минчев

The ancient sea–sanctuary at cape Sveti Atanas near Byala 
Alexander Minchev

Abstract: Since 2009, excavation of a so far unknown by name Late Antique port town (late 4th/early 5th c. AD 
– early 7th c.), located at Cape Sveti Atanas near Byala, Region of Varna (Fig. 1), has been in progress. Under the 
Late Antique buildings and other synchronous structures, a large ancient pit-sanctuary was investigated, where so 
far over 140 cult pits were discovered and investigated. They contained a large variety of deposited locally made 
Thracian pottery, amphoras coming from various ancient centers of wine and olive oil production, imported Archaic, 
Classical (both black- and red figured) and Hellenistic Greek ceramics of 6th - 1st c. BC. In the pits were found also 
various types of other vessels produced by the Greeks and their local immitations (mostly fragments – but not only), 
terracotta lamps, household ceramic objects and metal utensils, etc., as well as coins and some special votive offerings 
(Figs. 2-9). There are also a few fragmented terracotta figurines, finds connected to fishing and seafare, food remains 
(bones of birds, of domestic and wild animals and also sea-food, which includes sea shells and fish bones, crabs’ 
remains), etc. The ancient bronze and silver coins found in pits were minted mostly between 4th-1st c. BC but there 
are a few of second half of 5th c. BC. They were issued by several ancient Greek cities located on the Western Black 
Sea coast. There are coins of Messambria (now Nesebar), Odessos (now Varna), Apollonia Pontica (now Sozopol), 
Dionysopolis (now Balchik) – all now in Bulgaria; of Tomis (now Constanţa in Romania). In the sanctuary, there 
came to light also the only two discovered until recently in Bulgaria bronze coins minted in the ancient city of Olbia 
(now in Ukraine) of ca. second half of 5th and 4th c. BC (Fig. 10). There are also some coins of the Macedonian rulers 
Philip II (359-336) and Alexander the Great (336-323), as well as of the Celtic king Cavaros (second half of 3rd c. BC), 
and the Thracian kings Skostokos (260/255-245) and Rhoemetalces I (12 BC - AD 12). There are also a few silver Roman 
republican coins of late 3rd-1st c. BC and two of Augustus (27 BC - 14 AD). 

Especially interesting finds are a number of nails, made of either copper or of copper alloy (Fig. 13), and two 
lead votives in the shape of small models of anchors (Fig. 14), all discovered in different pits, along with other, more 
typical materals like pottery, lamps, small metal finds, food remains, etc. 

Until now, in the publications on the site at the cape near Byala, the sanctuary was considered as a Thracian 
cult center, which existed between 6th c. BC and late 1st c. BC/ early 1st c. AD. In the present text several texts from 
ancient written sources are discussed, which mentioned how dangerous was to sail in this part of the Black Sea. The 
author makes a short excurse on the Western Pontic coastal geography and the currents running along that region. 
There is also a discussion about the seafare in Antiquity along the Western Black Sea coast both in north and south 
direction. Based on a review of the data mentioned above, all discovered imported offerings in the pits and the afore-
mentioned special finds, the author offers the idea that on Cape Sveti Atanas there was a sanctuary connected to the 
sea and ancient navigation in Pontos. 

At the beginning (about early 6th c. BC) the sanctuary was established probably by local Thracians but soon 
after, some Greeks (most probably citizens of neighboring coastal cities) also started to use it for divine services. 
Later on (maybe ca. mid- or late 5th – 4th c. BC) it became popular among the Greek sailors and merchants sailing 
in the Pontos. On their route to the West- and North Black Sea ports and back, some of them used to stop at the little 
port situated in the bay south of the cape, where even now the port of Byala is located (Fig. 1). During underwater 
excavations in the 1980s, an ancient stone anchor stock (Fig. 11) and a lead one, along with Greek pottery and ancient 
amphora fragments were discovered there. The port was relatively well protected by the North- and East winds. In 
the sanctuary on top of Cape Sveti Atanas, the sailors used to perform their cult practices over the discovered during 



Античното ямно светилище на 
нос Свети Атанас е един от големите 
и най-добре проучените антични кул-
тови обекти не само по крайбрежието 
на Българското Черноморие, но доня-
къде и във вътрешността на страната 
(Oбр. 1). За десет години (между 2009 
и 2018 г.), в него бяха разкопани над 140 
култови ями от периода VІ-І в. пр. Хр., 
както и останки от храмова сграда от 
ІV-ІІ в. пр. Хр. с няколко есхари в нея и 
други, разположени в близост до нея. 
В досегашните публикации светили-
щето беше определяно като тракий-
ско.1 Същевременно, многобройните 
и твърде разнообразни находки от 
култовите ями, както и тези от храма 
и района около него не са интерпрети-
рани достатъчно, тъй като значителна 
част от тях все още не са изследвани 
изцяло. Данните, с които разполага-
ме досега обаче, са твърде интересни 
и многозначни. В много от ямите и в 
храма се откриват както тракийски, 
така и доста вносни гръцки материа-
ли, като съотношението помежду им 
в отделните комплекси варира в раз-
лична степен. Освен типичната тра-
кийска керамика, работена на ръка и 
отчасти на грънчарско колело, наход-
ките включват железни и бронзови
1 Йотов, Минчев 2013, 13-19; Йотов, Минчев 2013б, 59-

77; Йотов, Минчев 2014, 93-205 и др.

excavation several eschari and later in the temple erected at the site. They also accomplished libations and deposited 
their offerings to the sea gods and probably to some other deities, obviously asking for their protection during the 
sailing in the Black Sea. Later on (about early 3rd c. BC) a roofed temple was erected in the sanctuary. Initially, it was 
constructed by beams but at a later stage, a construction of beams and mud bricks on a stone base replaced it. The 
cult center at Cape Sveti Atanas has functioned since 5th c. BC till about late 1st c. BC – early 1st c. AD when under 
unknown circumstances, it was abandoned. It seems that it was one of a chain of similar in functions ancient temples 
and sanctuaries located on the west and north coasts of Pontos, which were dedicated to various sea-gods (Fig. 16). 

Much later – about late 2nd c. AD, a sanctuary or temple dedicated to Heracles was erected on the cape over the 
former sanctuary. However, there was no functional continuity between it and the sea-sanctuary, only a topograph-
ical one.

Key words: sea-sanctuary, West Pont, town of Byala (Bulgaria), votive deposits, marine navigation, cult pits.

Обр. 1. Нос Свети Атанас край Бяла, Варненско с местоположението 
на античното светилище и залива южно от него (автор – В. Йотов)
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изделия, и много по-малко предмети на бита 
от глина и метал, лампи, монети и др. Откри-
тата в ямите вносна старогръцка керамика е с 
йонийски, атически и малоазийски произход, 
като повечето e фрагментирана, но има и цели 
съдове (главно възстановени), включително и 
значителен брой амфори от V-І в. пр. Хр., кои-
то произхождат от различни центрове за про-
изводство на вино и зехтин на континентална и 
островна Гърция. Съдовете са основно черно-
лакови, но има също фрагменти от червенофи-
гурни и много малко от чернофигурни. Освен 
това са открити специфични култови и други 
предмети свързани с вярванията на хората през 
Античността, които са изработени предимно от 
глина и цветни метали, а също и морски фоси-
ли, поставени също като оброци.2 

Тракийската керамика е работена на ръка и 
се отнася най-общо към VІ-І в. пр. Хр. Съдовете, 
които са поставяни в ямите са най-често натро-
шени или само фрагменти, но макар и рядко се 
откриват и цели, или почти цели (Oбр. 2). Те 
представят различни, типично тракийски фор-

ми на кухненска и трапезна керамика, предим-
но с по-големи размери, но има също и чаши, 
купички, цедки, специални съдове с дупки за 

2 Йотов, Минчев 2013, 16-19, обр. 5-9 и непубликувани 
материали от ямите.

печене на риба и др. 
Освен това, в повечето от ямите се откри-

ват депонирани доста фрагменти, а и отделни 
цели, или почти цели съдове от работената на 
грънчарско колело т. нар. сива тракийска кера-
мика, която напоследък в научната литература 
се определя като сива монохромна керамика.3 
Установено е, че тази доста разпространена ке-
рамична група се появява почти едновременно 
в Северноегейския басейн и Тракия и всъщност 
е била изработвана в големите антични градо-
ве по неговото крайбрежие и по Черноморие-
то. При това, част от съдовете още от началото 
копират, или са силно повлияни от определени 
архаични рисувани керамични форми:4 крате-
ри, купи, паници, кани и др. Сивата монохром-
на керамика се среща навсякъде по Западното 
Черноморие, а също и във вътрешността на 
Тракия. Направеното неотдавна детайлно из-
следване на откритите в Аполония разнообраз-
ни съдове от тази група показва, че в града те 
се откриват заедно с материали от края на VII 
в. пр. Хр., т.е. от основаването на тази милет-
ска апойкия, до IV в. пр. Хр., като има и местно 
производстово. Поради голямото сходство на 
материала, от който са направени и на самите 
керамични форми обаче не може да се каже 
със сигурност, каква част от тях са направени на 
място и каква част са вносни.5

Доста внушителен е и общият брой на фраг-
ментираните старогръцки чернолакови и рису-
вани съдове от светилището, като има открити 
и някои почти цели съдове. Макар и малко, 
някои от намерените в ямите фрагменти от ха-
рактерната йонийска керамика са свързани с 
твърде ранни периоди на старогръцкото грън-
чарско производство. Такава е например една 
непубликувана горна част от рисувана източно 
гръцка пиксида (Oбр. 3), изработена може би в 
Коринт, която може да се отнесе вероятно към 
втората половина на VІ в. пр. Хр., но може да е 
по-ранна, т.е. тя е от ранната Архаична епоха. 

3 Ников 2012, 9.
4 Ников 2012, 9-10; 147-148; Dupont 2009, 41-50 and bibl.
5 Ников 2012, 10; 111.

Обр. 2. Тракийски съдове от светилището 
(ок. VІ-ІV в. пр. Хр.)
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Атическата керамика е представена от раз-
лични по форма и размер чернолакови съдове, 
от които са запазени фрагменти. Много малка 
част от тях са от чернофигурни съдове (Oбр. 4) 
и те съответно са по-ранни – от втората поло-
вина или края на VІ – началото на V в. пр. Хр. 
(непубликувани), а повечето са червенофигур-
ни, от периода V-ІV в. пр. Хр. (Oбр. 5), т.е. по-
вечето от тях са от Архаичната и Класическа-
та епоха.6 Между тях има части от кратери, от 

6 Йотов 2014, 75, обр. 4 а-б.

кани, паници, както и чаши с различна форма: 
киликси, кантароси и скифоси. Срещат се също 
и фрагменти от някои по-специфични старо-
гръцки съдове, също използвани във всекиднев-
ния живот: арибали, лекити, олпета, аскоси и 
др. Особено интересен е един капак от лекане с 
нарисувани лебеди и ловна сцена – кучета-хрът-
ки преследват зайци (Oбр. 6), който може да 
се отнесе най-общо към втората половина на V 
пр. Хр.7 Приема се, че този луксозен съд, кой-

7 Йотов, Минчев 2013, 16, обр. 5.

Обр. 3. Чернофигурна коринтска пиксида (ок. втората 
половина на VІ в. пр. Хр.)

Обр. 5. Фрагменти от червенофигурни старогръцки 
съдове от светилището (ок. V-ІV в. пр. Хр.)

Обр. 6. Капак на червенофигурно лекане от светили-
щето (ок. втора половина на V – ІV в. пр. Хр.)

Обр. 4. Фрагмент от чернофигурен старогръцки съд от 
светилището (ок. VІ в. пр. Хр.) 
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то изглежда е бил доста скъп в древността, е 
служил за съхранение на дребни лични вещи, 
включително и на бижута (главно на жените), 
но се смята, че понякога е бил използван също 
и за сервиране на храна.8 В ямите се срещат раз-
бира се и фрагменти от по-обикновени съдове, 
които са били изработвани предимно в Атика и 
съответно внасяни оттам по Черноморието. По-
вечето от тях не са рисувани, а само са покрити 
с черен или кафяво-черен лак, като голяма част 
от тях са и сравнително по-късни – от периода 
ІV-І в. пр. Хр. Това са различни по форма по-го-
леми и по-малки паници, купи, чаши, солнич-
ки, като и характерните „рибни блюда“, в които 
е била поднасяна най-често дребната риба, като 
има открити и техни местни имитации (тези 
материали не са публикувани). 

Откритата в някои ями от светилището 
фрагментирана малоазийска керамика се отна-
ся предимно към ІІІ-І в. пр. Хр. Тя е по-семпла и 
използвана главно в домакинството, като меж-
ду фрагментите могат да се различат различни 
съдове за хранене: по-често се срещат паници, 
купи, кани, кантароси, а също и някои дребни 
съдчета, използвани във всекидневния бит, и 
др. Сред находките има и малко фрагменти от 
специфичните за Елинистическата епоха купи с 
разнообразна релефна украса – т. нар. мегарски 
чаши (непубликувани). Те са били произвежда-
ни в различни древногръцки керамични цен-
трове от края на ІV-І в. пр. Хр. и доста често са 
били внасяни по Западното Черноморие, осо-
бено в градовете от южната му половина.9 

Откритите многобройни фрагменти и ня-
колко почти цели амфори се отнасят към пе-
риода VІ-І в. пр. Хр., като с тях в Тракия били 
внасяни главно вино и дървено масло, но веро-
ятно – макар и по-рядко – и някои други хра-
нителни продукти. Известно е например (бла-
годарение на данни от египетски търговски 
документи, запазени на папируси), че в Среди-
земноморието такива съдове са били използва-

8 Lynch 2011, 221, fig. 79; 269-270, figs. 158-162 и 
коментара в текста за тях.

9 Roger Edwards 1975, 151-152 и цит. лит.

ни също и за пренасяне на риба и рибни про-
дукти, на специфичния гръцки рибен сос гарум, 
маслини, мед, орехи и др.10 Амфорите, открити 
в светилището произхождат от различни ра-
йони на Черно, Мраморно, Егейско и Среди-
земно море. Въз основа на формата, глината и 
най-вече на печатите на производителите по 
дръжките или гърлата им, между тях са опре-
делени амфори от повечето големи центрове на 
производство на вино от този период. Немалко 
са фрагментите от островите Тасос, Родос, Кос 
и Хиос, от Хераклея Понтийска (сега Ерегли на 
южния черноморски бряг в Турция), от Синопе 
(Синоп в Турция) – на южния бряг на Черно 
море, а има и от Херсонес Таврически (в Крим) 
и др. (Oбр. 7).11 Сред находките от подводните 
проучвания, направени през 1988-1989 г., има и 

една доста рядка за българското Черноморие 
амфора от йонийския град Еритрея (Еrythrai) в 
Мала Азия, от края на V-началото на IV в. пр. 
Хр., която е открита в античното пристанище 
южно от нос Свети Атанас.12

Вероятно всички, или голяма част от откри-
10 Lawall 2011, 14-15.
11 Йотов 2014, 90, обр. 16.
12 Йотов 2014, 82, обр. 8. В текста към образа обаче 

произходът на амфората е отнесен погрешно към 
Североизточна Африка. За последните проучвания 
върху амфорите от малоазийската Еритрея, с 
обширна библиография виж Монахов 2012, 111-124.

Обр. 7. Фрагменти от амфори с печати на различни 
старогръцки винарски центрове (ок. VІ-ІІІ в. пр. Хр.)
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тите в светилището съдове с различен произход 
и предназначение, както и транспортните ам-
фори, също са били ползвани по време на ри-
туалните пиршества в него, а след извършване-
то на съответните обреди, са били поставяни в 
ямите като посвещения на определени божест-
ва почитани от местното население, но не само 
от него. По същата причина – като дарове на 
боговете – са поставяни и останките от храна, за 
което говорят многобрйните кости от домашни 
и диви животни и птици, риба, миди, стриди, 
морски охлюви и др.

Керамичните предмети на бита, открити в 
редица от култовите ями, включват тежести за 
стан и мрежи, прешлени за вретено, цедки, спе-
цифични съдове за печене на риба, строителна 
керамика – керемиди с различна форма и др.13 

Глинените лампи от ямите не са много и се 
отнасят към периода V-І в. пр. Хр., като също 
се откриват най-често фрагментирани. Те са 
произведени в редица от големите антични 
керамични центрове на Гърция като Атина и 
Коринт, има също от Книд, от други градове в 
Мала Азия и др. (непубликувани). Лампите от 
светилището представят различни, характерни 
старогръцки типове покрити с черен лак, както 
и по-разнообразни форми на малоазийски из-
делия, някои от които (късноелинистическите 
от ІІ-І в. пр. Хр.) са покрити с кафяво-червена 
ангоба. Между находките трябва да се отбеле-
жат три твърде редки фигурални лампи във 
формата на негърски глави, едната от които е 
атическа – от ІІІ в. пр. Хр. (Oбр. 8), а другите две 
са книдско производство от І в. пр. Хр.14 

Сред находките от светилището се откроява 
също един малък предмет от олово във форма-
та на бича глава – т.нар. букраний (Oбр. 9),15 ка-
квито се откриват предимно в някои от антич-
ните градове по Понтийското крайбрежие – от 
Аполония Понтика,16 през Одесос17 до Олбия в 
13 Йотов, Минчев 2013, 16.
14 Минчев 2019, 35-42, обр. 1-3.
15 Йотов, Минчев 2013, 15, обр. 6; Йотов, Минчев 2013б, 

63, обр. 5.
16 Конова 2002, 46-55 и цит. лит.
17 Минчев 2012, 758.

Украйна.18 Приема се, че те са били изработва-
ни в тези градове специално за култови нужди 
и са били посвещавани като оброци на бога на 
виното и веселието Дионис. Подобен букраний 
е намерен и в столицата на гетите – Хелис край 
с. Свещари, Разградско (археологическия ре-
зерват Сборяново), като се приема, че е достиг-
нал дотам чрез търговци от Одесос.19 В няколко 
ями са открити и малко фрагменти от теракоти 
(непубликувани), между които по-запазена е 
18 Русяева 1979, 88-89, обр. 44 и цит. лит.
19 Стоянов, Николаева 2017, 545-552, обр. 1-2.

Обр. 8. Атическа фигурална лампа от светилището 
(ІІІ в. пр. Хр.)

Обр. 9. Оловен букраний – вотив от светилището (ок. 
края на ІV –ІІІ в. пр. Хр.)
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една фигурка на Афродита. По всяка вероят-
ност тези теракоти са вносни, но някои може и 
да са изработени в работилниците на съседни-
те големи антични центрове по крайбрежието: 
Одесос, Аполония, или Месамбрия. 

От култови ями, разположени в различни 
части на светилището и в района около него, 
произхождат и няколко десетки монети с раз-
личен номинал от периода V в. пр. Хр. – начало-
то на І в. сл. Хр., като повечето са бронзови, но 
има и няколко сребърни. Те са сечени основно в 
по-големите антични градове по Западния бряг 
на Понта, като по-често срещаните са на Апо-
лония (Созопол), Месамбрия (Несебър) и Оде-
сос (Варна), но има също и от Дионисополис 
(Балчик), Томис (Констанца, сега в Румъния) 
и Маронея (сега в Гърция на северноегейския 
бряг). Към тях трябва да добавим и открити-
те също в ями няколко монети от бронзови и 
сребърни емисии на македонските владетели 
Филип ІІ (359-336), Александър Велики (336-323) 
и Лизимах (323-ок. 300), както и на някои тра-
кийски царе като Скосток (260/255-245) – сечена 
в Кабиле; на Котис V (ок. 120 пр. Хр.) или Котис 
VI (57-48) и на Реметалк І (12 г. пр. Хр. – 12 г. 
сл. Хр.) или Реметалк II (18-38).20 Интересно е, 
че има и монета на келтския владетел Кавар от 
средата на III в. пр.Хр. От светилището произ-
хождат и две ранни бронзови монети (едната е 
лята) на град Олбия в Северното Черноморие 
(днес в Украйна) от втората половина на V и от 
IV в. пр. Хр., като те са сред първите открити 

20 Йотов, Минчев 2013, 18-19.

у нас (Oбр. 10).21 В някои от ямите са депони-
рани също и отделни екземпляри от сребърни 
римски републикански денари, които се отна-
сят към края на III и І в. пр. Хр. както и два на 
Август (25 г. пр. Хр. – 14 г. сл. Хр.).22 

Описаните накратко дотук разнообразни и 
доста многобройни находки показват широки-
те търговски връзки в предримската епоха на 
тази част от Западнопонтийското крайбрежие 
не само с гръцките апойкии разположени по 
него и с вътрешността на Тракия от двете стра-
ни на Хаймос (Стара планина), но също и с ня-
кои градове по Северозападното Черноморие, с 
Егейско море и с древногръцкия свят като цяло. 
Те определят и по-особеното значение на свети-
лището край Бяла през V-I в. пр. Хр. 

Част от тези вносни материали (старогръц-
ка керамика, лампи, някои монети и др.), наред 
с чисто тракийската керамика и други типични 
за тяхната култура предмети, може би са били 
положени в култовите ями от местните траки, 
които обитавали селищата в околностите на нос 
Свети Атанас. Едва ли обаче всичките спомена-
ти нетракийски находки са принадлежали на 
това предимно селско население, което вероят-
но не е имало особено големи финансови въз-
можности. Откритите в светилището редица 
оригинални и скъпи за тях гръцки съдове са не 
само важно свидетелство за богатия търговски 
обмен и връзките на населението от този район 
на крайбрежна Тракия с гръцкото ойкумене и 
отвъд него. Те подсказват, че този древен култов 
център е служил не само за религиозните нуж-
дите на траките, които живеели около носа и 
във вътрешността на региона. Той е станал явно 
известен и на техните сънародници, които про-
дължавали да живеят в създадените от гръцки-
те заселници пристанищни градове в по-близ-
ката до носа част на Западното Черноморско 
крайбрежие, както и на самите гърци в тях. 

21 Йотов, Минчев 2013, 18, обр. 8.
22 Монетите от разкопките на светилището и района 

около него са определени от Й. Валериев, на когото 
благодаря за предоставените данни. Тяхното детайл-
но публикуване от него е предстоящо.

Обр. 10. Бронзова монета на Олбия от светилището 
(втора половина на V и IV в. пр. Хр.)
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Между хората, които са го посещавали, сигурно 
е имало и жители на споменатите вече край-
брежни гръцките градове Одесос, Месамбрия и 
Аполония, и може би Дионисополис и Томис. 
Понякога – пъ-
тьом, или целе-
насочено, те също 
идвали в светили-
щето, за да извър-
шат своите тради-
ционни обреди в 
чест на различни 
почитани от тях 
богове – защитни-
ци, като депонирали в него съответните прино-
шения в култовите ями. Освен тях, към хората, 
които извършвали в него такива ритуали, трябва 
да добавим и част от живеещите в разположе-
ния много близко до нос Свети Атанас античен 
център Навлохос (дн. Обзор) и околностите му. 

Въз основа на разнообразните находки от 
ямите възниква предположението, че с течение 
на времето, светилището е станало популярно 
и ползвано като религиозно средище не само 
от местното население в региона, но и от някои 
от чужденците, които плавали с корабите си 
покрай Западния бряг на Понта. По своя път 
те посещавали обикновено по-големите край-
брежни гръцки градове, за да търгуват с тех-
ните жители, като след това се отправяли към 
други такива търговски центрове, разположе-
ни по Северното Черноморие, а и по-нататък 
по крайбрежието на Понта. Твърде е вероятно, 
някои, ако не и повечето капитани на такива 
търговски кораби, да са започнали да се отби-
ват нарочно в светилището на нос Свети Атанас. 
За тази цел те можели да спрат в залива южно 
от носа, където се е намирал един сравнително 
добре защитен от северните ветрове пристан. 
Там и сега се намира пристанището на град 
Бяла. През 1988-1989 г., при подводни проуч-
вания под ръководството на М. Лазаров от Вар-
ненския музей, на това място е локализирано 
антично пристанище.23 Тук са открити редица 
23 Йотов 2014, 81, обр. 9.

находки от предримската епоха – предимно ам-
фори (няколко цели и повечето фрагментира-
ни), а също и два щока от древни котви – каме-
нен (Oбр. 11) и оловен.24

Моряците се отбивали в светилището, за да 
направят в него своите приношения към бого-
вете, вече успокоени след като са преминали 
най-опасната част от началото на плаването си в 
Черно море. Така търговците, както и моряците 
от екипажите, изказвали своята благодарност 
към техните покровители в морето затова, че са 
ги запазили живи дотук, а и стоката, която пре-
насяли е останала невредима. Добре известно 
е, че античните моряци са били много суевер-
ни (както впрочем и съвременните) и в своите 
плавания, освен на своите умения, те се надя-
вали най-вече на божествено покровителство, 
за да оцелеят. Затова винаги при отплаване и 
при пристигане в съответното пристанище, те 
извършвали съответните религиозни обреди с 
дарове и възлияния, като отправяли молба или 
съответно – благодарност към боговете на море-
то.25 

Причината за тяхното отбиване в светили-
щето вероятно е била успешното преминаване 
през твърде опасното за тях начало на Западно-
то крайбрежие на Понта, веднага след навлиза-
нето на корабите им от Босфора. Както е извест-
но, още от дълбока древност тази негова част се 
славела с опасните си, силно и начесто проме-
нящите се разчленени скалисти брегове, както 

24 Йотов 2014, 82, обр. 11 а-б.
25 Burkert 1985, 266.

Обр. 11. Каменен щок от древна котва, намерен в            
античното пристанище под нос Свети Атанас
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и с внезапно връхлитащите бури, съчетани със 
силни ветрове и много високи вълни, които 
възникнали в резултат на неочакваните обрати 
на атмосферните условия тук. Именно в този 
район, Черно море много често оправдавало 
най-древното си име – Аксейнос (Негостоприем-
но), което му дали първите гръцки мореплава-
тели, дръзнали да навлязат в него. Още от V в. 
пр. Хр., тази негова част – особено крайбрежи-
ето около Салмидесос, днес село Къйъкьой (до 
1960 г. – Мидия) в европейска Турция, населе-
на тогава с войнствени и твърде недружелюбни 
траки от племето тини, е споменавана много-
кратно в старогръцката поезия и драма, и от 
антични географи, като особено опасна и това 
продължава също през Римската и Византий-
ска епохи. За тукашното море и територията на 
брега, повечето от древните автори използват 
винаги ужасяващи сравнения и епитети като 
например: „скалистите челюсти на морето“, 
„враждебно за моряците“, „мащеха на кора-
бите“, „пустинен и каменен“ и др.26 Освен това, 
отправилите се на север кораби били посреща-
ни тук и от постоянното силно течение, което 
е обратно на техния път и много затруднявало 
тяхното плаване край негостоприемните брего-
ве с високи, отвесни скали и опасни за засядане 
плитчини.27 

Именно затова, светилището на нос Свети 
Атанас се явява на много добро място: то е раз-
положено тъкмо там, където завършва трудни-
ят преход до нос Емона (Емине) и след като е 
отминат най-опасният за корабите район в на-
чалото на Понта. Същевременно, то се намира 
и почти по средата на пътя от Бизантион (днес 
Истанбул) до устието на р. Дунав, недалеч от 
което е разположен античният град Истрия 
(днес с. Хистрия, област Констанца в Румъния). 
Не е маловажен и фактът, че носът е най-из-
дадената в географско отношение точка по 
българското крайбрежие. Ето защо тук е било 
много удобно място да спират древните море-
плаватели: тук те можели вече да отдъхнат от 

26 Gyuzelev 2017, 345; 348 и цит лит.
27 Агбунов 1987, 21-22, обр. 2.

напрежението и да поднесат чрез жертвопри-
ношения от различен вид своята благодарност 
към почитаните от тях божества. Причината 
за това е ясна – те са ги закриляли по време на 
небезопасното им плаване след навлизането в 
Черно море. От своя страна, друга част от мо-
реплавателите и търговците можели да отпра-
вят на носа своите молби към боговете и при 
завръщането си на юг към родните пристанища 
в Егейско и Средиземно море, или по Южно-
то Черноморие. Много е възможно, част от тях 
да са посещавали често култовото средище на 
нос Свети Атанас не само по своя път на север, 
но и обратно – когато плавали на юг. Тогава те 
го правели точно преди да започне излизането 
им от Понта, с желание да помолят своите не-
бесни покровители да ги предпазят от беди по 
време на пътя им към дома. Молбите им към 
боговете били отправяни не само да ги запазят 
от споменатите често възникващи внезапни 
бури в този район, но и от пиратите, които вър-
лували постоянно по тамошното крайбрежие, 
особено около Салмидесос. Той, както и цялото 
крайбрежие при Странджа и на юг от нея бил 
населяван от живеещите в региона войнствени-
те тини. Няколко антични извори описват тех-
ните пиратски действия и как те причаквали 
плаващите кораби през нощта и ги примамва-
ли с фалшиви огньове към опасни скали край 
брега, където те се разбивали, а товарът им бил 
ограбван.28 Вероятно затова много от моряците, 
които плавали по този маршрут покрай Пон-
тийския бряг, се отбивали и оставяли своите об-
роци именно в светилището на нос Свети Ата-
нас. Те се надявали по този начин да навлязат 
спокойно през Проливите в по-добре познати-
те им и по-предвидими води на Егейско и Сре-
диземно море. Това обяснява до голяма степен 
наличието на толкова много вносни гръцки ма-
териали, особено амфори в този култов център, 
оформен първоначално по традиционния за 
траките начин  като ями от тази, а и от по-ран-
ни епохи. Известни са редица антични вотивни 
паметници, които са били посветени на опреде-
28 Tsetskhladze 2002, 11-15 и цит. лит.
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лени богове от моряци и/или търговци с благо-
дарност за успешния край на тяхното плаване. 
Така например, един античен релеф от Италия 
с надпис посветен на Диоскурите, бил направен 
и поставен в техния храм от някой си Аргени-
дас, след неговото благополучно завръщане в 
родното пристанище. На релефа е изобразен 
кораб, акостирал в залив и извършването на 
обряд от посветителя с приношение, което той 
прави върху олтар с амфори.29 

Важно е да се отбележи все пак, че не само 
траките имат религиозната традиция на све-
тилища, съставени от култови ями и жертвени 
огнища. Древните гърци също имали подобни 
религиозни практики, които те често прила-
гали в родните си места от дълбока древност. 
Доказателство за това е, че култови ями (т. нар. 
ботроси), с различни по вид приношения към 
боговете в тях, се откриват и около някои техни 
светилища. Това се проследява също и в много 
антични градове и по-малки селища, основа-
ни в периода VІІ-ІІІ в. пр. Хр. от гръцките ко-
лонисти по цялото крайбрежие на Черно мо-
ре.30 Възможно е, в резултат именно на такива 
посещения в светилището на нос Свети Атанас 
на гръцки жители от съседните до него градове 
по Западния бряг на Понта, както и на моря-
ци-гърци, някъде около ІV в. пр. Хр. в него да 
е била изградена и специална храмова сграда, 
която за съжаление бе открита при разкопки-
те твърде разрушена. Тя е с правоъгълен план 
(Oбр. 12), който по принцип е типичен за гръц-
ката архитектура и има два периода на градеж. 
Храмът бил разделен вероятно на четири части, 
от които двете крайни са значително по-голе-
ми. Първоначално той е бил изграден от дърво: 
от греди, обмазани с дебел слой глина и е имал 
покрив от керемиди, а по-късно (след пожар), 
е била построен наново – вече с каменна осно-
ва и стени от греди (т. нар. паянти) с кирпичи 
между тях. Храмът е съществувал и през ІІІ-ІІ в. 
пр. Хр., като под него и около него се намира 

29 Jones 2009, 363, fig. 5.
30 Molev, Moleva 2010, 308-309, fig. 18; 20 и цит. лит.

най-голямата концентрация на култови ями.31 
Трябва да се отбележи, че в храма, както и в не-
посредствена близост до него, са открити и ня-
колко типични за траките жертвени огнища – т. 
нар. есхари, като на няколко места има и по две 
или три една върху друга, явно използвани по-
следователно, а също и една фигурална глинена 
подставка за дърва - т. нар. конче, или главняр-
ник.32 Други есхари са открити на различни мес-
та в целия изследван досега район на античното 
светилище, като повечето са разположени към 
сегашния край на носа. Повечето от тях имат 
доста скромна врязана и/или щемпелована ук-
раса, често срещана по такива култови огнища 
и във вътрешността на Тракия. Трябва да се спо-
мене също, че освен характерната кухненска и 
трапезна керамика, в някои от ямите са били 
поставяни като дарове за боговете и редица 
предмети, свързани с домашния труд на тра-
кийската жена: глинени прешлени за вретено и 
тежести за стан, костени шила, а също така и ук-
рашения – мъниста, фибули и др. В рамките на 
храма и ямите около него са намерени също и 

31 Йотов, Минчев 2013, 12-16, обр. 3/ 1; 3.
32 Йотов, Минчев 2013, 16-17, обр. 6 и 7 – долу.

Обр. 12. План на античния храм в светилишето на нос 
Свети Атанас край Бяла (рисунка на В. Йотов)
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немалко фрагменти от вносни старогръцки съ-
дове и от местна керамика работена на колело, 
както и от тракийски, работени на ръка, някои 
от които са цели. Тези находки подсказват, че 
култовият център на нос Свети Атанас и хра-
мът като важна архитектурна част от него, е бил 
ползван за извършване на религиозни ритуали 
както от траки, така и от гърци.

Същевременно има достатъчно доказател-
ства за това, че светилището на нос Свети Атанас 
е било посещавано и от екипажите на плаващи 
в този район на Понта кораби, които са спира-
ли тук, за да извършват съответните обреди и 
да направят в него своите приношения на бого-
вете. Освен споменатите по-горе монети, които 
произхождат от различни антични центрове, за 
това говорят редица специфични находки, по-
ставени като оброци в някои от култовите ями, 
които ще разгледаме по-обстойно. 

Особено важни за излаганата тук теза са 
големия брой бронзови гвоздеи (или по-точно 
направени от медна сплав, а някои може би и 
само от мед) с различна дължина (Oбр. 13), кои-

то се откриват в немалко от култовите ями. Те са 
ковани, четириръби, с доста големи квадратни 
или кръгли глави, като някои от тях са прави 
– вероятно нови и неизползвани, докато други 
са закривени в долния си край,33 което доказва, 
че преди да се поставят като оброци, те са били 
вече употребявани. 

През Античността такива гвоздеи били из-
33 Йотов 2014, 88-89, обр. 20.

ползвани при направата на дървените корпуси 
на корабите за свързване на различните им дър-
вени части: на гредите и кила от рамката на ко-
ритото, на дъските от нейната обшивка, в някои 
случаи – и за допълнителната метална обковка 
върху нея, и др. Това е била традиционна прак-
тика при корабостроенето в древна Гърция, 
поне от Архаичната епоха нататък, за което се 
споменава и в някои антични извори.34 Бронзо-
ви гвоздеи, използвани при направата на антич-
ни кораби са известни като находки при доста 
от подводните проучвания, проведени в Среди-
земноморието през последните около петдесе-
тина и повече години. Те се откриват по остан-
ките на потънали кораби от различни епохи, но 
най-вече от античността. Така например, гвоз-
деи подобни на тези от Бяла са използвани при 
направата на корпуса на потъналия през V в. 
пр. Хр. край нос Текташ/Текташ Бурну (Tektaş/
Tektaş Burnu), Турция, древногръцки кораб,35 
както и при направата на античения кораб от ІV 
в. пр. Хр., открит край Кирения (Kyrenia), Ки-
пър.36 Такива гвоздеи са употребени също в кор-

пуса на елинисти-
ческия боен кораб, 
отнесен към края 
на ІV-І в. пр. Хр. 
и открит под во-
дата в залива Ат-
хлит (Athlit) край 
Хайфа, Израел, В 
него те свързват на 
определени места 
дъските от обшив-
ката му към ре-
брата, а също слу-

жат и за прикрепване на бронзовия таран към 
дървената подводна част на неговата предни-
ца.37 Както бе споменато вече, освен в конструк-
цията на античните кораби, бронзови гвоздеи 
са били ползвани нарочно и за прикрепване 

34 van Duivenvoorde 2014, 12-14.
35 van Duivenvoorde 2014, 14, figs. 5-7; 11-14.
36 Swiny, Katzev 1973, 339-359; Steffy 1989, 76-77.
37 Linder 1991, 31.

Обр. 13.  Антични гвоздеи от медна сплав от 
светилището (ок. V-І в. пр. Хр.)
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на предпазната металната обшивка към кораб-
ното корито, вместо по-рядко употребяваните 
за тази цел железни, които бързо корозирали 
в морската вода. За целта са били използвани 
тънки – медни, или по-дебели – оловни листи, 
които били поставяни главно под ватерлинията 
на корпуса, за да я предпазят от бързо гниене 
във водата. Въз основа на потъналия край Кире-
ния античен търговски кораб се смята, че обши-
ването на корпусите на древногръцките кораби 
с метални листи е започнало през Елинистиче-
ската епоха – т. е към края на ІV в. пр. Хр., 38 но 
е твърде възможно тази практика да е и доста 
по-стара. 

Всички тези примери говорят ясно, че от-
критите в светилището на нос Свети Атанас 
бронзови гвоздеи не са попаднали в ямите 
като дарове на отделни местни жители, а са 
били поставени от свързани с корабоплаването 
лица. Може да се приеме с голяма сигурност, 
че те са били положени нарочно в култовите 
ями от древни моряци, като специални обро-
ци на морските богове. По този начин – и с на-
правените съответни обреди и възлияния, те се 
надявали с помощта на божествените сили да 
запазят своите кораби от потъване и съответно 
– своя живот. Въз основа на посочените и някои 
други паралели от други територии, гвоздеите 
от Бяла могат да се датират във времето след 
V-ІV в. пр. Хр.

Още по-многозначителни свидетелства за 
морския характер на светилището на нос Све-
ти Атанас са две непубликувани миниатюрни 
котви от олово, които също са открити в него 
(Oбр. 14/ 1-2). Те имат близка, но все пак раз-
лична форма, като едната – с правия щок е 
вероятно по-ранна, а другата – с извитите ро-
гове, е по-късна, но и двете могат да се отнесат 
най-общо към Класическата и/или Елинисти-
ческата епоха. Оловните котвички са намерени 
в различни ями и очевидно са били посветени 
в светилището на морските богове-покровите-
ли в различно време. Подобни оловни оброци 
във форма на миниатюрни модели на антични 
38 Staniforth 1985, 21 и цит. лит.

котви се откриват в районите на редица древ-
ни пристанища, както в Средиземно, така и в 
Черно море. Тези определено култови предме-
ти се срещат депонирани също така и в някои 
антични храмове и светилища от V-ІІ в. пр. Хр., 
например на о. Тасос, в храма на Веста в Рим и 
др.39 Освен това, в Херсонес Таврически (Крим) 
е открит и калъп за изработване на такива воти-
ви от олово, който е отнесен също към V-ІІ в. пр. 
Хр.40 Най-вероятно и там те са били поставяни 
като оброци от моряци в някои от местните све-
тилища или храмове на този голям пристани-
щен град. Традицията за направа и поставяне 
на миниатюрни оловни модели на котви в све-
тилища продължава през цялата Античност, 
а и по-късно (като тогава това е ставало вече в 
християнските храмове). Така например, отно-
во в Крим – в крайбрежната крепост Судак, са 
открити подобни котвички-оброци, които са 
отнесени от проучвателите към VІ-ІХ в.41 Всич-
ки тези данни показват ясно, че находките на 
миниатюрни котви от античното светилище на 

39 Gianfrotta 1977, 286 и цит. лит.
40 Shapovalov 1994, 265, fig. 8.
41 Shapovalov 1994, 265, fig. 8.

Обр. 14. Антични оловни вотиви – миниатюрни модели 
на котви от светилището (ок. V-І в. пр. Хр.)
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нос Свети Атанас действително имат култово 
предназначение, т.е. те са били посветени спе-
циално от моряци на техните божествени по-
кровители, за да ги опазят при плаването им по 
Черно море.

Ясна връзка с морето имат и откритите в ня-
кои от ямите доста на брой глинени тежести за 
рибарски мрежи с различна форма, оловни те-
жести за въдици и бронзови риболовни кукич-
ки.42 Такива находки не се срещат другаде (или 
много рядко) в известните подобни ямни све-
тилища от вътрешността на Тракия. В района 
около нос Свети Атанас те също са свързани с 
мореплаването, а именно с риболова като един 
от техните постоянни занаяти. Повечето от те-
жестите сигурно са били поднасяни в светили-
щето на носа от рибари, с молба за по-голям 
улов, но може би и от някои моряци, за които 
по време на плаване рибата е била основната 
храна. 

Вероятно с такава цел, в немалко от култо-
вите ями са били поставяни и черупки на раз-
лични морски обитатели: открити са различни 
видове миди, стриди, морски охлюви, „копче-
та“ от калкани, както и щипки от раци и др. 
Този обичай е характерен за обредите, посве-
тени на определени антични божества – покро-
вители на морето като Посейдон43 и Афродита 
Понтия,44 но не само на тях, а и на други богове 
и богини, които не са пряко свързани с море-
то.45 Естествено е, част от тези морски дарове 
да са били включени и в храната, поднасяна на 
задължителните обредни угощения, извършва-
ни в светилището на нос Свети Атанас и извън 
неговите граници. При това, част от нея също е 
била принасяна като жертва на боговете, както 
това е ставало и в други крайбрежни религиоз-
ни центрове на древния свят.

Интересен е фактът, че в някои от ямите на 
носа, наред с керамиката и другите предмети, 
42 Йотов 2014, 87-89, обр. 16; 19 и непубликувани 

материали от разкопките на светилището.
43 Theodoropoulou 2009 (2010), 135-141.
44 Parker 2002, 143-160.
45 По този въпрос виж повече у Theodoropoulou 2013, 

197-222.

традиционно свързани с култовите обреди, са 
поставяни и вкаменени морски охлюви (тези 
данни и материали не са публикувани). Това са 
интересни геологически останки, каквито и до-
сега могат да се открият само в белите варови-
кови скали в района непосредствено около нос 
Свети Атанас. Възможно е тяхната пряка връзка 
с морето да е била някак си осъзната от местни-
те жители на района още в древността и имен-
но затова те да са ги принасяли понякога като 
дарове на определени богове в светилището, но 
разбира се може да е имало и други причини. 
Същевременно е много ясно, че моряците и 
другите чужденци, които го посещавали и пра-
вели там своите възлияния на боговете, едва ли 
са знаели за тях, а и със сигурност не са имали 
време да обикалят по брега и да търсят с такава 
цел точно тези фосили. 

Всички тези факти дават възможност да се 
твърди, че в определен момент светилището на 
нос Свети Атанас е станало и морско, т. е. свър-
зано с мореплаването в Черно море. То, а след 
това и храмът изграден по-късно върху част от 
неговото пространство, са получили по-специ-
ално значение за екипажите на плаващите по-
край Западния Понт кораби. Вероятно поради 
своите чести посещения и изпълняването на 
специфични обреди, свързани с корабоплава-
нето, моряците са превърнали светилището от 
локално (използвано от траки и гърци) в мор-
ски религиозен център. Постепенно той станал 
добре познат и ползван за култови цели от ка-
питаните на търговските и други кораби, пре-
минаващи край него. Това определя до голяма 
степен значителните размери на светилището и 
големия брой на култовите ями в него, както и 
неговото продължително съществуване – от VІ 
в. пр. Хр. / началото на І в. сл. Хр. В тази връзка 
е важно да се поясни, че през Античността нос 
Свети Атанас се е вдавал доста повече в море-
то, отколкото сега и следователно, светилището 
е обхващало още по-голям район. Кога точно 
е станала тази важна промяна – неговото пре-
връщане в морско сакрално средище, – засега 
не може да се каже, но въз основа на някои на-
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ходки може да се предположи, че към втората 
половина на V − началото на IV в. пр. Хр., това 
вече е било факт. Свидетелства за това са моне-
тите на Олбия, датирани към втората половина 
на V и IV в. пр. Хр. и червенофигурният капак 
от лекане, който може да се отнесе приблизи-
телно към същото време, както и някои други 
по-ранни фрагменти от амфори и старогръцка 
керамика, открити в ямите. 

Както вече бе споменато, за да посетят свети-
лището, плаващите на север или на юг антични 
кораби са можели да се отбият – при нужда или 
специално – в доста закътаното от северните 
ветрове пристанище, разположено в удобния, 
макар и неголям залив южно от носа. Според 
подводните проучвания на М. Лазаров, тогава 
то е било допълнително защитено от изток и от 

двоен скален риф (Oбр. 15). Има сериозни ге-
ологически данни, че в древността носът е бил 
вдаден в морето доста повече и следователно 
и заливът до него е бил по-голям. От брега на 
залива, членовете на екипажите им можели 
лесно да се изкачат до светилището на носа, за 
да направят своите приношения на боговете на 
морето, или на други техни божествени покро-
вители. В залива вероятно са спирали понякога 
и корабите на гръцките търговци, които доп-
лавали дотук, за да обменят стоки с траките от 
селищата, разположени в околностите на носа. 
Той е служил и за временното им закотвяне на 
това място – необходимо укритие при внезапно 
развихрящи се бури в района или да се запасят 
с вода и храна. Доказателство за това са откри-
тите в него споменати по-горе каменен и оловен 

Обр. 15. План на залива южно от нос Свети Атанас с античното 
пристанище, рифовете и местата на находките от подводните 

проучвания (по М. Лазаров, рисунка на В. Йотов)
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щок от котви. Може да се предположи, че по 
време на плаването им в Черно море, понякога 
тук са спирали и екипажи на военни кораби, за 
да благодарят за спасението си след военните 
действия, в които са участвали, или да се по-
молят за бъдещи успехи и победи. Това е зас-
видетелствано например в надписи, открити в 
подобно като функция морско светилище на о. 
Кос в Егейско море, което е посветено на Афро-
дита Понтия.46 Няколко посветителни надписи 
върху камък, поставени от екипажи на кораби 
на различни божества, са известни също от ан-
тични селища и градове в Западен Крим.47 Един 
от надписите – върху фрагмент от амфора, от-
крит в съвременното селище Чайка, – е особено 
интересен. Той е посветен вероятно на морско 
божество, чието име не е запазено. В него моря-
ците и техният водач (капитан) отправят молба 
за успешно плаване и обещават след неговото 
приключване да направят отново дарение на 
бога.48 Това потвърждава практиката за култо-
ви обреди, извършвани на различни сакрални 
места от моряците, по време на техните плава-
ния из Черно море, както това е известно със си-
гурност и в Средиземноморието. 

Свидетелство за използването на залива 
край нос Свети Атанас като пристан за различ-
ни цели в древността, са споменатите два щока 
на антични котви, както и значителния брой 
фрагменти от антични амфори от VІ-ІІ в. пр. 
Хр., открити на неговото дъно при подводните 
проучвания през 1979-1980 и през 1988-1989.49 
Недалеч от Бяла, при драгиране на морското 
дъно е намерена и цяла амфора от гр. Менде, 
известен производствен център на вино на Хал-
кидическия полуостров,50 която може да се от-
несе към края на V в. пр. Хр. 

Подобна функция, свързана с корабоплава-
нето във водите на Понта, имали и други хра-
мове и светилища по Западното и Северозапад-

46 Pirenne-Delforge 2010, 14 и цит. лит.
47 Saprykin 2016: 290-303, figs. 1-5.
48 Saprykin 2016, 290-291, fig. 1.
49 Йотов 2014, 81 и цит лит.
50 Йотов, 2014, 75, обр. 5.

ното Черноморско крайбрежие. Някои от тях 
са били добре познати още в древността и се 
споменават от редица антични автори, а други 
са открити за археологическата наука наскоро. 
Между тях трябва да се отбележи прочутото 
светилище с храм на Ахил на о. Левке (сега о. 
Змийний, на руски Змейный, в акваторията на 
Украйна). То е било широко известно в древног-
ръцкия свят най-късно през V в. пр. Хр., понеже 
е отбелязано като вече съществуващо у Пиндар 
(518/517- 438/437) и е споменато изрично в дра-
мата „Андромаха“ на Еврипид (480-406), писана 
около 420 г. пр. Хр.51 Ако се съди по откритата 
при разкопки на острова архаичната керамика, 
амфори и други находки обаче, по-вероятно е 
то да е съществувало още от VІ в. пр. Хр. По-къс-
но, поради някои политически и икономически 
промени, настъпили в Северното Черноморие, 
светилището на Ахил било преместено на о. Бе-
резан, като продължило да се използва от древ-
ните моряци и през Римската епоха. Тогава, 
неговият патрон Ахил получил и специфичния 
епитет „Понтарх“ – т.е. „Господар на морето“.52 
Тясно свързан с морето и корабоплаването е 
също храмът на Понтийската Майка на боговете 
в Дионисополис (Балчик). Въз основа на нейния 
характерен епитет – Понтия, богинята-патрон 
се определя от неговите изследователи изрично 
като покровителка на моряците и мореплава-
нето. Храмът е бил построен в непосредствена 
близост до средата на залива, където се е нами-
рало пристанището на града през Античността 
(а и досега) и е действал активно в продължение 
на повече от 700 години – от края на ІV в. пр. 
Хр. докъм края на ІV в. сл. Хр. В него са открити 
много надписи, скулптури и релефи от ІІІ в. пр. 
Хр. до ІV в. сл. Хр., повечето от които са посве-
тени на Богинята-майка Понтия; един е в чест 
на бога на морето Посейдон, но има посвеще-
ния и на редица други божества. Между посве-
тителите от Елинистическата епоха, поставили 
в него надписи има и някои чужденци. Такива 

51 Eur. Androm. 1260-1262 – цитирано по Rusyaeva, 2003, 
2; Виж също и Охотников 2018, 22. 

52 Охотников 1998, 37-45; Rusyaeva 2003, 1-16 and bibl.
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са например един посветител от античния град 
Тирас (на устието на р. Дон, в Украйна) и друг 
от Никомедия (на малоазийския бряг на Мра-
морно море, сега град Измит, Турция). Това 
доказва, че морският храм в Дионисополис е 
бил добре известен и е посещаван също от хора, 
които живеели в други райони на античния 
свят, като някои от тях със сигурност са се зани-
мавали с корабоплаване и/или с търговия.53 

Подчертана връзка с морето и плаването 
по Понта получава в определен момент също 
и храмът на Афродита в Истрия, който е съ-
ществувал почти непрекъснато от VІ в. пр. Хр. 
до ІІІ в. сл. Хр. Някъде около ІІ в. пр. Хр., боги-
нята на любовта се явява тук в някои посветени 
на нея надписи с рядко срещания по Западния 
бряг на Черно море неин епитет Афродита Пон-
тия (Афродита Морска), т. е. като покровител-
ка на корабоплаването и моряците.54 

Отдавна е установено, че освен в Истрия, 
богинята Афродита Понтия е била почитана 
също и в два други антични града на Черно 
море, които обаче са разположени по неговото 
източно крайбрежие. Единият от тях е Нимфей 
– недалеч от съвременния гр. Керч в Крим, къ-
дето почитането ѝ в тази форма е известно от ІV 
в. пр. Хр. нататък. Богинята на любовта е има-
ла храм и в античния град Гарденс (сега Кепи) 
в Кимерийския Боспор още от VI в. пр. Хр., но 
нейният специфичен епитет Понтия е засвиде-
телстван там едва през І в. пр. Хр.55 

В древна Гърция Афродита Понтия е почи-
тана като морска богиня на много места, особе-
но на някои от островите. Един от най-големите 
центрове на нейния култ е бил споменатото 
по-горе светилище на о. Кос в Егейско море. По-
казателно за нашата теза е фактът, че там сред 
приношенията, оставени от нейните почитате-
ли в посветеното на богинята светилище, също 
са намерени миди и останки от други морски 
обитатели. Предполага се, че част от тях пре-

53 Lazarenko et al 2010, 13-62.
54 Alexandrescu-Vianu 2010/2011, 25; Lazarenko et al. 2010, 

31 и цит. лит.
55 Ustinova 1999, 38-39.

ди да бъдат посветени като дарове на богинята, 
вероятно са били част от храната на култовите 
трапези, които по традиция се организирали 
след извършване на съответните обреди в нейна 
чест.56

Впрочем, през цялата Античност най-зна-
чимите храмове и светилища, посветени на 
бога на морето Посейдон, били разполагани на 
силно издадени в морето части на сушата, кои-
то били добре видими отдалеч в морето. Освен 
тези големи култови центрове, където обикно-
вено били издигнати монументални сгради, е 
имало и голям брой по-малки морски свети-
лища, които са разпръснати по островите и 
крайбрежието на Средиземно, Егейско и Черно 
море, и също били посветени на него. За тази 
цел също се използвали някои отличаващи се 
със своето местоположение части на крайбреж-
ната суша.57 

Важно е да се отбележи, че Дионисополис 
се намира приблизително по средата на пътя 
между нос Свети Атанас и споменатия голям 
западнопонтийски град Истрия (т. е. до устие-
то на р. Дунав), а о. Левке е разположен на 37 
км. източно от него. Той е разположен точно 
на маршрута на корабите, плаващи покрай за-
падния и севериия бряг на Черно море. Този 
остров се намира на около 45 км от устието на 
р. Дунав и е разположен вече в района на Се-
верозападното Черноморие. Това са всъщност 
подстъпите към Скития и той попада в грани-
ците на извънградската територия на античния 
град Олбия.58

Така на практика още твърде рано, по запад-
ните и северни бреговете на Понта се оформя 
една поредица от поне четири значителни мор-
ски светилища и храмове (Oбр. 16). С течение 
на времето, поради засилените търговски отно-
шения между градовете в Средиземноморието 
и Черно море през Елинистическата епоха, как-
то и на мореплаването вътре в него по това вре-
ме, те са придобивали все по-голямо значение. 

56 Parker 2002, 140-162.
57 Schumacher 1993, 62-87.
58 Охотников 1998, 37 и цит. лит.
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Тези крайбрежни култови центрове са об-
служвали религиозните нужди не само на на-
селението, което обитавало в района около тях, 
но и на екипажите на плаващите покрай тях 
кораби. При желание, или при нужда, кораб-
ните навклери и техните моряци винаги може-
ли да спрат край някое от тях, тъй като всички 
известни досега морски храмове и светилища 
са разположени в значителни пристанищни 
градове – центрове на търговия, или край удо-
бен за приставане залив. По време на своите 
плавания покрай Западния Понт, те можели 
да изпратят в тях своите послания и молби за 
покровителство към всеслушващите се богове и 
богини на морето, както и на други почитани от 
тях небесни покровители. Ако към тези четири 
религиозни центъра се добавят и споменатите 
храмове в Нимфей и Гарденс и малкото, твърде 
несигурно, но доста ранно светилище, локали-
зирано край брега на скалистото плато Яйла-
та при с. Камен бряг (Добричко)59 се оказва, че 
през Античността почти целият бряг на Евксин-
ския Понт е бил опасан от морски светилища, и 
това е напълно разбираемо. При това е твърде 
възможно по Западното Черноморие главно на 
юг да има и други такива, които още не са от-
крити и следователно остават неизвестни за нас. 

Тъй като светилището на нос Свети Атанас 
засега е първото засвидетелствано в Черно море 
след Босфора, и което – както бе споменато, – 
е възникнало твърде рано (вероятно още към 
началото на VІ в. пр. Хр.), то може би се явява 
и географското начало на тази поредица от 
култови центрове пряко свързани с морето и 
мореплаването. По неизвестни за нас причи-
ни обаче, то е действало активно само до трай-
ното установяване на римляните по бреговете 
на Понта, т.е. до около началото на І в. сл. Хр. 
Неговото изоставяне обаче едва ли е свързано 
с налагането на римската власт по това време 
в тракийските земи и по-специално по Запад-
ното Черноморие. 

Известно е от редица извори и писмени 
археологически паметници, че висшите пред-
59 Порожанов 1989, 7.

ставители на Рим, включително и някои импе-
ратори, не само се отнасяли толерантно към 
заварените гръцки светилища и други сакрал-
ни места в Средиземноморието (а и тези на 
други покорени от тях народи), но дори да-
рявали богато някои от тях, поддържали ги и 
ги обновявали.60 Поради това те продължили 
дейността си без прекъсване и без проблеми 
през цялата Римската епоха. Така е станало и 
с другите три, по-близки до нос Свети Атанас 
морски култови средища в Понта – тези в Ди-
онисополис, в Истрия и на о. Левке, като ня-
кои от тях са съществували чак докъм края на 
IV в. 

Вероятно в случая със светилището край 
Бяла трябва да се търси някаква особена местна 
причина (може би природен катаклизъм – зе-
метресение и срутване на част от носа ?), поради 
която култовата дейност в него е прекъсната и 
в самото начало на I в. сл. Хр., то е било напъл-
но изоставено, поне в запазената и проучена 
досега голяма част от него. Именно тогава този 
значителен и много древен сакрален център на 
Западния Понт е престанал да съществува.

Всъщност, през Римската епоха (може би 
около края на ІІ в.) – някъде в югоизточната 
част на нос Свети Атанас и съответно в района 
на старото антично светилище, е възникнало 
ново религиозно средище, за което знаем, че е 
било посветено на Херакъл. Там е била издиг-
ната някаква сграда – светилище или храм, чи-
ето точно място засега не е установено. Новото 
култово място със сигурност е заемало много 
по-малка площ, отколкото предхождащото го, 
а освен това, то вече не е било ямно. Пред веро-
ятната храмовата сграда сигурно е имало олтар 
на Херакъл, а около него вярващите са поставя-
ли посветените на божеството малки мрамор-
ни скулптури и оброчни релефи. Част от тях се 
откриха изхвърлени и заровени едновременно 
на едно място, заедно с отделни подставки, като 
някои са почти цели, а други – силно натро-
шени. За хронологическия хиатус между двата 
антични сакрални обекта, свидетелстват надпи-
60 Galli 2013, 9-43 и цит. лит.
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сите на гръцки език върху някои от скулптури-
те и един релеф, които изобразяват Херакъл и 
някои от неговите подвизи. Въз основа на пале-
ографията им, те могат да се отнесат приблизи-
телно към края на ІІ – първата половина на ІІІ в. 
Тези доста добре изработени фигурални и ре-
лефни паметници, както и надписите по някои 
от тях не са публикувани детайлно. Засега, те са 
само споменати и отчасти илюстрирани в ня-
кои публикации на проучвателите на обекта.61 
Въз основа на имената на посветителите за ня-
кои от тези култови паметници е установено, че 
са били изработени и посветени на божеството 
със сигурност във времето след едикта, издаден 
от император Каракала през 212 г., с който се 
дават граждански права на всички свободни 
жители в Римската империя – т. нар. Constitutio 
Antoniniana.62 Това подсказва, че светилището 
(или храмът) на Херакъл е действало поне до-
към средата на ІІІ в., но може би и по-късно. 
Като потвърждение на тази тяхна датировка мо-
гат да се посочат и няколкото бронзови римски 
монети от първата половина на ІІІ в., открити 
при разкопките на същото място, откъдето про-
изхождат и оброчните паметници.63 Трябва да 
се отбележи, че това не е бил само локален кул-
тов център, а е бил популярен и сред жителите 
на околните крайбрежни градове. Свидетелство 
за това са както качествената изработка на по-
вечето от скулптурите и донякъде на релефа, 
които явно са продукция на добри майстори от 
градски каменоделски ателиета, така и фактът, 
че един от оброчните паметници е посветен на 
Херакъл от виден жител на град в региона през 
първата половина на ІІІ в. – булевт, може би на 
Месамбрия или Одесос (?). 

Всъщност, римски монети, предимно от ІІ- 
ІІІ в., емитирани на различни места на Балкани-
те, но най-често от градовете по Западното Чер-
61 Йотов, Минчев 2013, 19, обр. 10; Йотов, Минчев 2014, 

112-113, обр. 10 и др.
62 За едикта и неговото отражение в живота на 

Римската империя виж последно Imrie 2018; а за 
значението му за тракийските провинции виж Bo-
teva 2015, 585-592.

63 Йотов, Минчев 2013, 19.

номорие, се откриват по цялото обитавано през 
Късната античност пространство на носа. Това 
подсказва, че през Римската епоха, районът 
около светилището на Херакъл също е бил по-
сещаван сравнително често. Култовото средище 
на нос Свети Атанас е престанало да съществува 
може би при някое от готските нашествия в 249-
251 г.,64 както това е станало на много други мес-
та в Долна Мизия и Тракия. Възможно е, разби-
ра се, окончателното разрушаване на неговата 
сграда и изхвърлянето на култовите паметници 
от нея да не е станало тогава, а по-късно – ня-
къде през късния ІV в., след установяването на 
християнството като единствена религия в Kъс-
ната Римска империя. 

Независимо от установените различия в 
прилаганите култови практики на нос Свети 
Атанас през втората половина на I хил. пр.Хр. 
и от Римската епоха, важен е фактът, че след из-
вестно прекъсване във времето (изглежда около 
два века), религиозната традиция на това све-
щено място се е възродила и е намерила отново 
своето продължение, може би въз основа на ня-
какви смътни спомени, или легенди, запазени 
сред местното население. Връзката на това ново 
култово средище с морето обаче вече е била из-
губена, или поне засега не може да се установи.

Превръщането на светилището на нос Све-
ти Атанас край Бяла в морско несъмнено е 
свързано със засилените контакти на населе-
нието от крайбрежна Тракия с Егейския свят и 
Средиземноморието, както и с останалото Чер-
номорие. Те започнали и се развили успешно 
след трайното заселване на гърците в региона 
още в периода VІІ-VІ в. пр. Хр. по време на Ве-
ликата гръцка колонизация.Това се дължало на 
добрия прием, или поне не враждебното отно-
шение на траките от крайбрежието към ново-
дошлите преселници. Това станало стимул за 
осъществяването на редовно корабоплаване и 
оживен търговски обмен между местното насе-

64 За тези нашествия виж например Ботева-Боянова 
2014. За периода като цяло виж последно Mitthof, 
Martin, Gruskova 2020, а конкретно за Долна Мизия 
и Тракия – Грозданова 2019.
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ление и търговците от континентална и остров-
на Гърция и Мала Азия, и създаването на мно-
гостранни връзки между тях особено по време 
на разцвета на тракийската държавност през V 
– началото на ІІІ в. пр. Хр.,65 но и по-късно през 
Елинистическата епоха.

Този процес намира много добро потвърж-
дение в разнообразните вносни материали, по-
днесени на боговете в морското светилище на 
нос Свети Атанас край Бяла от местните хора и 
от плаващите покрай него моряци и търговци, 
предимно от гръцки произход. 
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Кръговите ровове са строителен феномен, по-
знат още от ранния неолит в Европа1 и в частност – 
в днешните български земи, където, за разлика от 
тяхната интерпретация другаде, тези ровове или 
системи от ровове се свързват най-вече с огражда-
нето на селища.2 

Кръговите ровове са част от монументалната 

1 Pasztor et al. 2015; Literski, Nebelsick 2012 с лит.
2 Николова 2018 с лит.

архитектура на стария континент и през бронзова-
та епоха. От този период датират десетки обекти 
с различна морфология, оградени или съставени 
от един, два и повече концентрично разположени 
ровове или сегменти от ровове. Част от тях са до-
кументирани чрез неинвазивни методи (въздуш-
но и геофизично проучване), а други са археоло-
гически изследвани, макар и в различна степен.3 

3 Например Furmanek et al. 2015.

Кръговите ровове край с. Полски Градец: 
извор за строителната култура през 

ранната бронзова епоха в 
източната част на Горнотракийската низина

Красимир Ников, Румяна Георгиева

Circular ditches near Polski Gradets as evidence for EBA building traditions in the 
eastern part of the Upper Thracian plain 

Krasimir Nikov, Rumyana Georgieva
Abstract: The site occupies a broad hill, which dominates the vicinity. It was inhabited during the Bronze and 

Iron Ages. The Bronze Age (end of EBA 1/early EBA 2 until the end of EBA 3/MBA) remains include four circular 
ditches, two bow-shaped constructions – palisades, two trenches, two ground structures, a small number of pits and 
few partly excavated contexts to the south and northwest of the enclosure.

The earliest enclosure consists of two complete ditches (Inner and Middle ones) and a segment of a third (Ex-
terior) one. All these have a nearly V-shaped cross section and enclose an irregular circular space. The ditches were 
cleaned periodically, while the site was sporadically used. Although the composition of the fill and the concentration 
of archaeological finds vary in the individual sectors of the ditches, there is no evidence for deliberate deposition. The 
ditches were constructed and used in EBA 2, but lost their original function as early as “Mihalich” phase. 

The complex includes two stone walls (erected consecutively along and in the Middle ditch), palisade and sev-
eral fortified “entrances” as well, which allows for interpreting such configuration as defensive. It was constructed 
to guarantee the security of the space enclosed by the Inner ditch, although contemporary structures/ buildings were 
not identified there. The enclosed area, however, is large enough to accommodate communal/ ritual activities or to 
protect people, livestock, food supply and belongings, if needed.

The authors advocate that the three ditches illustrate a large-scale project. The text offers a detailed discussion 
of the fortification elements and the architectural strategies employed in the process of its construction. The fortifi-
cation, set up by the residents of the nearby settlements, was created from/for a slightly hierarchical society. It man-
ifests the high level of building experience and the big potential of the population of the eastern part of the Upper 
Thracian plain during the early Bronze Age.

Key words: Thracian plain, Bronze Age, circular ditches, fortification.
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Подобно на обектите от неолита, тези ровове се 
смятат или за утилитарни (свързвани със сели-
ща, укрепления, места за събиране на добитък, за 
осъществяване на търговски контакти, за погре-
бения, социални дейности и др.), или (най-често) 
за специални места с церемониален и/или култов 
характер.4 

Кръговите ровове от бронзовата епоха5 имат 
приблизително еднакви архитектурни характе-
ристики: сходни размери и пространствена ор-
ганизация, V- или U-образен профил, един или 
повече „входове” към заградената площ, поняко-
га палисади от вътрешната им страна и каменни 
стени, издигнати по протежението им. По подо-
бен начин изглеждат и кръговите ровове от този 
период, регистрирани на територията на дн. Бъл-
гария. Топографията на тези съоръжения сочи, че 
те се срещат около и върху селищни могили или 
съществуват самостоятелно, без или с данни за въ-
трешна заетост на ограденото от тях пространство. 

Ровове, някои от които допълнени с вал, па-
лисада или каменна стена, са регистрирани око-
ло или върху няколко селищни могили още в 
периода РБЕ 16 и особено през РБЕ 3: с. Дядово, 
Новозагорско,7 с. Коньово, Сливенско,8 с. Драма, 
Ямболско,9 с. Рупките, Чирпанско10 и др. 

4 Повече у Leshtakov 2006, 405 с лит.; Spatzier 2011, 201 
и сл. с лит.

5 Авторите на статията  предпочитат названието „кръ-
гови ровове” пред термина „рондели”, използван у 
нас най-вече за обектите от бронзовата епоха. Повече 
за терминологията, свързана с този тип съоръжения, 
виж у Leshtakov 2006; Николова 2018. 

6 Повече у Лещаков 2006, 165 и сл. 
7 Гергова, Кънчева 2005, 83; Гергова 2008; Гергова  и 

др. 2012. 
8 Проучена е част от ров, разположен върху селищна 

могила от халколита. Той опасва върха и отчасти  
южната половина на могилата. Ровът има профил 
на обърнат трапец, диаметър около 40 м и облицовка 
от камъни, Николов 2004.

9 Ровът затваря кръгло пространство с размери 38,5 х 
41,5 м, снабдено с „вход” с ширина 3,5 м. Вкопан е 
върху СЗ склон на селищна могила от халколита и  
има V-образен  профил,  ширина от 1,8 до 3,8 м, мак-
симална дълбочина 3 м, Bertemes 2002; Bertemes 2019.

10 Част от ров е проучена  в съседство с могилата, а 
този върху нея е използван през РБЕ 1-3, Georgieva 

Самостоятелно съществуващи кръгови за-
граждения от бронзовата епоха (наричани рон-
дел/roundell), състоящи се от един или повече 
концентрично разположени ровове, са проу-
чени в Чирпанско (Черна гора 1),11 Хасковско 
(Ябълково),12 Сливенско (Биково)13 и Русенско 
(Новград).14 Система от четири концентрично 
разположени кръгови рова от РБЕ 1-2 е откри-
та край с. Ковачево, Новозагорско (обект Овча-
рица 2).15 Повечето обекти от този тип, както и 
част от рововете, регистрирани върху селищни 
могили, се смятат за светилища, в които линей-
ните негативни съоръжения са интерпретира-
ни като места за депониране на дарове.16 

Топография, характеристика и хронология 
на обекта край с. Полски Градец17 

Обектът се намира на югозапад от с. Полски 
Градец, в границите на енергийния комплекс 
Марица-Изток. Разположен е върху разлато 
възвишение, което доминира в близката окол-
ност (Обр. 1). 

То има ясно изразени стръмни склонове от 

1997, 311 и сл.  
11 Съоръжението с дата РБЕ 2/началото на РБЕ 3 се 

състои от външен и вътрешен ров, басейн, кладенец, 
яма - център, вход и “храм” пред него, Лещаков и др. 
2002; Leshtakov 2006. 

12 Единичният ров е вкопан в раннонеолитен пласт и 
функционира през РБЕ 3,  Petrova, Leshtakov 2014.

13 Ровът затваря пространство с форма на овал, в и 
извън което са проучени различни вкопани и назем-
ни структури от първата половина на ІІ хил.пр.Хр., 
Христова 2018.

14 Разкрити са два концентрични кръгови рова от края 
на РБЕ-СБЕ, разположени на 30 м един от друг, Ва-
галински и др. 2019, 84.

15 Обектът е публикуван като селище, съставено от 
верижно свързани едно с друго вкопани жилища, 
Kančev, Kančeva-Russeva 1996; Лещаков 2006, 166-167. 

16 Николов 2004, 42-45; Lestakov 2006, 425 и сл.; Berte-
mes 2002.

17 Обектът не е напълно проучен. Той е изследван сон-
дажно през 2014 г. (Ников, Георгиева 2015) и чрез спа-
сителни разкопки през 2016 (Ников, Георгиева 2017), 
2017 (Ников, Георгиева 2018) и 2018 година (Ников, 
Георгиева 2019). След всяка археологическа кампания 
разкритите структури са унищожавани при изкопни 
работи на мини „Марица-Изток”. 
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североизток и север. От север, непосредствено 
в неговото подножие, преминава ридово пони-
жение, което засилва усещането за недостъп-
ност на терена. Естествен подход към билната 
част е полегатият терен от юг, югоизток и юго-
запад. При поглед от тези посоки ясно дефини-
раната доминираща релефна форма е трудно 
забележима. Част от проучените съоръжения 
опасват възвишението в неговото подножие и 
на север дори слизат по склона на въпросното 
понижение, усвоявайки естествено защитената 
част от него. Мястото е обитавано през бронзо-
вата и желязната епоха. Към бронзовата епоха 
се отнасят четири рова (Вътрешен, Среден, Вън-
шен и Ров 4), две дъговидни конструкции - па-
лисади, две траншеи, две наземни структури и 
незначителен брой ями (Обр. 2‒3).

Със същия хронологически период са свър-
зани и няколко частично проучени контекста, 
разположени на северозапад и южно от огра-
ниченото от Външния ров пространство.18 

Вътрешен ров. Той обхваща билната част на 
възвишението и има неправилна кръгла фор-
ма с приблизителен диаметър от около 127 м. 
Вътрешната и външната му граница са прибли-
зително успоредни една на друга в по-голямата 
част от трасето му, но съществуват и участъци, 
предимно в западната и южната част, които 
оформят разширения (Обр. 2‒3). Максимална 
ширина (4 м)19 имат неговите части от юг и юго-
запад. На останалите места тя варира между 2 – 
2,50 м. Единственият най-тесен участък (1,50 м) е 
разположен също от юг и оформя необичайно 
„изкривяване“ на външния контур на съоръже-
нието и рязко стесняване с ширина около 1 м 
(Обр. 2; Обр. 4). 

В отделните си сектори Вътрешният ров 
има различно напречно сечение. Преобладава-
що V - образeн е неговият профил в проучените 
сектори по южния полегат склон на възвише-
нието, докато по северния той има форма на 

18 Ников, Георгиева 2015; Ников, Георгиева 2018.
19 Всички размери са отчетени от нивото на засичане 

на рововете след свалянето на орницата. 

обърнат трапец с много тясна долна основа и 
заоблени ъгли. По стените му често се откриват 
хлътвания и изпъкналости. Двата му ската са 
симетрични в южната част, докато в северната 
външният е значително по-стръмен от вътреш-
ния (Обр. 5). 

В участъците, разположени по южния по-
легат склон на възвишението, дълбочината му 
е между 1,70 и 2,30 м, а в северните тя варира 
от 1,30 до 1,70 м. Непосредствено под нивото на 
регистриране на Вътрешния ров (в горната 1/3 
от цялата му дълбочина), по вътрешната страна 
на проучените сектори от южната част, има ос-
танки от разложен глинобитен градеж (стена?). 
Данни за подобен градеж има на около 1,50 м 
също от вътрешната страна на рова в югозапад-
ните сектори. Навсякъде в проучените отсечки 
се наблюдава сходен начин на запълване на Въ-
трешния ров, с различен интензитет и дебели-
на на пластовете. Особено отчетлив е той в се-
верната му част: към дъното – насип в резултат 
от ерозия, в средната част - светла сиво-кафява 
пръст с малко археологически останки и най-от-
горе – сиво-черна до кафява пръст и следи от 
засилена човешка дейност (Обр. 5). Повсемест-
но в дълбочина се проследяват ивици от свле-
чена материкова пръст, които следват наклона 
към дъното. В секторите по югозападния склон 
запълнителят има сиво-кафяв цвят, пепелива 
структура и е примесен с голямо количество ар-
хеологически находки, докато в южната част на 
трасето той има песъклива-зърнеста структура, 
сив цвят и по-скоро утаечен характер, а количе-
ството на откриваните материали е значително 
по-малко. 

Среден ров. В план ровът има неправилна 
кръгла форма и външен диаметър 154 - 155 м 
(Обр. 2‒3). Той следва очертанията на Вътреш-
ния ров, като разстоянието между тях варира 
между 15 и 20 м. За разлика от Вътрешния ров 
неговите граници са успоредни една на друга 
по цялото проследено трасе и оформят лента с 
ширина от 2 м (западни и северозападни части) 
до 4 м (в източните и южните участъци). От се-
вер, изток, югозапад и северозапад по протеже-
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нието му са регистрирани четири прекъсвания 
със заоблени краища, които оформят входове 
с ширина от 2 (югозападен вход) до 4,50 м (из-
точен вход) (Обр. 2‒3). Средният ров има сече-
ние с форма на обърнат трапец с много тясна 
основа и заоблени ъгли, доближаващ се на мес-
та до V- или U- образен профил. Както и при 
Вътрешния ров, вътрешната му стена често е 
по-полегата, а външната - по-стръмна (Обр. 6).

На много места по стените се наблюдават 
хлътвания и изпъкналости, особено при офор-
мянето на входовете. Дълбочината му е различ-
на в отделните части. Тя е най-голяма в югоза-
падните (2,70 м) и източните полегати части на 
възвишението (2,90 м), а в останалите проучени 
сектори (от североизток) варира между 1,25 
и 1,70 м. По време на своето функциониране 
Средният ров преминава през различни етапи 
на оформяне, поради което може да се разглеж-
да като най-важен елемент в представяната сис-
тема от ровове. В почти всички проучени секто-
ри са разчистени нападали и свлечени само по 
вътрешната му стена средни и големи по разме-
ри камъни с различна концентрация, които се 
проследяват на места до самото дъно (Обр. 7). 
Те принадлежат на разрушена стена, издигната 
до вътрешната граница на Средния ров.

При късите страни на входовете и във 
вътрешността на самия ров също са открити 
значителни акумулации от средни и големи 
по размери камъни (някои от които до 1 м 
дължина) (Обр. 2‒3). Тяхното разположение в 
дълбочина (свлечени в празното пространство 
на рова) ― поне при югозападния ― позволя-
ва възстановяване на масивни стени по късите 
му страни, вероятно продължение на стената, 
издигната покрай вътрешната страна на рова 
(Обр. 8). 

При останалите входове също е възмож-
но да се допусне съществуването на подобни 
архитектурни елементи, но по-късните рекон-
струкции и доизграждания са променили съ-
ществено първоначалната картина. Всички те са 
свързани с времето след края на функционира-
нето на Средния ров като такъв. На дълбочина 

от около 1 м в централната част на рова, само 
в южните сектори, по осевата линия е разчис-
тена линейна акумулация от камъни, вероятно 
цокъл на стена (Обр. 2; Обр. 7). Останки от по-
добна стена сe проследяват в целия източен и 
северен участък (Обр. 3), но на нивото на реги-
стриране на рова (т.е. 0,80 – 1 м по-високо). За 
нейното изграждане вероятно са използвани 
свлечените камъни от стената, разположена по-
край вътрешната граница на рова. Отново в се-
вероизточните части съществуват допълнител-
ни преправки, довели до разрушаване на тази 
стена и изграждане със същите камъни на канал 
или друга конструкция(?). Входовете от изток и 
север също са претърпели конструктивни про-
мени, свързани с времето след окончателното 
запълване на рова. Челната част на двата входа 
е оформена приблизително еднакво: откритите 
in situ на това място камъни следват формата на 
дъговидно очертаните краища на рова и са под-
редени в овал, като долните им редове са вкопа-
ни във вече запълнения ров (Обр. 9). 

Почти на дъното на рова, при единия от т.
нар. входове на дълбочина 1,70 - 1,80 м, са от-
крити фрагменти от изхвърлено или депонира-
но(?) „огнище”. Подобна ситуация на подобно 
място, отново в Средния ров, е регистрирана 
в сектор до югозападния вход. Запълнителят 
на рова има различна структура и съдържа-
ние в различните части на трасето, свързани с 
реконструкциите в него. Етапите на запълване 
се различават в отделните сектори и съдържат 
много по-малко археологически материали в 
сравнение с Вътрешния ров. В по-голямата част 
от проучените сектори се откриват ивици сте-
рилна пръст с различна дебелина и наклон към 
дъното. С песъклива структура и седиментен 
характер е пълнежът предимно в южните час-
ти на рова, докато в северните структурата му е 
по-фина (Обр. 6). 

Външен ров. Той отстои на разстояние меж-
ду 10 и 15 м от Средния ров и повтаря неговите 
контури. За разлика от останалите два, в план 
той образува неправилен полукръг с диаме-
тър 175 м и е разположен по полегатите южни, 
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югозападни и югоизточни склонове на възви-
шението (Обр. 2). Двете му граници са успоред-
ни по цялото трасе и оформят ивица с ширина 
между 1 и 1,50 м. В южната му част има едно 
прекъсване със заоблени краища, което оформя 
вход с ширина 5 м. Външният ров има сечение 
с форма на обърнат трапец и специфично кон-
кавно профилиране на стените в горната трети-
на (Обр. 10). 

В отделните проучени участъци неговата 
дълбочина варира от 0,60 до 2 м, като дъното на 
много места е оформено стъпаловидно с наклон 
и увеличаваща се дълбочина (от юг на запад в 
югозападните сектори) (Обр. 11). Във Външ-
ния ров се открояват 4 етапа на запълване, чес-
то разделени от множество ивици материкова 
пръст с различна дебелина, размери и наклон 
към дъното. Характерна особеност за него е и 
почти пълната липса на археологически мате-
риали в пълнежа. 

Ров 4. Той е с различна конфигурация, без 
конструктивна връзка с останалите ровове и е 
вкопан в терен със значителна денивелация в 
източната част на пространството, оградено от 
Вътрешния ров, който пресича (Обр. 3). В план 
има форма на подкова, отворена на север. В юж-
ната част на трасето му има прекъсване - „вход” 
към заградената площ. Двете му граници са ус-
поредни и оформят ивица с ширината от 1 до 
1,30 м. Ровът има V-образен профил и дълбочи-
на от 0,20 м (северен край на източно крило) до 
1,20 м (западно крило, южни и централни части 
на източно крило). Запълнителят му е със зър-
неста структура, с много материкови примеси 
и минимално количество археологически мате-
риали. 

В пространството, заградено от Вътрешния 
ров, са запазен части от две палисадни конструк-
ции. Едната от тях е разположена в близост до 
югозападната стена на Вътрешния ров и офор-
мя успоредна на нея дъга (Обр. 2). Тя се състои 
от система от ями за стълбове с диаметър от 0,15 
до 0,40 м и запазена дълбочина до 0,40 м. Вто-
рата конструкция е разположена в южната цен-
трална част на заграденото пространство и в за-

пазената си част образува дъга с приблизителен 
диаметър 19 м. Тя е съставена от дупки за коло-
ве (с диаметри от 0,15 до 0,20 м) и траншеи с раз-
лична дължина и ширина до 0,40 м, с оформени 
в тях легла за колове (Обр. 3). В различни зони 
на заграденото от Вътрешния ров пространство 
са проучени части от две траншеи (с ширина 
0,40 – 0,50 м), с дупки за колове по дъното. И 
двете са разположени в непосредствена близост 
до вътрешната граница на Вътрешния ров, като 
едната е с успоредно на него трасе (Обр.2‒3). 

Две наземни структури са разположени в 
пространството между Вътрешния и Средния 
ров (№ 1) и върху западното крило на югоза-
падния вход (№ 2). Първата от тях има опалени 
стени, овална форма и ориентация североза-
пад-югоизток (дължина 7,5 м). Втората има из-
дължена овална форма, размери 7 х 3 м, ориен-
тация северозапад-югоизток и е била изградена 
от кирпич (Обр. 2). 

Откритите археологически материали от-
насят съществуването на системата от ровове 
и другите описани по-горе структури в хроно-
логическия обхват от края на РБЕ 1/начало на 
РБЕ 2 до края на РБЕ 3 – СБЕ. Трите концент-
рични рова са изградени и функционират през 
РБЕ 2. Първоначално те вероятно съществуват 
(поотделно ?) само като негативни съоръжения, 
които са периодично почиствани, но в рамки-
те на РБЕ 2 Средният ров е подсилен с масивна 
каменна стена, издигната покрай вътрешната 
му стена. Още в етап „Михалич” на РБЕ обаче 
рововете губят първоначалното си предназна-
чение, видно от запълването, което протича 
различно в различните части от обекта. Скоро 
след разрушението на масивната стена покрай 
Средния ров (вероятно в резултат от катакли-
зъм), той се сдобива с нов каменен зид, издигнат 
във вътрешността на рова, частично запълнен 
по това време. Останките от този зид се откри-
ват на различни дълбочини в отделните участъ-
ци от трасето му, което може да се дължи на: 
а) денивелацията на терена и на различната 
дълбочина на рова, която предполага различна 
дебелина на запълнителя; б) продължило дъл-
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го време строителство; в) последователното из-
граждане на две, а не на една стена. Издигането 
на зида в източните и северни части вероятно 
е синхронно с реконструирането на каменните 
конструкции при източния и северния вход. По 
това време Вътрешният ров също е частично за-
пълнен. Голяма акумулация от археологически 
материали и сива пепелява пръст над югозапад-
ните му части и в пространството южно и север-
но от него показва, че по време на етап Михалич 
използването на терена продължава, но функ-
циите на обекта са променени. Несигурно оста-
ва отнасянето на част от наземните структури 
― палисади и траншеи към конкретен етап от 
съществуването на обекта. Разположението на 
част от тях (до югозападната и южната граница 
на Вътрешния ров) ги прави по-скоро синхрон-
ни на неговото функциониране. 

След прекъсване в края на етап Св. Кири-
лово и началото на Средната бронзова епоха, 
обитаването тук е възобновено, но в този пери-
од трите рова не функционират. На СБЕ при-
надлежат Ров 4, двете описани по-горе наземни 
структури и дървената конструкция в южната 
централна част на заграденото от Вътрешния 
ров пространство.

Фортификационни компоненти, регистри-
рани при разкопките  

Най-ранното ограждение край с. Полски 
Градец се състои от два цели кръгови рова (Въ-
трешен и Среден) и сегмент от трети (Външен). 
Освен ровове, съоръжението включва още ка-
менни стени, палисада (?) и няколко укрепени 
„входа”, които дават основание тази конфигу-
рация да се разглежда като защитна (Обр. 2‒3). 
Всички изброени фортификационни компо-
ненти видимо компенсират военно-стратеги-
ческите недостатъци на естествената топогра-
фия.20 Те представляват класическа комбинация 
от защитни елементи, съобразени не само с те-
рена и характера на обекта, но и гарантиращи 
успех на малко бранители срещу многобройни 
нападатели. 
20 Keeley et al. 2007, 83.

Цел на това укрепление е да осигури не-
прикосновеност на заграденото от Вътрешния 
ров и предполагаемата палисада простран-
ство, макар в него да липсват каквито и да било 
съвременни на рововете структури и/или гра-
дежи. Неговата площ (около 12,5 декара) обаче 
е достатъчно голяма, за да бъде както място за 
социални/ритуални дейности, така и да опази в 
случай на необходимост хора, добитък, храна и 
имущество.21 

Ровове
Геометричната форма на всеки ров (с тра-

пецовидно, квадратно, полукръгло, V- или 
U-образно напречно сечение и др.) винаги е в 
зависимост от неговото предназначение, т.е. 
дали той служи за дренаж, за наводняване или 
е резултат, например, от добив на земна маса. 
Рововете са сред най-примитивните и най-раз-
пространени фортификационни форми от 
гледна точка на отбраната.22 Смята се, че онези 
от тях, които имат V-образен профил, осигуря-
ват най-ефикасна защита срещу външни атаки, 
защото със своята ширина на повърхността, 
дълбочина и стръмни стени са трудно преодо-
лими от нападатели, като в същото време нямат 
друго практическо приложение.23 

Трите рова от РБЕ 2 край Полски Градец 
имат почти V-образно напречно сечение (обър-
нат трапец с широка горна и много тясна долна 
страна) и затварят близко до овал простран-
ство. Те са с различни размери в отделните си 
сектори.24 Външният ров е с повърхностна ши-
рина между 1 – 1,50 м, дълбочина до 2 м и е 
най-уязвим при нападение (Обр. 10). Средният 
ров е с повърхностна ширина от 2,00 до 4,00 м 
и дълбочина до 2,90 м (Обр. 6), а Вътрешният 
― с максимална ширина 4,00 м и дълбочина до 
2,30 м (Обр. 5). Тези параметри отговарят на из-
искванията за идеален отбранителен ров: доста-
тъчно широк, за да не може да бъде прескачан 
21 Keeley et al. 2007, 81.
22 Burke 2004, 148.
23 Keeley et al. 2007, 58 и сл.; 88.
24 Възможно е в резултат от ерозията и редовната 

поддръжка първоначалните им размери да са про-
менени.
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или прехвърлян с мост и достатъчно дълбок и 
стръмен, за да не бъде лесно изкачван.25

Трасирането на рововете вероятно е за-
почнало от Вътрешния, следван от Средния 
и Външния ров, като разстоянията помежду 
им са предварително зададени (Обр. 2‒3). Из-
копаването на трите рова може да е станало в 
този ред или едновременно, но не е ясно дали 
Външният ров е реализиран според първона-
чалния план и заедно с другите два или просто 
е останал незавършен. Установено е, че в проце-
са на експлоатацията им те са периодично по-
чиствани, а мястото ― спорадично посещавано. 
Пълнежът на трите рова има различна струк-
тура и различна наситеност с археологически 
материали в отделните сектори, но няма данни 
за преднамереност в тяхното депониране (виж 
по-горе). Запълването на рововете е резултат от 
естествени процеси, като навсякъде долната им 
част е с утаечни пластове, средната ― с малко 
археологически материали и следи от перио-
дично почистване, а горната ― с данни за за-
силена човешка активност в периода, когато те 
губят първоначалната си функция. 

Стени 
Има данни, че Средният ров от укрепле-

нието край Полски Градец е подсилен пър-
воначално с каменна стена, издигната покрай 
вътрешната му страна, а по-късно и с втора, 
построена във вътрешността му (Обр. 2‒3; Обр. 
7). Съществуването на първата не е установено 
in situ, но в един от проучените сектори е доку-
ментиран паднал зид, граден от едри камъни, 
който лежи върху отчасти запълнения по време 
на разрушението му (по-вероятно от природен 
катаклизъм, отколкото при нападение) Среден 
ров.26 Възстановената височина от около 1.30 
м предполага съществуването на глинобитна 
надстройка. Почти по цялото протежение на 
стената са открити огромни камъни, свлечени 
25  Keeley et al. 2007, 88.
26 Позицията (над издигнатия във вътрешността на 

Средния ров зид) и начинът на подредба на камъ-
ните подсказват, че на места първата стена може да 
е била запазена или че градежът и поддръжката на 
каменните зидове са съпътствани от поправки. 

по вътрешната стена на рова, които са оставени 
по местата си или са пренаредени така, сякаш 
я „облицоват” (Обр. 7). Сравнението с други 
подобни обекти сочи, че строежът на този зид 
би трябвало да следва хронологически изкопа-
ването на рова, но двете събития биха могли да 
имат различна дата, макар и в рамките на РБЕ 2. 

Ако се съди по степента на запълване на 
Средния ров, периодът между разрушаването 
на първата и издигането на втората стена на ук-
реплението не е дълъг. За легло на втория зид 
е използван самият Среден ров, вече частично 
запълнен по това време и със защитена срещу 
ерозия вътрешна стена благодарение на „обли-
цоването” ѝ с големи камъни (Обр. 7). Ясно се 
вижда, че основите на зида съвпадат с линията, 
до която достига тази т.нар. „облицовка” (Обр. 
6). Възможно е за целта запълнителят да е бил 
трамбован. За строежа са използвани дребни и 
средни по големина камъни, споени с кал. Ши-
рината на зида е между 0,40 – 0,60 м. Запазената 
му височина е малка, което може да се смята за 
указание, че върху каменната основа е имало 
надстройка от пръст/кирпич или дървена кон-
струкция. Разрушаването на първата стена и 
строежът на втората принадлежат на послед-
ния етап от експлоатацията на рововото ограж-
дение като защитно съоръжение. 

Палисада(?)
Следи от дървена ограда, която може да се 

свърже с укреплението от Ранната бронзова 
епоха, са регистрирани в малък участък до ЮЗ 
стена на Вътрешния ров (Обр. 2). На това място 
са открити две конфигурации с дупки от дър-
вени стълбове, разположени успоредно на тра-
сето му и вероятно част от едно и също съоръ-
жение. Едната група от тях (17 на брой) лежат 
до очертанията на плитка и тясна траншея, а 
другата представлява редица от 7 (8?) петна от 
разположени близо един до друг дебели стъл-
бове. Запълнителят на онази част от Вътрешния 
ров, стояща най-близо до тази предполагаема 
ограда, съдържа изобилие от археологически 
материали, включително и останки от разруше-
ни глинобитни съоръжения по вътрешната си 
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стена. Не е изключено те да имат връзка с дър-
вената ограда. Нейната дата, големина и функ-
ция обаче са хипотетични. Ако става дума за 
палисада, тя би могла да бъде както част от пла-
на на най-ранното укрепление, така и по-късна, 
издигната едновременно с втората крепостна 
стена. 

Входове и порти27

И при трите рова са регистрирани пре-
късвания, които оформят землени проходи за 
влизане и излизане от укреплението (Обр. 2‒3). 
На тези места дълбочината на рововете винаги 
е най-голяма. Всички проходи са изградени на 
места, лишени от природна защита, но удобни 
за достъп до вътрешността на укреплението от 
различни страни. При Външния ров този про-
ход има ширина 5 м и е разположен в южната 
му част (Обр. 2). Той изглежда е част от първо-
началния замисъл за осигуряване на достъп, но 
прекъснатото строителство на рова на практика 
го прави излишен. Един предполагаем „вход” 
е регистриран и при Вътрешния ров. Той се 
намира също в южна посока, приблизително 
в една линия с „входа” на Външния ров (Обр. 
2). На това място ровът се стеснява до ширина 
от около един метър, може би преодолявана в 
древността с подвижен мост(?). Самата тесни-
на е запълнена с едри и средни по големина 
камъни, вероятна част от конструкцията на ук-
репен вход с ограничен достъп, който изглежда 
най-защитеният в цялото укрепление (Обр. 4). 
Най-много ― четири ― прекъсвания, са регис-
трирани при Средния ров (Обр. 2‒3). Проходи-
те от изток и север са оформени еднакво. Краи-
щата на рововете там са заоблени и запълнени 
с ломени камъни. Начинът на подредбата им 
in situ в единия от тях показва, че камъните са 
разположени в овал, който следва формата на 
дъговидно очертаните краища на рова, без да 
ги достига (Обр. 9). По всяка вероятност гра-
дежът е свързан със защитата на тези входове, 
като землена или дървена надстройка е осигу-
рявала възможност на защитниците да ги от-

27 В тази статия се обсъждат само археологически до-
кументираните на терена „входове”.

браняват и отвисоко. Прекъсването от югозапад 
е оформено различно. По двете къси стени на 
рова откъм прохода, както и по дължина на въ-
трешните стени почти до дъното му, са открити 
множество големи и средни по размер камъни, 
които са част от конструкция, изградена за за-
щита на входа (Обр. 8). Ширината на проходи-
те на Средния ров предполага съществуването 
на двойни порти, през които е било възможно 
да преминават хора, добитък и каруци. 

Архитектурни и строителни стратегии
Рововото ограждение край с. Полски Градец 

е мащабен проект. Неговият план и начин на 
изграждане показват, че той е реализиран във 
вида, в който е замислен и за време, достатъч-
но за завършването му в цялост. Има основания 
да се смята, че мястото за неговото изграждане 
е специално търсено: на хълм и основно върху 
неговия сравнително стръмен североизточен 
склон,28 до чието подножие достига Средният 
ров. Само Външният ров е изцяло разположен 
върху полегатата южна/югозападна част на хъл-
ма; на югозапад и на северозапад от него днес 
има подпочвени води и близък водоизточник. 
Хълмът осигурява добра видимост към окол-
ността. По всяка вероятност по време на стро-
ителството той е бил покрит с пасищна расти-
телност.29 

Изграждането на ровове винаги и навсякъде 
е съпроводено с голяма строителна и социал-
на сложност. В случая те очертават неправилен 
кръг, който със сигурност е резултат от знание, 
че овалната форма гарантира по-къса линейна 
дължина, отколкото заграждение с правоъгъ-
лен, квадратен или друг план, т.е. реализация-
та му предполага по-малко и по-евтин труд.30 
По-малко количество пръст се изхвърля и при 

28 Естественият наклон е търсена топографска харак-
теристика и за неолитните кръгови ровове на много 
места в Европа, като в експозицията им на изток се 
търсят доказателства за древна астрономическа дей-
ност, виж Pásztor et al. 2015,1324). Подобна експози-
ция имат рововете в Драма, Конево и др. 

29 Gaydarska 2007, 115.
30 Ivanova 2008, 119.
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изкопаването на ров с триъгълно (V-образно) 
напречно сечение.31 Разликите в ширината, оф-
ормлението и дълбочината на отделните части 
от рововете сочат, че изработването им е било 
възложено на групи от хора с различни физи-
чески възможности и строителни умения. Рабо-
тата на части означава също, че секторите с не-
изкопана пръст между тези отсечки са свалени 
едва след завършването на цялото съоръжение. 
Ето защо наводнения след проливни дъждове 
или снеготопене по време на строителството не 
трябва да са били пречка за строителите. 

Близкото до V-образно напречно сечение на 
рововете от Полски Градец ги прави изключи-
телно тежки за изкопаване. Освен това рововете 
с такъв профил са податливи на ерозия и труд-
ни за поддръжка. Те със сигурност са замисле-
ни като „сухи”, т.е. да функционират без вода 
в тях. Подсказва го не само формата им, но и 
съотношението между дълбочината и шири-
ната им.32 Възможно е при необходимост и в 
определени месеци от годината пълните с дъж-
довна вода ровове да са се превръщали в допъл-
нително препятствие и най-вече в своеобразни 
резервоари за вода.33 Наводняването им обаче е 
било очаквано и срещу това са взети адекватни 
предпазни мерки: укреплението е разположе-
но върху терен с наклон, който позволява лесен 
оток на природни и отпадни води. Освен това 
сечението на Вътрешния ров е променено в 
най-уязвимите места на североизток ― ровът 
там става или U-образен (за по-бързо изпарява-
не на водата), или асиметричен, с почти верти-
кална източна стена (Обр. 5), която би възпряла 
силен воден поток и по този начин би предпа-
зила пространството зад него и Средния ров от 
заливане и евентуални щети. Дълбочината на 
Вътрешния ров на това място е и по-малка в 
сравнение с онези части от него, разположени 
върху билото на хълма. 

Няма коректен отговор на въпроса за колко 
време и с какъв човешки ресурс може да бъде 

31 Keeley et al. 2007, 88 и сл.
32 Keeley et al. 2007, 58, 88.
33 Burke 2004, 149.

изкопан един ров. С експерименти в Англия 
през 60-те години на миналия век е установе-
но, че при десетчасов работен ден един човек 
би могъл да изкопае и изхвърли около 1,42 м³ 
здрава почва, ако използва типични за неолита 
оръдия на труда. Тази производителност оба-
че би могла да спадне и под 1 м³ на ден в за-
висимост от физическото му състояние, вида на 
почвите и работните инструменти.34 Правени са 
и опити за изчисляване на броя на хората, не-
обходими за реализацията на проект от такъв 
мащаб, като цифрите варират от стотици до 
хиляди. Налага се изводът, че изграждането на 
подобни съоръжения вероятно обединява уси-
лията на жителите на повече от едно селище.35 
От числеността на работниците и тяхната про-
изводителност зависи срокът за завършване на 
всеки такъв строеж.  

Рововете в обекта от Полски Градец са вко-
пани в сравнително дебел хумусен пласт (0,20 ‒ 
0,40, а на места и до 0,70 м), под който следва 
мощен карбонатен слой (глинеста варовикова 
почва). Заради разликата в плътността на тези 
почви36 и вида на работните инструменти, из-
работвани главно от камък, кост и рог, средна-
та стойност на прогнозния труд в случая не би 
надхвърлила 1 м³ дневно. Не е ясно къде и как е 
изнасяна изкопаната пръст, тъй като няма дан-
ни за изграждането на вал. Част от нея може да 
е използвана при строежа на палисадата пред 
Вътрешния и на каменната стена до Средния 
ров, но големите количества изглежда са на-
сипвани извън ограждението, вероятно на юг и 
запад/северозапад. От това следва, че реализа-
цията на този мащабен проект е изисквала мо-
билизация на голям брой хора (включително 
жени и деца) и многомесечен труд. За изграж-
дането на стените, палисадата и входовете обаче 
са ангажирани хора със специфични строител-
34 Повече примери у Burke 2004, 297-298 с лит.
35 Müller 2017, 91-92; Bertemes 2019, 106.
36 В района на Полски Градец са регистрирани няколко 

типа почви и комбинации помежду им: канелена 
горска почва, смолница и рендзина (хумусно карбо-
натна почва), подходящи за отглеждане на животни 
и земеделие, виж Gaydarska 2007, 115.
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ни познания и умения. 
Близостта на укреплението до селищната 

могила край Полски Градец37 и до подобния 
на него обект Овчарица 2,38 разположен само 
на няколко километра на север, прави труден 
отговора на въпроса кои са създателите и полз-
вателите на това кръгово ровово заграждение: 
жителите на съседните селищни могили, на 
предполагаемите им сателитни селища, обита-
вани през РБЕ 239 или на мобилни скотовъдци, 
които, според някои мнения, съжителстват (и 
понякога враждуват) с уседналите тук земедел-
ци.40 Последната възможност е най-малко веро-
ятна по причини, свързани с изграждането и 
опазването на съоръжението в една „враждеб-
на” среда. Обвързването им само със селищни-
те могили е несигурно най-вече заради факта, 
че в изследваното време самите те също са ук-
репени, включително с дълбоки ровове (виж 
по-горе). Идеята за връзка със сателитните се-
лища звучи най-правдоподобно, но съществу-
ването им в района засега е хипотетично. От 
друга страна изграждането на две синхронни 
укрепени места (Полски Градец и Овчарица 2) 
недалеч едно от друго свидетелства или за честа 
потребност от защита в периода РБЕ 2, или за 
необходимост от повече места за социални/ри-
туални дейности в един малък, но гъсто населен 
район. 

Най-приемлив изглежда изводът, че укре-
плението край с. Полски Градец е изградено от 
жителите на близките селища и е използвано 
за различни цели.41 То изглежда създадено от/за 

37 Селищната могила е проучвана с малък сондаж, тъй 
като върху нея има съвременно гробище. Има данни, 
че тя е обитавана както през РБЕ ІІ, така и през СБЕ, 
повече у Gaydarska, 2007, 113 и сл. с лит.

38 Интерпретацията на обекта като селище от верижно 
разположени къщи не се споделя от авторите на тази 
статия, както и от други изследователи: Gaydarska, 
2007, 127 и сл., 169 го смята за култов; според Ivanova 
2008, 160 и сл. е място, обитавано периодично от мо-
билни скотовъдци.

39 Лещаков 2006, 167; Ivanova 2008, 156 и сл.
40 Ivanova 2008, 169, 170, 173.
41 За подобна, но „вторична” полифункционалност на 

някои кръгови ровове виж също Bertemes 2019, 107. 

общество със слабо йерархизирана структура,42 
чиито членове освен всичко друго, се нуждаят 
и от защита при спонтанно възникнали кон-
фликти, вероятно свързани с експлоатация на 
природни ресурси.43 Не е ясно дали строител-
ството и поддръжката на монументалното съо-
ръжение край Полски Градец са осъществявани 
под формата на някаква повинност или чрез 
доброволен труд, но то е ярък пример за висо-
ката строителна култура и за изключителния 
потенциал на обществения ресурс през Ранната 
бронзова епоха в източната част на Горнотра-
кийската низина. 
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Обр. 5. С. Полски Градец. 
Вътрешен ров. 

Сектори, проучени 
по североизточните склонове на възви-

шението.

Обр. 6. С. Полски Градец. Среден ров. Сектор 12.

Обр. 4. С. Полски 
Градец. Вътрешен ров. 

Вход.
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Югозападен вход.
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Обр. 10. С. Полски Градец. 
Външен ров.

Обр. 11. С. Полски Градец. Външен ров. Сектор 2.
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По следите на един мизийски танц, 
описан от Ксенофонт

Николай Пенев

Танцът не е нищо друго освен 
история на далечното минало…

Лукиан, За танца, 37.

On the traces of a Mysian dance described by Xenophon 
Nikolay Penev

Abstract: In the context of ancient evidence on dances, the following text discusses in detail the Xenophon’s 
report in Anabasis (6.1.9-13). An analysis of drawings on black-figure and red-figure pottery of 6th – 4th c. BC is also 
offered. The following main conclusions are formulated:

1. Scenes on painted ancient pottery and depictions of acrobats making a front bridge over sword blades on 
potter’s wheels have nothing to do with the Mysian dance.

2. For the time being, only a unique scene on an Apollonian black-figure lid corresponds exactly to Xenophon’s 
description.

3. The Mysian dance observed and reported by Xenophon differed from both Persian and Arcadian dance and 
was also not identical with that πυρρίχη played by “acrobats”. S. Hudekov’s view that it was played by a “Greek” 
is obviously not correct.

4. Most probably, ancient Greeks became acquainted with the Mysian dance, autopsied by Xenophon, already 
during the colonization of Northwestern Asia Minor, which could explain its early appearance on painted pottery. 
This is also confirmed by the Apollonian black-figure lid, which shows that this specific dance has gained popularity 
among the Athenians as early as the 6th c. BC.

5. The Mysian dance was performed by a man holding two shields with characteristic decoration; he performed 
what today’s acrobats call a “cartwheel”. It seems that namely this battle dance has given rise to the performances in 
which acrobats with helmets and two shields make “back flips” by jumping from horses or using ramps so that they 
can land on special pedestals.

Key words: Xenophon, Mysia, dance, “cartwheel”, Apollonia Pontica.
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По време на работата над магистърската ми 
теза „Сведения за историята и културата на Тра-
кия и траките в Scripta Minora на Ксенофонт“ (Ма-
гистърска програма „Античност и Средновеко-
вие“ към Исторически факултет на Софийския 
универистет „Св. Климент Охридски“), с научен 
ръководител проф. дин Диляна Ботева, попад-
нах на описания на игри с мечове ‒ по правило 
махайри (αἱ μάχαιραι), но при Xen., Sym. 2.11 са 
скифоси (τα ξίφη) ‒ по време на симпозиуми. 
Те са били прикрепвани върху въртящ се дър-
вен кръг или колело, като изпълнителите са 
се „премятали“ между остриетата, както личи 
ясно от изображения върху рисуваната керами-
ка (Обр. 1-2).1 Такова „търкаляне/провиране меж-
ду остриета“ се споменава от Ксенофонт на три 
пъти в „Пир“ (Συμπόσιον) и веднъж в „Спомени 
за Сократ“ (Ἀπομνημονεύματα).2 Съответните 
пасажи в „Пир“ са преведени от Румен Стефа-
нов както следва:3

Xen., Sym. 2.11: След това беше внесен кръг, 
набоден отвред с изправени мечове. През тях 
танцьорката се преметна напред и назад, така 
че наблюдаващите се уплашиха, да не би да ѝ 
стане нещо; но тя го правеше смело и сигурно.4

Xen., Sym. 2.14: Филип тогава се обади: „Аз 
пък с удоволствие бих наблюдавал Пизандър 
оратора как се учи да се премята през мечове-
те; той досега не е ходил на война, защото не 
може да гледа насреща си копия.“5

1 https://www.pinterest.es/pin/462252349252936408/ (16.11.2020); 
https://www.pinterest.at/pin/403283341624523530 (16.11.2020). 
За подобни изображения вж. също Trendall, Cambitoglou 
1982, no. 7.

2 Виж за тях Бояджиев 1985.
3 В „Сократически съчинения“ (София, 1985).
4 Xen., Sym. 2.11: „μετὰ δὲ τοῦτο κύκλος εἰσηνέχθη 

περίμεστος ξιφῶν ὀρθῶν. εἰς οὖν ταῦτα ἡ ὀρχηστρὶς 
ἐκυβίστα τε καὶ ἐξεκυβίστα ὑπὲρ αὐτῶν. ὥστε οἱ μὲν 
θεώμενοι ἐφοβοῦντο μή τι πάθῃ, ἡ δὲ θαρρούντως τε 
καὶ ἀσφαλῶς ταῦτα διεπράττετο.“

5 Xen., Sym. 2.14: „καὶ ὁ Φίλιππος, νὴ Δί᾽, ἔφη, καὶ 
μὴν ἔγωγε ἡδέως ἂν θεῴμην Πείσανδρον τὸν 
δημηγόρον μανθάνοντα κυβιστᾶν εἰς τὰς μαχαίρας, 
ὃς νῦν διὰ τὸ μὴ δύνασθαι λόγχαις ἀντιβλέπειν οὐδὲ 
συστρατεύεσθαι ἐθέλει.“

Xen., Sym. 7.2.3: Като свършиха, донесоха 
за танцьорката грънчарско колело, върху кое-
то щеше да прави фокуси.6 Тогава Сократ рече: 
„Сиракузецо, изглежда, както ти казваш, наис-
тина съм мислител. Та сега си мисля как твое-
то момче и момичето най-лесно биха изиграли 
номерата си, а ние най-много бихме се забавля-
вали, като ги наблюдаваме. Добре знам, че и ти 
желаеш това. Ето защо ми се струва, че играта 
с мечове е опасно представление, което не под-
хожда за пир. Писането и четенето върху вър-
тящо се грънчарско колело може да е някакъв 
фокус, ала съвсем не знам кому това би доста-
вило удоволствие…“7

Във фрагмента от „Спомени за Сократ“ оба-
че авторовата мисъл се губи в превода, кое-
то е следствие и от предаването на „μαχαίρας 
κυβιστήσειε“ като „и срещу меч би се хвърлил“ 
(Xen., Memorab. 1.3.9):

„Кажи ми, Ксенофонте, не смяташе ли, че 
Критобул е по-скоро от сдържаните, откол-
кото от буйните, и по-скоро от предвидливи-
те, отколкото от безразсъдните и самонаде-
яните?“ – „Разбира се“ – отвърна Ксенофонт. 

6 Тази сцена се изобразява често върху рисуваната 
керамика - вж. напр. тук Обр. 3. Arthur D. Trendall 
(1952, 34) приема, че акробатката играе върху „the re-
volving stool“, но на рисунката добре личи грънчарско 
колело, както e описано от Ксенофонт (Xen., Sym. 
7.2.3). В базата данни The Beazley Archive (no. 425002) 
предметът е определен коректно като грънчарско 
колело: https://www.beazley.ox.ac.uk/XDB/ASP/re-
cordDetails.asp?recordCount=1&start=0 (16.11.2020).

7 Xen., Sym. 7.2-3: „ἐπεὶ δ᾽ ᾖσεν, εἰσεφέρετο τῇ 
ὀρχηστρίδι τροχὸς τῶν κεραμεικῶν, ἐφ᾽ οὗ ἔμελλε 
θαυματουργήσειν. ἔνθα δὴ εἶπεν ὁ Σωκράτης: ὦ 
Συρακόσιε, κινδυνεύω ἐγώ, ὥσπερ σὺ λέγεις, τῷ 
ὄντι φροντιστὴς εἶναι: νῦν γοῦν σκοπῶ ὅπως ἂν ὁ 
μὲν παῖς ὅδε ὁ σὸς καὶ ἡ παῖς ἥδε ὡς ῥᾷστα διάγοιεν, 
ἡμεῖς δ᾽ ἂν μάλιστα εὐφραινοίμεθα θεώμενοι 
αὐτούς: ὅπερ εὖ οἶδα ὅτι καὶ σὺ βούλει. δοκεῖ οὖν μοι 
τὸ μὲν εἰς μαχαίρας κυβιστᾶν κινδύνου ἐπίδειγμα 
εἶναι, ὃ συμποσίῳ οὐδὲν προσήκει. καὶ μὴν τό γε 
ἐπὶ τοῦ τροχοῦ ἅμα περιδινουμένου γράφειν τε καὶ 
ἀναγιγνώσκειν θαῦμα μὲν ἴσως τί ἐστιν, ἡδονὴν δὲ 
οὐδὲ ταῦτα δύναμαι γνῶναι τίν᾽ ἂν παράσχοι…“
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„Тогава смятай го вече за пламенен и неустра-
шим.“ Той и срещу меч би се хвърлил, и в огъня 
би скочил.“8 

Сведения за „μαχαίρας κυβιστᾶν“ се от-
криват и в диалога „Евтидем“ на Платон, като 
изразът „καὶ ἐς μαχαίρας γε κυβιστᾶν καὶ ἐπὶ 
τροχοῦ“ е преведен от Богданов „…да правиш 
салто върху ножове и да се въртиш на колело…“.9 
От тези и някои други антични текстове10 ста-
ва ясно, че описаните танци и игри не са лите-
ратурна фикция на Ксенофонт, а се дължат на 
негови лични наблюдения. Сведенията бяха из-
кушаващи относно възможността да се търсят 
паралели или поне „тракийски следи“ в тези 
игри на въоръжените с махайри пелтасти11 и 
спрямо пировете, и спрямо пиенето на вино, 
и спрямо онези махайри, които се приемат за 
тракийски.12  

След внимателния анализ на фрагментите и 
след обсъждането им с Диляна Ботева, Атанас 
Орачев и Димитър Недев осъзнах, че описани-
те игри се изпълняват или от акробат, или се 
използват от автора като идиом за подсилване 
на определена мисъл или действия, свързани с 
риск и предизвикателство. От друга страна, Ди-

8  Xen., Memorab. 1.3.9: „εἰπέ μοι, ἔφη, ὦ Ξενοφῶν, οὐ 
σὺ Κριτόβουλον ἐνόμιζες εἶναι τῶν σωφρονικῶν 
ἀνθρώπων μᾶλλον ἢ τῶν θρασέων καὶ τῶν 
προνοητικῶν μᾶλλον ἢ τῶν ἀνοήτων τε καὶ 
ῥιψοκινδύνων; πάνυ μὲν οὖν, ἔφη ὁ Ξενοφῶν. νῦν 
τοίνυν νόμιζε αὐτὸν θερμουργότατον εἶναι καὶ 
λεωργότατον: οὗτος κἂν εἰς μαχαίρας κυβιστήσειε 
κἂν εἰς πῦρ ἅλοιτο.“

9  Plato, Eutidem 294e: „καὶ ὀρχεῖσθαι ἐπίσταιτο ὁ 
Διονυσόδωρος: ὁ δέ, πάνυ, ἔφη. / οὐ δήπου, ἦν δ᾽ ἐγώ, 
καὶ ἐς μαχαίρας γε κυβιστᾶν καὶ ἐπὶ τροχοῦ δινεῖσθαι 
τηλικοῦτος ὤν, οὕτω πόρρω σοφίας ἥκεις; / οὐδέν, 
ἔφη, ὅτι οὔ. / πότερον δέ, ἦν δ᾽ ἐγώ, πάντα νῦν μόνον 
ἐπίστασθον ἢ καὶ ἀεί; / καὶ ἀεί, ἔφη. / καὶ ὅτε παιδία 
ἤστην καὶ εὐθὺς γενόμενοι ἠπίστασθε πάντα;/ ἐφάτην 
ἅμα ἀμφοτέρω.“

10 Вж. прегледа на Vickers 2016; срв. Delavaud-Roux 1993.
11 За тракийските пелтасти вж. Best 1969, Михаилов 

2015, 294-298; срв. Михаилов 1972, 145-149.
12  Виж за тракийските бойни танци Yordanov 2000, 

който не разглежда данните на Ксенофонт, а за 
махайрите последно Торбов 2020, 8-9 с цит. лит.

митър Недев беше така любезен да ми предос-
тави снимки на една непубликувана чернофи-
гурна сцена върху атическа рисувана керамика 
от VI в. пр. Хр. (Обр. 4а-д). Тя е изрисувана вър-
ху капак на лекане (λέκανη) и е случайна на-
ходка от нос Скамний в югоизточната част на 
„стария град“ в Созопол, където са се намира-
ли няколко храма.13 Паметникът се съхранява 
в Археологически музей - Созопол.14 Размери: 
запазена височина – 2 см; външен диаметър – 6.4 
см; диаметър на изобразителното поле – 4.5 см; 
диаметър на ствола на дръжката – 2.2 см. На из-
ображението ясно се вижда воин с шлем и двa 
щита (единият представен фронтално, а други-
ят – странично в долната част на сцената); пред 
него стои права човешка фигура с червена коса, 
която изобразява флейтист/ка, качен/а на малка 
трибунка и свирещ/а на двойна флейта.15 

Първоначалните ми надежди, че това изо-
бражение ще помогне да се осветли танца, свър-
зан с „Песента на Ситалк“16 в прочутия текст на 
„Анабазис“,17 не се оправдаха. То обаче изцяло 

13 По информация на Димитър Недев, комуто 
благодаря както за тези данни, така и за възможността 
да публикувам находката.

14 АМ-Созопол №1398
15 Дължа това уточняване на опитното око на Диляна 

Ботева, а справките в базите данни за рисуваната 
керамика даде много примери за подобна 
иконография.

16 Виж за нея Фол 1968.
17 Той е преведен от Д. Дечев, В. Бешелиев и Б. Геров 

в ИТМ 1949 (Xen., Anab. 6.1.2-7): „Корилас, който 
тогава управлявал Пафлагония, изпратил при гърците 
пратеници, които им занесли коне и хубаво облекло, и 
заявил от негова страна, че бил готов да спре всякакви 
враждебни действия спрямо гърците, стига само и те да 
не допущат подобни действия спрямо него. Пълководците 
отговорили, че затова щели да се посъветват с войската. 
Между това задържали на угощение пратениците, като 
поканили да вземат участие в него и тия от останалите, 
които по мнението им били достойни за тая чест. След 
като принесли в жертва няколко вола от плячката и 
друг жертвен добитък, наредили великолепен пир. Те 
яли, разположени на низки легла, и пили от рогови 
чаши, каквито се намирали в тая страна. След като 
извършили възлиянието и изпели пеана, станали най-
напред тракийците и почнали да играят танец заедно с 
оръжието си под звука на флейта, като подскачали леко 
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съответства на описанието на един „мизийски“ 
танц в „Анабазис“.18 Това е така заради сигурно-
то изображение на воин с два щита, представен 
с главата надолу. Приема се, че подобни танци 
са се назовавали „пюрихе“ (πυρρίχη),19 а сведе-
ния за тях дава и Лукиан в своето съчинение 
„Περὶ Ὀρχήσεως“ (За Танца).20 Там Лукан заявя-
ва,21 че „Рея… заповядва да танцуват корибанти-

и високо и размахвали своите мечове; най-после се удряли 
един друг, та всеки мислел, че действително се убиват, 
докато в същност само падали някакси изкусно. При 
това пафлагонците надавали вик. А победителят снемал 
от своя противник въоръжението и си отивал, като 
пеял песен в чест на Ситалка; други от тракийците 
пък изнасяли победения, като че ли е мъртъв, макар и 
да не бил пострадал ни най-малко. След това станали 
енианците и магнетите, и заиграли танеца, наречен 
„карпея”. Конкретните изречения (Xen., Anab. 6.1.5-
6) са преведени от М. Мирчев така (Ксенофонт 1984, 
149): „След като сключили договор и изпели свещен 
химн, първи станали траките и под звуците на флейта 
затанцували с оръжието си, като скачали високо и леко, 
въртейки мечовете си. Накрая единият ударил другия 
с меча си и на всички се сторило, че го е пробол, така 
изкусно паднал онзи. (6) Пафлагонците извикали, а 
победителят свалил оръжията на падналия и излязъл, 
пеейки възхвална песен за Ситалк. Други траки изнесли 
падналия като мъртъв, а на него в същност нищо му 
нямало.“

18 Xen., Anab. 6.1.9-13.
19 Виж за този танц Ceccarelli 2004; срв, за елинските 

бойни танци Delavaud-Roux 1993. Ст. Йорданов 
дори е свързал танца „пюрихе“ с ритуалите на 
„тракийския орфизъм“ (Yordanov 2000, 466).

20 За Лукиан и неговите преводи вж. Богданов 1986; срв. 
глава 9 в изследването на Bowersock 1969.

21 Lucian. De Salt. 8: „πρῶτον δέ φασιν Ῥέαν ἡσθεῖσαν 
τῇ τέχνῃ ἐν Φρυγίᾳ μὲν τοὺς Κορύβαντας, ἐν Κρήτῃ 
δὲ τοὺς Κουρῆτας ὀρχεῖσθαι κελεῦσαι, καὶ οὐ τὰ 
μέτρια ὤνατο τῆς τέχνης αὐτῶν, οἵ γε περιορχούμενοι 
διεσώσαντο αὐτῇ τὸν Δία, ὥστε καὶ σῶστρα εἰκότως 
ἂν ὁ Ζεὺς ὀφείλειν ὁμολογοίη αὐτοῖς, ἐκφυγὼν διὰ τὴν 
ἐκείνων ὄρχησιν τοὺς πατρῴους ὀδόντας. ἐνόπλιος 
δὲ αὐτῶν ἡ ὄρχησις ἦν, τὰ ξίφη μεταξὺ κροτούντων 
πρὸς τὰς ἀσπίδας καὶ πηδώντων ἔνθεὸν τι καὶ 
πολεμικόν. Μετὰ δέ, Κρητῶν οἱ κράτιστοι ἐνεργῶς 
ἐπιτηδεύσαντες αὐτὸ ἄριστοι ὀρχησταὶ ἐγένοντο, 
οὐχ οἱ ἰδιῶται μόνον, ἀλλὰ καὶ οἱ βασιλικώτεροι καὶ 
πρωτεύειν ἀξιοῦντες. ὁ γοῦν Ὅμηρος τὸν Μηριόνην, 
οὐκ αἰσχῦναι βουλόμενος ἀλλὰ κοσμῆσαι, ὀρχηστὴν 
προσεῖπεν, καὶ οὕτως ἄρα ἐπίσημος ἦν καὶ γνώριμος 
ἅπασιν ἐπὶ τῇ ὀρχηστικῇ ὥστε οὐχ οἱ Ἕλληνες μόνον 

те във Фригия, а на Крит — куретите…“, и че 
„това е било танц с оръжие, като го играели куре-
тите удрят с трясък мечовете върху щитовете и 
скачат твърде войнствено...“.22 Той твърди също 
така, че танцът „пюрихе“ бил назован в чест на 
сина на Ахил, Неоптолем.23 Тези и някои други 
сведения за античните танци са представени и 
коментирани в „The Lucian of Samosata Project“24 
и в „Project Gutenberg“.25 Справките пък в корпу-
са на J. Boardman26 и базата данни в „The Beazley 
Archive“ на Clasiscal Art Research Centre27 потвър-
диха, че аполонийският фрагмент е уникален. 

Върху псевдо-панатенейска чернофигурна 
амфора от втората половина на VI в. пр. Хр. е 
представено акробатично изпълнение на воин 
(Обр. 5).28 Сцената е многократно анализи-
рана в литературата, като за интересуващата 
ни централна фигура Jonathan Vickers твър-
ди: „The shields have a pattern of concentric swirls, 
probably meant to visually impress as they rotate with 

ταῦτα ἠπίσταντο περὶ ταῦτα ἀλλὰ καὶ οἱ Τρῶες αὐτοί, 
καίτοι πολέμιοι ὄντες: ἑώρων γάρ, οἶμαι, καὶ τὴν ἐν 
τῷ πολεμεῖν αὐτοῦ κουφότητα καὶ εὐρυθμίαν, ἣν 
ἐξ ὀρχήσεως ἐκέκτητο. φησὶν δὲ τὰ ἔπη ὧδέ πως: 
Μηριόνη, τάχα κέν σε καὶ ὀρχηστήν περ ἐόντα ἔγχος 
ἐμὸν κατέπαυσε. καὶ ὅμως οὐ κατέπαυσεν αὐτὸν 
ἅτε γὰρ ἠσκημένος ἐν τῇ ὀρχηστικῇ, ῥᾳδίως, οἶμαι, 
διεδίδρασκεν τὰς ἐπ᾽ αὐτὸν ἀφέσεις τῶν ἀκοντίων.“

22 Срв. с превода на Н. Баранов http://annales.info/ant_lit/
lukian/saltatione.htm (14.11.2020).

23 Lucian., De Salt. 9: „πολλοὺς δὲ καὶ ἄλλους τῶν 
ἡρώων εἰπεῖν ἔχων τοῖς αὐτοῖς ἐγγεγυμνασμένους 
καὶ τέχνην τὸ πρᾶγμα πεποιημένους, ἱκανὸν ἡγοῦμαι 
τὸν Νεοπτόλεμον, Ἀχιλλέως μὲν παῖδα ὄντα, 
πάνυ δὲ διαπρέψαντα ἐν τῇ ὀρχηστικῇ καὶ εἶδος τὸ 
κάλλιστον αὐτῇ προστεθεικότα, Πυρρίχιον ἀπ᾽ αὐτοῦ 
κεκλημένον καὶ ὁ Ἀχιλλεύς, ταῦτα ὑπὲρ τοῦ παιδὸς 
πυνθανόμενος, μᾶλλον ἔχαιρεν, οἶμαι, ἢ ἐπὶ τῷ κάλλει 
καὶ τῇ ἄλλῃ ἀλκῇ αὐτοῦ. τοιγαροῦν τὴν Ἴλιον, τέως 
ἀνάλωτον οὖσαν, ἡ ἐκείνου ὀρχηστικὴ καθεῖλεν καὶ 
εἰς ἔδαφος κατέρριψεν.”

24 Вж. http://lucianofsamosata.info/wiki/doku.php?id=home:-
texts_and_library (14.11.2020).

25 Вж. http://www.gutenberg.org/ebooks/authors/search/?que-
ry=Lucian,+of+Samosata (14.11.2020).

26 Boardman 1974. За атическата чернофигурна и 
червенофигурна керамика вж. Cohen 2006.

27 https://www.beazley.ox.ac.uk/archive/default.htm (15.11.2020).
28 http://www.beazley.ox.ac.uk/record/78057275-B585-4B13-

9BC1-926B47CFC927 (15.11.2020).
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the tumbler. The man’s head is turned back toward the 
crowd. A visual connection is thus established, which 
may reflect the importance of spectatorship for the 
event.“29 Очевидно той приема сцената за акро-
батично представление и заявява, че щитовете 
са украсени с „концентрични завихряния“, за 
да подсилели „впечатлението на зрителите“. В 
подкрепа Викерс привежда и надписа ΚΑΔΟΣ 
ΤΟΙ ΚΥΒΙΣΤΕΙΤΟΙ, т. е. съд (κάδος) за акробата, 
който се премята. Щитовете обаче трудно мо-
гат да се приемат за „циркаджийски“, защото 
в корпуса на Бордман се открива изображение 
на Атина със същия щит (Обр. 6).30 Всъщност 
сцената върху тази псевдо-панатенейска чер-
нофигурна амфора наистина илюстрира акро-
батично представление със зрители, които са 
представени в лявата част на рисунката. В ней-
ната дясна част се виждат два коня: конникът е 
извърнал глава към централната фигура, коя-
то държи два щита и е скочила (подготвя се за 
скок?) над двата коня.

Друга важна за анализа сцена се откри-
ва върху червенофигурен атически скюфос от 
първата половина на V в. пр. Хр. (Обр. 7).31 Там 
е представен леко въоръжен воин с шлем (с 
кучешка емблема) и два щита (а не само един, 
както е описано изображението в базата данни 
на „The Beazley Archive“). Върху видимия щит 
също е изобразено куче. Воинът е стъпил върху 
своеобразна рампа, за да направи задно салто 
към постамент, който е изрисуван зад него. Това 
добре се долавя от едно подобно изображение 
върху атическа купа (Обр. 8),32 а на изображение 
на воин-танцьор върху атически чернофигурен 
киликс пък се вижда как той е подхвърлил наго-
ре втория си щит (Обр. 9а-б).33 Разгледаните сце-

29 Vickers 2016, 83; срв. Vickers 2019.
30 Boardman 1974, 48. Тази характерна украса на 

щитовете изисква специално изследване.
31 https://www.beazley.ox.ac.uk/XDB/ASP/recordDetails.

asp?id={F9A9E515-90A4-4F88-984B-58B7DA5C0314}&-
fileName=%2FImages200%2FUnatt125to145%2F9054%
2EA&newwindow=true (14.11.2020).

32 http://www.beazley.ox.ac.uk/record/7F506E12-599B-
4366-89D9-7AF4F0DF6D6D (16.11.2020).

33 https://collections.mfa.org/objects/153494 (15.11.2020)

ни, не само заради двата щита, съответстват на 
следното описание на Ксенофонт в „Анабазис“:

Xen., Anab. 6.1.9-13:34 „След това излязъл 
един мизиец, който държал в двете си ръце по 
един лек щит и започнал да танцува, сякаш се 
сражавал ту срещу двама, ту насочвал щито-
вете си срещу едното, ту пък се завъртвал и 
премятал заедно с тях. Всичко това предста-
влявало красива гледка. Накрая той изиграл 
един персийски танц и като удрял щитовете, 
прикляквал и се изправял; всичко това вършел в 
такт под звуците на флейта. След него стана-
ли мантинейците и неколцина от аркадците 
в най-доброто си въоръжение; съпроводени от 
звуците на флейта, те пристъпили под такта 
на военен танц, запели свещени химни и започ-
нали да танцуват, както през време на тър-
жествени процесии в чест на боговете. Пафла-
гонците, които наблюдавали играта, се чудели, 
че всички танци били с оръжие.

Тогава мизиецът, като забелязал изумле-
нието им, извел една танцьорка, която измо-
лил от някакъв аркадец, понеже била негова 
собственост, облякъл я възможно най-красиво 
и ѝ дал лек щит. Тя пъргаво изиграла военния 

34 Превод на Милко Мирчев (Ксенофонт 1984, 149-
150). Срв. превода в ИТТ 2 (Xen., Anab. 6.1.9-13): „9. 
След това влезе мизиец с пелта във всяка ръка и ту 
танцуваше, подражавайки като че ли двама души се 
сражават един срещу друг, ту си служеше с пелтите 
като че срещу някого, ту пък се въртеше и премяташе 
с пелтите, така че да представлява красиво зрелище. 10. 
Накрая затанцуваха персийски танц, удряйки пелтите, 
приклякваше и си изправяше. И всичко това правеше в 
ритъм под звуците на флейта. 11. Като станаха и се 
приближиха към него мантинейците и други някои 
от аркадите, въоръжени колкото се може най-хубаво, 
се спуснаха в такт според ритъма на свирения военен 
танц, нададоха бойни възгласи и затанцуваха, както в 
празнично шествие в чест на боговете. Пафлагоните, 
като видяха, че всички танци са с оръжие, много се 
зачудиха. 12. Мизиецът, като ги видя изненадани, накара 
един аркадец, който притежаваше като робиня една 
танцьорка, да я въведе, след като я нагласи колкото 
може най-хубаво и ѝ даде лек щит. Тя танцува с 
лекота пириха. 13. Последваха бурни аплодисменти и 
пафлагоните попитаха дали и жените се сражават с 
тях [елините]. А те отговориха, че именно тези жени 
са отблъснали царя от лагера. Тази нощ завърши така.“
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танц „пирихе“. Ръкоплясканията били много 
и попитали дали и жени участвуват в сраже-
нията заедно с тях; отговорили им, че те били 
изгонили персийския цар от лагера му. Така за-
вършила тая нощ.“35

Заради този многократно коментиран текст 
на Ксенофонт36 и Jonathan Vickers се опитва да 
уточни значението на глагола ἐκκυβιστάω в из-
раза „ἐξεκυβίστα ἔχων τὰς πέλτας“.37 Според 
него „коренът κυβιστ-“ бил показвал „стремгла-
во действие“ и воинът е трябвало да извърши 
„въздушни ротации“, което било изисквало 
„неговите ръце да докоснат земята“. Той прие-
ма, че това е било „невъзможно, докато той дър-
жи щитовете“ и „следователно... воинът, както 
е представен в текста, е извършил обръщане в 
„гръб назад“, т. е. „задно салто“. Въпросът изис-
ква допълнителни изследвания, но тук в заклю-
чение ще си позволя да изтъкна следното:

1. Сцените върху рисуваната антична кера-
мика и описанията на акробатки, които се пре-

35 Xen., Anab. 6.1.9-13: [9] ἐνίοτε δὲ καὶ ὁ ζευγηλάτης 
τὸν λῃστήν: εἶτα παρὰ τοὺς βοῦς ζεύξας ὀπίσω τὼ 
χεῖρε δεδεμένον ἐλαύνει. μετὰ τοῦτο Μυσὸς εἰσῆλθεν 
ἐν ἑκατέρᾳ τῇ χειρὶ ἔχων πέλτην, καὶ τοτὲ μὲν ὡς 
δύο ἀντιταττομένων μιμούμενος ὠρχεῖτο, τοτὲ δὲ 
ὡς πρὸς ἕνα ἐχρῆτο ταῖς πέλταις, τοτὲ δ᾽ ἐδινεῖτο 
καὶ ἐξεκυβίστα ἔχων τὰς πέλτας, ὥστε ὄψιν καλὴν 
φαίνεσθαι. [10] τέλος δὲ τὸ περσικὸν ὠρχεῖτο κρούων 
τὰς πέλτας καὶ ὤκλαζε καὶ ἐξανίστατο: καὶ ταῦτα 
πάντα ἐν ῥυθμῷ ἐποίει πρὸς τὸν αὐλόν. [11] ἐπὶ δὲ 
τούτῳ ἐπιόντες οἱ Μαντινεῖς καὶ ἄλλοι τινὲς τῶν 
Ἀρκάδων ἀναστάντες ἐξοπλισάμενοι ὡς ἐδύναντο 
κάλλιστα ᾖσάν τε ἐν ῥυθμῷ πρὸς τὸν ἐνόπλιον 
ῥυθμὸν αὐλούμενοι καὶ ἐπαιάνισαν καὶ ὠρχήσαντο 
ὥσπερ ἐν ταῖς πρὸς τοὺς θεοὺς προσόδοις. ὁρῶντες 
δὲ οἱ Παφλαγόνες δεινὰ ἐποιοῦντο πάσας τὰς 
ὀρχήσεις ἐν ὅπλοις εἶναι. [12] ἐπὶ τούτοις ὁρῶν ὁ 
Μυσὸς ἐκπεπληγμένους αὐτούς, πείσας τῶν Ἀρκάδων 
τινὰ πεπαμένον ὀρχηστρίδα εἰσάγει σκευάσας ὡς 
ἐδύνατο κάλλιστα καὶ ἀσπίδα δοὺς κούφην αὐτῇ. ἡ 
δὲ ὠρχήσατο πυρρίχην ἐλαφρῶς. [13] ἐνταῦθα κρότος 
ἦν πολύς, καὶ οἱ Παφλαγόνες ἤροντο εἰ καὶ γυναῖκες 
συνεμάχοντο αὐτοῖς. οἱ δ᾽ ἔλεγον ὅτι αὗται καὶ αἱ 
τρεψάμεναι εἶεν βασιλέα ἐκ τοῦ στρατοπέδου. τῇ μὲν 
νυκτὶ ταύτῃ τοῦτο τὸ τέλος ἐγένετο.

36 Виж по-специално прегледа на Wohl 2004 с цит. лит.
37 Vickers 2016, 36-38.

мятат с преден или заден мост над остриета на 
мечове върху грънчарски колела, нямат нищо 
общо с мизийския танц.

2. Засега единствено сцената върху уникал-
ния аполонийски фрагмент съответства изцяло 
на описанието на Ксенофонт.

3. Ксенофонтовият мизийски танц, се е от-
личавал и от персийския, и от онзи на „арка-
дците“, като не е идентичен и с онова πυρρίχη, 
което се играе от „акробатки“. Той няма как да 
отговаря и на виждането на С. Худеков, че се е 
играел от „грък“. 

4. С мизийския танц, наблюдаван лично от 
Ксенофонт, елините вероятно са се запознали 
още по време на колонизирането на Североза-
падна Мала Азия, което обяснява и ранната му 
поява върху рисуваната керамика. Това се уста-
новява и от аполонийския чернофигурен фраг-
мент, който показва, че този специфичен танц е 
добил популярност и сред атиняните още през 
VI в. пр. Хр.

5. Мизийският танц се е играел с два щита, 
като танцуващият с тях не е правел салта, а оно-
ва, което днешните акробати наричат „циганско 
колело“. Изглежда именно този боен танц е по-
родил и изпълненията, при които акробати с 
шлемове и два щита правят „задни салта“, като 
скачат от коне или използват рампи, за да могат 
да се приземяват върху специални постаменти.
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Обр. 1. Червенофигурно рибно блюдо, Апулия, 
350-325 г. пр. Хр. Художник Дариус. Изо-

бразена е жена, изпълняваща акробатично 
премятане над меч. (Charles Ede Ltd, Greek 
Pottery from South Italy VI. 1978, no. 7 (n.v.). 
Diam 21.9cm; срв. https://www.pinterest.es/

pin/462252349252936408/).

Обр. 3. Червенофигурен скифос, Южна Италия, 
неизвестен произход, IІІ в. пр. Хр. Oxford, 
Ashmolean Museum: 1945.54. Изобразена е 
акробатка, балансираща върху грънчарско 

колело. (The Beazley Archive, no. 425002 ‒ http://
www.beazley.ox.ac.uk/record/43B93E3F-43EB-

4B24-BD48-E8892837EEBC).

Обр. 2. Червенофигурен кратер, Апулия, 
350-325 пр. Хр. Chevron Group, Archidamos 

Sub-Group. Изобразена е акробатка, която се 
премята между два меча. (Charles Ede Ltd, 
Greek Pottery from South Italy VI. 1978 (n.v.). 
Diam 23.2cm; срв. https://www.pinterest.at/

pin/403283341624523530/).
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Обр. 4 а-д. Капак от атинско чернофигурно ле-
кане, Созопол, 520 – 490 г. пр. Хр., Археологи-
чески музей − Созопол, инв. № 1398. Размери: 
външен диаметър – 6.4 см; диаметър на изобра-
зителното поле – 4.5 см; запазена височина – 2 
см; диаметър на ствола на дръжката – 2.2 см. 
Изобразен е воин с шлем и два щита, който 

изпълнява „мизийски танц“; пред него – фи-
гура, която свири на двойна флейта. (Снимки: 
Димитър Недев и Николай Пенев, Археологи-

чески музей – Созопол).
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Обр. 5. Псевдо-панатенейска чернофигурна 
амфора, Родос, Камирос, 495-490 г. пр. Хр. Па-
риж, Cabinet des Medailles: 243. Представено е 
акробатично изпълнение на воин с два щита 

в момент на скок над два коня. The Beazley 
Archive, no. 1047 ‒ http://www.beazley.ox.ac.uk/

record/78057275-B585-4B13-9BC1-926B47CFC927); 
вж. също Digital LIMC, DaSCH. http://ark.dasch.

swiss/ark:/72163/080e-763fbc731ac03-2

Обр. 7. Атински червенофигурен скифос, не-
известен произход, 500-450 г. пр. Хр., Tampa, 
Museum of Art: 1986.093. Изобразен е воин с 

два щита, който се подготвя за скок от рампа. 
(The Beazley Archive, no 9054 ‒ http://www.

beazley.ox.ac.uk/record/F9A9E515-90A4-4F88-
984B-58B7DA5C0314).

Обр. 6. Атинска чернофигурна амфора, Vulci 
(Етрурия), 550-540 г. пр. Хр., Berlin F 1686. 

Изобразена е сцена на жертвоприношение в 
чест на Атина. (The Beazley Archive, no. 320383 
‒ http://www.beazley.ox.ac.uk/record/49C90404-
E02F-4CA6-9935-9FA96C821072). Вж. и Digital 
LIMC (2020): Digital LIMC, DaSCH. http://ark.

dasch.swiss/ark:/72163/080e-75fcf4f976688-8
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Обр. 9а-б. Aтинска чернофигурна чаша, неизвестен произход, 550-500 г. пр. Хр., 
Boston, Museum of Fine Arts. Изобразена е танцьорка и воин с два щита, направил 

акробатично салто; в едната сцена воинът е подхвърлил един от двата си щита. (по 
https://collections.mfa.org/objects/153494 ‒ Boston Museum of Fine Arts: 67.861).

а

б

Обр. 8. Aтинска чернофигурна чаша, неизвестен произход, 550-500 г. пр. Хр., 
Wurzburg, Universitat, Martin von Wagner Mus.: HA639. Изобразен е воин, изпълня-
ващ акробатично салто. (The Beazley Archive, no. 340243 ‒ http://www.beazley.ox.ac.

uk/record/7F506E12-599B-4366-89D9-7AF4F0DF6D6D).



Предмет на настоящата публикация е една 
рядка сребърна старогръцка монета от голям 
номинал, съхраняваща се понастоящем в ос-
новния нумизматичен фонд на Националния 
исторически музей – София под инвентарен № 
44511. Това е тетрадрахма на намиращия се на 
Халкидическия полуостров град Акант. Моне-
тата е била иззета от митнически служители, 
при опит за контрабанден износ от България, 
през аерогара София, заедно с голям брой дру-
ги нумизматични и археологически материали. 
Установено е, че всички те произхождат от ра-
йона на Югоизточна Тракия, без да има по-го-
ляма яснота относно конкретните им местона-
мирания. 

Описанието на тетрадрахмата е като следва:
Лице: Няма надпис. Представено е стилизи-

рано изображение на лъв, нападащ бик. Бикът е 
приклекнал на предните си крака, наляво. Гла-
вата му е вдигната нагоре и е обърната наляво, 
като кожата на врата му се е надиплила в мно-
гобройни гънки. Лъвът е скочил върху гърба на 
бика. Главата му е обърната към задницата на 
бика и е впил зъби в левия му хълбок. Предните 
му лапи са обхванали от двете страни тялото на 
жертвата, като са забили ноктите си в него. Зад-
ната част на тялото на лъва преминава зад из-
правената глава на бика, като задните му лапи 
са впили ноктите си в гърдите на коленичилата 
жертва. Долу, в отреза, който е ограничен от хо-
ризонтална линия, съставена от дребни зърна, е 
представен малък растителен орнамент (клон-
ка от акант). Горната част на лицевото монет-
но поле е с голяма дълбока цепнатина, която е 

Тетрадрахма на град Акант от фонда на 
Националния исторически музей – София

Владимир Пенчев

Tetradrachm of the city of Akanthos in the Collection of the National History 
Museum – Sofia 

Vladimir Penchev

Abstract: The current article is aimed at publishing a rare silver ancient Greek coin of large denomination kept in 
the numismatic collection of the National History Museum – Sofia, inventory N 44511. It is a tetradrachm of the city 
of Akanthos on the Chalkidiki. 

Description. Obverse: No legend. A stylized image of a lion attacking a bull who is crouching to the left. The 
bull’s head is raised up, turned to the left and the skin of his is crimped into numerous folds. The lion is on top of 
the bull’s back biting the hindquarter. The lion’s head is facing the bull’s back part. The lion’s front paws gripp the 
victim’s body on both sides, sticking the nails into it. The lion’s back part is behind the bull’s head and his nails pin 
into the chest of the kneeling victim. There is a small floral ornament (acanthus flower) below the dotted exergual 
line. There is a large deep cleft on the upper part of the obverse, which was made by a chisel. It has destroyed a letter 
or another symbol situated there. The entire image on the obverse is enclosed by a dotted line. Reverse: A quadripar-
tite incuse square with shallow contours. Silver. Approximately one third of the core is cracked on the obverse by a 
strong hammer blow against a chisel. The diameter of the coin is 27–29 mm and it weighs 17.02 g (Fig. 1).

The coin was minted following the Euboean–Attic standard. The most probable date of its production is between 
480 and 465 BC.

Key words: Akanthos, tetradrachm, trade contacts, Southeast Thrace, cleft on a coin.
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направена посредством длето. Тя е унищожи-
ла намиращия се там буквен или друг символ. 
Цялото изображение върху лицевата страна е 
оградено от зрънчест кръг. 

Опако: Квадрат със слабо врязани контури, 
разделен на четири равни части, посредством 
две пресичащи се на кръст релефни линии. 

Сребро. Приблизително една трета от ядро-
то е сцепена върху лицевата страна на монетата, 
посредством силен удар с чук върху длето. Диа-
метър 27 – 29 мм. Тегло 17.02 г. (Обр. 1).

Както споменахме по-горе, град Акант е 
разположен на Халкидическия полуостров; 
по-точно – в северозападния край на най-източ-
ния от трите му ръкава. Основан е бил в края на 
VII или началото на VI в. пр.Хр. от колонисти от 
егейския остров Андрос. През периода на Гръ-
ко-персийските войни градът се е намирал под 
контрола на персите и е служил като тяхна база 
за действията им в региона на Егейско море. 
След 478 г. пр.Хр. влиза в Делоския морски 
съюз, доминиран от град Атина. Скоро след на-
чалото на Пелопонеските войни (424 г. пр.Хр.) 
Акант се освобождава от контрола на Атина. 
През 348 г. пр.Хр. е окупиран от войските на ма-
кедонския цар Филип II. 

Вероятно Акант е имал под свой контрол 
някакви сребърни мини, металът от които му 
е дал възможност да осъществи дългогодишно 
производство на свои собствени сребърни мо-
нети. Началото на монетното му производство 
се отнася някъде към последните десетилетия 

на VI в. пр.Хр. (между 530 – 510 г. пр.Хр.).1 От 
сребърните монети на Акант най-известни са 
неговите тетрадрахми, чието сечене е продъл-
жило повече от едно столетие. До около 424 г. 
пр.Хр., т.е. до преустановяването на доминаци-
ята на Атина над Акант, тези тетрадрахми са 
били издавани по евбейско-атическата монетна 
система (с теоретическо тегло от 17.44 г).2 Пуб-
ликуваната тук тетрадрахма на Акант от фонда 
на НИМ – София е била отсечена според стан-
дарта на същата тази монетна система, макар 
че е с малко по-ниско реално тегло (17.02 г). 
Това занижаване на теглото на нашата монета 
несъмнено е предизвикано в известна степен и 
от направения върху лицевата ѝ страна дълбок 
разрез с длето, при което са били отстранени 
незначителни частици от нейното ядро.

Върху лицевата страна на всички тетрадрах-
ми на Акант е представено неизменно изобра-
жението на бик, паднал на колене под тежестта 
на лъв, който е скочил върху гърба му и впил 
зъби и нокти в него.3 Несъмнено, това е била ем-
блемата на града.4 Истинската причина, поради 
която гражданите на Акант са избрали тази ем-
блема е неизвестна, но отдавна е установено със 
сигурност, че това изображение има подчерта-
но ориенталски характер, както по отношение 
на своя сюжет, така и по отношение на худо-
жествения стил на представянето си5. Въпрос-
ният факт не е изненадващ, като се има предвид 
силното персийско влияние в егейския регион 
и по-конкретно в самия Акант, в периода преди 
и по времето на Гръко-персийските войни.

Върху лицевата страна на публикуваната 
тук монета, в отреза под основното изображе-
ние, е представен малък декоративен растите-
лен орнамент, който е тълкуван като изобра-
жение на клонка от растението акант.6 Явно, в 
случая имаме пред себе си втора емблема на 
града издател на този тип тетрадрахми, която е 
1 Desneux 1949, 23–24.
2 Desneux 1949, 23.
3 Desneux 1949, 7.
4 Desneux 1949, 8.
5 Desneux 1949, 5; 8.
6 Desneux 1949, 31–32.

Обр. 1. Тетрадрахма на град Акант (480 – 465 г. 
пр.Хр.), лице и опако
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от вида на т.нар. „говорящи градски емблеми“. 
Тя е посочвала директно на хората, употребява-
ли въпросните парични знаци, името на града, 
в който те са били отсечени.

Акантската тетрадрахма от фонда на НИМ 
– София не носи надпис, предаващ името на 
града. Това обстоятелство я отнася към първата 
група тетрадрахми на Акант, чието производ-
ство е започнало в последните десетилетия на 
VI в. пр.Хр. (между 530 – 510 г. пр.Хр.).7 Изра-
ботването на тези ранни тетрадрахми, които 
са без надпис, е продължило докъм 480 – 465 
г. пр.Хр. В стилово отношение нашата монета 
може да се причисли към най-късните екзем-
пляри от въпросната първа група.8 Следовател-
но, нейната най-вероятна датировка е в периода 
480 – 465 г. пр.Хр.

Красивите тетрадрахми на Акант се срещат 
твърде рядко в наше време,9 което показва, че 
те не са били сечени в големи количества. Не-
съмнено това са монети, предназначени за упо-
треба главно в сферата на външнотърговските 
контакти, а не толкова в ежедневното парично 
обръщение на сравнително малкия град Акант 
и околния му регион. Поради чистотата на сре-
бърната си сплав и стабилното си тегло, те са 
били добре приемани при крупни междуна-
родни търговски сделки през онази епоха. За 
това свидетелства наличието на отделни екзем-
пляри от тях в монетни съкровища от периода 
V – IV в. пр.Хр., открити в такива отдалечени 
райони, като Египет, Южна Италия, че дори и 
Афганистан.10 В светлината на гореизложеното, 
не е изненадващо, че тетрадрахма на град Акант 
е била открита в югоизточните тракийски земи. 

Накрая, трябва да кажем няколко думи и за 
дълбокия разрез, направен с длето, върху лице-
вата страна на публикуваната тук монета. Той 
пресича приблизително една трета от нейното 
ядро, като достига до обратната му страна. По-
добни разрези се наблюдават доста често при 

7 Desneux 1949, 23.
8 Desneux 1949, 79, № 82; Pl. XIII, № 82; Pl. XXVIII, D. 80.
9 Desneux 1949, 24.
10 Desneux 1949, 7.

различни сребърни монети от продължител-
ния период V – I в. пр.Хр., откривани в тракий-
ските земи. Най-често те са по техните гуртове, 
но не са рядкост и върху лицевите и опаките им 
страни. 

 Предназначението на тези разрези е 
ясно. Чрез тях, през онази епоха, траките са 
проверявали дали монетните ядра са изцяло от 
сребро – т.е. след включване на монетите в цир-
кулационната среда в тракийските земи, някои 
хора, през чиито ръце те са минавали, са про-
верявали, правейки въпросните разрези с по-
мощта на чук и длето, дали те не са с бронзови 
или медни ядра, които да са само покрити със 
сребърно фолио. С други думи казано, така са 
разбирали дали монетите не са изработени по-
средством монетната техника „фуре“, чрез коя-
то са се произвеждали монети от благороден 
метал (главно сребърни), с бронзови или медни 
сърцевини на ядрата им. Изработването на та-
кива монети се е осъществявало с цел измама 
на получаващите ги, дори и от някои от офи-
циалните монетарници от онази епоха, обикно-
вено когато последните са изпитвали недостиг 
на благороден метал. Естествено, лицата, които 
са ги получавали без да успеят да ги разпознаят 
са претърпявали значителни материални щети. 
Явно, в онази епоха (V – I в. пр.Хр.), страховете 
от подобни „нередовни“ екземпляри са били 
масово разпространени, поради което въпрос-
ната практика на правене на разрези на монет-
ните ядра, е била доста често прилагана. 

Desneux 1949: J. Desneux. Les tétradrachmes 
d’Akanthos. – Revue Belge de Numismatique, vol. 95, 
5-122. 

Владимир Пенчев
Национален исторически музей – София
vl.m.penchev@gmail.com
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От Mommsen до Семантичната мрежа/
Semantic Web:

Перспективи пред нумизматичните изследвания 
в дигиталната мрежа – монетите на западното 

Черноморско крайбрежие онлайн*
Улрике Петер

Von Mommsen zum Semantic Web: Perspektiven der vernetzten numismatischen 
Forschung – die Münzen der westlichen Schwarzmeerküste online 

Ulrike Peter
Abstract: For the first time, new digital possibilities allow for the online publication of the manifold information 

connected to Greek coins on an Open Access basis. As such, the data can be structured and classified, evaluated 
and interpreted, and thus rendered easy to use for Classical Studies. This paper presents the online catalogue of the 
ancient coinage of the Western Pontic shore, which is in progress and constitutes an integral part of a larger interna-
tional project for recording Greek coin types. With the Corpus Nummorum Thracorum (www.corpus-nummorum.eu), 
an innovative web portal for Thracian coins was established. As a research database for assembling and categorizing 
the numismatic data, it is built from its own inventories and imports from larger collections, while also allowing for 
external entries. All relevant fields are connected to the authority data developed by the Nomisma.org project, which 
facilitates exchange over Linked Open Data (LOD). As connected research data, coins make possible the comprehen-
sive re-use of information and its novel visualisation. Further expansions of the portal envisage the implementation 
of computerbased tools for typological attributions in order to handle larger quantities of numismatic data. The aim 
is to connect numismatic expertise with the digital methods of natural language processing as well as with the possi-
bilities of automated image recognition. Furthermore, a comprehensive hierarchic thesaurus facilitates the recording 
and interpreting of all levels of ancient coins’ visual language. Only a broad and well-structured empirical basis 
opens up the possibility for comparative analysis and interpretation of the manifold messages that coin images com-
municate; recognizing their distribution patterns and relations; identifying broader cultural contexts, as well as local 
and regional phenomena; disclosing contact areas and communication links; and, finally, for comprehending the 
iconography and iconology of the ancient Greek coin types as an important source for our understanding of ancient 
mentalities and identities as well as of ancient culture and its history.

Key words: structured data, Greek coin types, Corpus Nummorum Thracorum, Linked Open Data, 
computerbased tools.

* Немскоезичният вариант на текста е публикуван със заглавието „Von Mommsen zum Semantic Web: Perspektiven 
der vernetzten numismatischen Forschung – die Münzen der westlichen Schwarzmeerküste online.“ В: V. Cojocaru 
et al. (eds.), Advances in Ancient Black Sea Studies: Historiography, Archaeology and Religion. Cluj-Napoca 2019, 393-418.  
Превод от немски и адаптация на актуализирана версия на текста – Мария Боянова и Лили Грозданова.
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„Всяка нумизматична работа, 
ориентирана към научни открития 
почива най-вече върху достъпността

на материала“.1

 
В съответствие с темата на конференцията 

„Advances in Ancient Black Sea Studies. Scholarly 
Traditions and Preservation of Cultural Heritage“ 
настоящият анализ предлага поглед върху ак-
туалните международни усилия с активното 
участие на Берлин,2 за онлайн представянето 
на античните гръцки монети, които естествено 
обхващат и монетосеченията на западното Чер-
номорско крайбрежие. 

Nicola DiCosmo сравнява настоящия 
„scientific turn“ с оценката на антикваризма, да-
дена от Arnaldo Momigliano:

„As Arnaldo Momigliano put it, ‘the 
antiquaries, by collecting much of their evidence 
outside of the literary sources, helped to make the 
need for new histories apparent.’ The search for 
truth and authenticity in history could make use 
of a vast array of nonliterary evidence, drawn from 
’charters, inscriptions, coins, and statues’; such 
a knowledge allowed the antiquarian to ‘venture 
into old and new fields with a confidence that his 
predecessors lacked.’ By the same token, might 
we not say that the twenty-first-century historian, 
armed with scientific data, can also produce new 
histories and venture to answer old and new 
questions with unprecedented assurance? It is 

1 Göbl 1987, 28: „Jede …auf wissenschaftliche Erkennt-
nisse …orientierte numismatische Arbeit beruht in 
erster Linie auf der Verfügbarkeit des Materials”. За 
щедрата покана за конференцията и възможността 
за публикация, поднасям сърдечна благодарност на 
Victor Cojocaru. За стимулиращия обмен по темата 
“Dingeditionen” дължа благодарности на Kerstin 
Hofmann. 

2 Благодаря на всички членове на нашия Corpus Num-
morum екип за многобройните дискусии.

   (https://www.corpus-nummorum.eu/team). Порталът 
и тук представените приноси са резултат от общи 
усилия; всички грешки са мои. Всички линкове бяха 
посетени на 8 юни 2021 г.

a tempting analogy. … But science today, in its 
highly professionalized, highly competitive, and 
epistemologically dominant position, produces 
a quantity of data that historians, even if they 
acquired a general understanding of it, cannot 
easily control, and therefore cannot easily use. 
Science data are scattered across hundreds of 
publications, expressed in an unfamiliar language, 
and in constant and often controversial flux. How 
is the historian going to chart a path in such a 
jungle of scientific papers?”3

В такъв случай, как трябва да обработваме 
античните нумизматични извори днес, така че 
да са използваеми за историка и археолога? 
Тук, след кратко представяне на традицион-
ните форми на публикуване, бих искала да се 
концентрирам върху типологичното иденти-
фициране и описване на гръцки монети и 1) да 
обоснова нуждата от подобни усилия, 2) да по-
соча трудностите при класифицирането на ти-
пове, 3) да насоча вниманието към предимства-
та на свързаните отворени данни (Linked Open 
Data (LOD) като най-добър способ за споделяне 
на дигитални ресурси и 4) да призова към съ-
трудничество.

Сред античните извори монетите, пора-
ди серийния си характер и своите физически 
особености, са най-облагодетелствани от диги-
талните възможности. Това ясно се доказва от 
разработените уникални дигитални изследова-
телски средства за римски монети. На основа-
та на каталозите на типове4 и публикациите на 
находки5 са изградени бази данни, които чрез 
стабилни и унифицирани идентификатори за 
ресурси (URIs) позволяват обмен.6 Чрез отво-
рените обвързани данни тези ресурси биват до-
пълнително обогатявани с информация, което 
прави разнородните връзки и визуализациите 
възможни. 

3 DiCosmo 2018.
4 RRC, RIC.
5 RRCH.
6 http://numismatics.org/ocre/; http://numismatics.org/

crro/; http://numismatics.org/chrr/.
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Новите медии предлагат техническите 
предпоставки, необходими за улесненото пуб-
ликуване, структуриране, интерпретиране и 
достигане на разнообразната информация за 
гръцките монети до изследователите на Антич-
ността.7 Въпреки това, поради липсата на пъл-
ноценен каталог на типовете се изправяме пред 
други затруднения.

Теодор Момзен е този, който през 1887 г. 
призовава за „рационално организирана колекция 
на антични монети“.8 Какво обаче е означавало 
и означава рационално организирана колек-
ция? Този въпрос поражда спор през XIX в., 
който едва днес може да бъде решен.9 Катало-
зи на колекции като тези, изготвяни някога от 
Берлинския монетен кабинет, в чиято експер-
тна комисия е Т. Момзен, той самият описва 
като „ненаучни, защото си поставят прекалено 
ниски цели“ / „unwissenschaftlich, als sie ihr Ziel zu 
niedrig…“ nehmen. Mommsen продължава:

„Всяка колекция може да включва само отно-
сително малка част от обектите, към които 
е насочена; изследването обаче се стреми да об-
хване всички налични еднотипни артефакти 
като цялост. Това най-вече важи за монетите, 
тъй като те, за разлика от повечето находки, 
не са налични като независими екземпляри; 
печатът е същинският обект на изследване, 
а сам по себе си той подлежи на  механично 
размножаване и по правило също съществува в 
множенство бройки. Съвсем обичайно е, екзем-
плярите взаимно да се допълват, и всяка публи-
кация насочена към екземпляра, а не към пе-
чата, е научно грешна... Затова единственият 
правилен принцип за публикуване на монети е 
събирането на печатите не само от един му-
зей, а всички налични – дотолкова, доколкото 
наследството от миналото ни го позволява. ... 
Най-важното е безупречното и пълното пуб-

7 Именно гръцкото монетосечене все още не е обрабо-
тено пълноценно като извор за античната история, 
виж Glenn et al. 2018, 10.

8 Fritze 1907, 1: „eine(r) rationell angelegte(n) Sammlung 
der antiken Münzen“.

9 Peter 2020. 

ликуване на този монетен материал, който 
трябва да бъде обща ценност, а не е. “10 

Въпреки това, в края на XIX в. издаването на 
колекции се налага като основна форма на пуб-
ликация на гръцките монети. На първо място 
трябва да се посочи British Museum Catalogue,11 
чиито монети вече в голямата си част са он-
лайн.12 През ХХ в. преживяваме бум на публи-
кациите на колекции. Множество публични 
и частни колекции публикуват и предлагат и 
днес достъп до съдържанието си в поредица-
та Sylloge Nummorum Graecorum.13 Въпреки своя 
принос, тези публикации на материали бързо 
създават трудности при ползването най-вече от 
по-неинформираните потребители. Когато на-

10 Писмо на Th. Mommsen до R. Schöne от 14.01.1886 
г., публикувано от Kaenel 2002, 12: „Jede Sammlung 
kann von den Objecten, auf die sie gerichtet ist, nur ei-
nen relativ geringen Teil umfassen; das Studium aber 
richtet sich umgekehrt durchaus auf die Gesamtheit 
der vorhandenen gleichartigen Stücke. Vor allem gilt 
dies von den Münzen, da diese nicht, wie die meisten 
anderen Forschungsgegenstände, in einzelnen Exemp-
laren vorliegen, sondern der eigentliche Gegenstand der 
Forschung, der Stempel, der mechanischen Vervielfälti-
gung unterlegen hat und in der Regel auch in mehreren, 
oft in sehr zahlreichen Exemplaren vorliegt. Nichts ist 
gewöhnlicher, als daß die Exemplare sich gegenseitig 
ergänzen, und jede Publication ist wissenschaftlich feh-
lerhaft, die auf das Exemplar und nicht auf den Stempel 
gerichtet ist ... Deshalb ist das für die Münzpublicationen 
einzig maßgebende Prinzip nicht die in einem Muse-
um, sondern die überhaupt vorhandenen Stempel so 
zusammenzustellen ... wie der uns gebliebene Nachlaß 
der Vergangenheit es gestattet ... Worauf es ankommt, 
ist die tadellose und vollständige Publication desjenigen 
Münzmaterials, das Gemeingut sein sollte, und es nicht 
ist.“ Вж. също Kaenel 1991, 306f.; 2000, 106.

11 BMC.
12 https://www.britishmuseum.org/research/collection_on-

line/search.aspx.
13 Позоваванията предимно са на база често цитирания 

SNG Copenhagen. Списък с повече от 200 публикувани 
тома се намира на https://www.greekcoinage.org/
collections.html (вж. https://docs.google.com/doc-
ument/d/119WFQUBqwAoy__hfjP199pYPEum6k-
Upd7BUr8Om-Gzc/edit). За цялостно изтегляне на 
томовете, публикувани от Британската академия 
вж. http://www.sylloge-nummorum-graecorum.org/.
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пример такъв потребител търси изображение 
за сравнение или се опитва да определи монета 
с помощта на каталог, това може да му отнеме 
много време и да се окаже прекалено сложно: 
нито една колекция не съдържа всички типове; 
при някои публикации липсват индекси; почти 
изцяло липсват всеобхватни регистри; далеч не 
всички колекции или публикации са дигита-
лизирани, а дори когато са, няма достъп до тях 
през обща уеб страница.

Фаворизираният от Mommsen подход за из-
работване на каталог на печатите за гръцките 
монетосечения също не е лесен за реализация. 
В неговия проект Corpus Nummorum, иницииран 
през 1888 г. в Академията на науките в Берлин, 
постоянно се дискутират базисни методоло-
гически въпроси с разнородни решения:14 Кое 
трябва да се схваща като база на монетосечене-
то ‒ типовете или печатите? Четири точки са 
особено спорни:

“1. Сравнението на печати, прекомерното 
натрупване на документи за изрядно описа-
ните екземпляри; 2. Пълноценното въвеждане 
на наличната литература; 3. Свръхпунктуал-
ността при описването на разликите при по-
добни монети, 4. Убеждението, че издателят 
има последната дума над представения от него 
материал“.15 

Първата част на тома за провинция Дакия 
и някои мизийски монетарници излиза през 
1898 г. и в нея материалът е характеризиран 
като „възможно най-пълен, събран със съответна-
та критичност и удобен за използване с прегледна-
та си подредба“.16 Трудът е каталог на типовете, 

14 Вж. Kaenel 2004, 89.
15 Fritze 1908, 36: „1. die Stempelvergleichung, die über-

mäßige Häufung von Belegen bei einwandfrei beschrie-
benen Stücken, 2. die vollständige Einarbeitung der 
vorhandenen Literatur, 3. die Hyperakribie in der Ver-
zeichnung der Abweichungen ähnlicher Münzen, 4. der 
Glaube, daß der Herausgeber zugleich das letzte Wort 
über das von ihm vorgelegte Material sagen müsse.“

16 Pick 1898, с. VII: „in möglichster Vollständigkeit und mit 
gebührender Kritik gesammelt und durch übersichtliche 

в който се обръща внимание на единични печа-
ти, а не е каталог на печатите в пълния смисъл 
на понятието. При „обикновените“ екземпля-
ри авторите се ограничават “до тези, запазени 
в основните колекции,“ заедно с бройката на 
оставените извън анализа монети.17 Изправен 
пред сериозните трудности, Mommsen форму-
лира концепцията, че „работата се състои не в 
обясняването на монетите, а в тяхното възмож-
но най-практично и детайлно описание“ / „die 
Arbeit besteht nicht in der Erklärung der Münzen, 
sondern in der Verzeichnung in möglichst praktischer 
und ausgiebiger Weise“; работата „много повече се 
състои в подготовка за изследване, отколкото в из-
вършването му, но е също толкова фундаментално 
важна“ / „bereitet mehr die Forschung vor als daß sie sie 
darstellt, aber ist eben darum fundamental“.18 

На 83-годишна възраст през 1901 г. 
Mommsen лично посещава събрание на „Union 
Académique Internationale“ в Париж, за да попу-
ляризира проекта Corpus Nummorum.

„Ако някоя област от науката за Античност-
та заслужава специалната грижа на обединени-
те академии, то това е нумизматиката, тъй 
като нуждите на нейния прогрес далеч надхвър-
лят възможностите на една единствена нация 
и обединените международни усилия биха били 
най-целесъобразни именно тук. В продължение 
на години Кралската Пруска академия се стре-
ми не да създава корпус на монетите (corpus 
nummorum), за което няма възможностите, а 
да извежда единични части от него по такъв 
начин, че да се вместят в една цялост. Сега 
Кралската Пруска академия предлага на обе-
динените академии да вземат това цялостно 
дело под своя опека и да го стимулират.“19

Anordnung bequem benutzbar“.
17 Fritze 1908, 36.
18 Th. Mommsen до F. Imhoof-Blumer на 11.03.1888 г.; 

отпечатано при Kaenel 2004, 27. Относно планирани 
сериозни дейности по описване на материали и в 
Париж и Лондон вж. Babelon 1901 и Head 1911. За 
първия том на замислената от Sir Stanley Robinson 
работа Historia Numorum вж. Rutter 2001.

19 Цитат от Mommsen, предаден от Kaenel 1998, 331: 
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Момзен де факто предлага цялостна публи-
кация на всички антични монети чрез разпре-
деление на работата на международно ниво по 
антични региони. Проектът се проваля поради 
различия в интересите. 

Междувременно в множество центрове за 
нумизматични изследвания успешно са разра-
ботени корпуси на печатите от редица гръцки 
монетарници с реконструкции на системите на 
емитиране. Но далеч не всички от античните 
монетарници, наброяващи над 1300, са обрабо-
тени по този всеобхватен начин, който изисква 
описване на всички разпилени по света екзем-
пляри с внимателно и усърдно сравняване на 
печатите. Нещо повече, трябва да бъде отчетена 
историята на произхода на отделните монети, 
както и да се вземат предвид монетните наход-
ки. Изработката на корпуси на печати е била и 
продължава да бъде не лека и бавно изпълнима 
задача, особено предвид факта, че днес много-
кратно се е увеличила материалната база, която 
се отпечатва и / или е достъпна онлайн; дори 
само предлаганите по аукциони и свободно 
продаваните в интернет монети, както и тези 
от разкопки и монетни находки (особено след 
появата на металните детектори), са едва обо-
зрими в своето количество. Robert Göbl конста-
тира още през 1987 г.: „Това, за което преди бяха 
необходими векове, за да се натрупа като количе-
ство, сега се събира само в рамките на години или 
десетилетия“.20

„Wenn irgend ein Gebiet der antiken Forschung, so hat die 
Numismatik ein Anrecht auf die Fürsorge der vereinigten 
Akademien, da die Aufgabe, hier Wandel zu schaffen, die Kräfte 
der einzelnen Nation übersteigt und nirgends leichter und 
zweckmässiger als hier die internationale Arbeitstheilung 
einsetzen kann. Die Königlich Preussische Akademie ist seit 
Jahren bestrebt, nicht ein Corpus nummorum zu schaffen, 
was sie nicht vermag, aber einzelne Theile desselben in der 
Weise ausführen zu lassen, dass sie dem Gesammtwerk sich 
einfügen. Sie schlägt jetzt den vereinigten Akademien vor, 
dieses Gesammtwerk unter ihren Schutz zu nehmen und zu 
fördern.“.

20 Göbl 1987, 26: „Was früher Jahrhunderte dauerte, 
kommt an Menge jetzt in Jahren oder Jahrzehnten zu-
sammen“. Според Kaenel 2002, 5: „Наличните типове 

Кой тип обработка на гръцките монети все 
пак е адекватен днес и как може и би трябва-
ло да помогне компютърът в това? В Берлин 
на електронния адрес www.corpus-nummorum.
eu етаблирахме разнообразен във функциите 
уеб портал за тракийски монети,21 към които 
понастоящем разработваме22 типология. С  нов 
проект, чието начало бе поставено на 1.07.2018 
г., разширихме портала, включвайки съседните 
региони Долна Мизия, Троада и Мизия (в Мала 
Азия).23 Нашият модел на данни позволява въ-
веждането на монети с цялата релевантна за тях 
информация24 ‒ от метрични характеристики 

антични монети и до днес остават недостъпни, а 
принадлежащия към тях набор от изображения – още 
повече. Централни въпроси като тези за организацията 
и обхвата на отделните монетни емисии или за 
съдържанието и значението на монетните изображения 
са едва формулирани, пък камо ли отговорени.“ („Der 
Typenbestand an antiken Münzen ist auch heute noch unzu-
gänglich erschlossen, ganz zu schweigen vom entsprechenden 
Bildrepertoire. Zentrale Fragen wie diejenigen nach Orga-
nisation und Umfang der einzelnen Münzemissionen oder 
Inhalt und Bedeutung von Münzbildern sind erst in Ansätzen 
formuliert, geschweige denn beantwortet.“). 

21 „Die antiken Münzen Thrakiens – das numismatische 
Themenportal www.corpus- nummorum-thracorum.
edu“, 11/2012–10/2015, DFG Förderung im Rahmen der 
Ausschreibung: Erschließung und Digitalisierung von 
objektbezogenen wissenschaftlichen Sammlungen (http://
gepris.dfg.de/ gepris/projekt/203766501). Вж. също Peter 
2014; Berthold et al. 2016.

22 „Corpus Nummorum Thracorum – Klassifizierung der 
Münztypen und semantische Vernetzung über Nomisma.
org“, 6/2017–5/2020; DFG Förderung im Rahmen der 
Ausschreibung: Forschungsdaten in der Praxis (http://
gepris.dfg.de/gepris/projekt/317085821). Вж. https://
www.corpus-nummorum.eu/thrace/about. Peter 2017.

23 „Corpus Nummorum Online – die antiken griechischen 
Münzen von Moesia inferior, Mysien und der Troas“, 
7/2018–6/2021; BMBF Förderung im Rahmen der Be-
kanntmachung 1197: Förderung von Forschungs- und 
Entwicklungsvorhaben zur Digitalisierung von Objekten 
des kulturellen Erbes – eHeritage. Вж. https://www.
corpus-nummorum.eu/moesia/about.

24 Не обработваме лично всички монети. Външни 
потребители – обществени и частни колекции – 
публикуват монетите си при нас. След издържана 
проверка за коректно въвеждане и пълнотата на 
данните, те са вече достъпни онлайн за всички с 
изследователски интереси. Вж. Peter 2014.
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до история на произхода, принадлежност към 
находка и т.н., но същевременно и тяхното на-
учно каталогизиране – наместването на монети-
те не само във времето и пространството, но и в 
система на емитиране чрез описването на печа-
тите; еднаквите по тип екземпляри се обвързват 
с тип с възможности за цитиране. Това е изсле-
дователска база данни, която отразява триедин-
ността на екземпляр, печат и тип.

Всеки екземпляр получава уникален номер, 
който може да се цитира; същевременно публи-
куването на снимка на съответната монета заед-
но с информацията, доказваща собствеността, е 
най-добрият способ за опазване на културното 
наследство. При възможност монетите се об-
вързват с печати.25 Там, където вече съществуват 
изследвания на печатите, те биват посочени в 
портала, тъй като няма логика да се пренебрег-
ват вече постигнати резултати. Ние обаче се 
концентрираме основно върху изпълнимите и 
най-належащи за целта на обработката зада-
чи ‒ създаване на каталог на типовете.26 Освен 
това всички включени екземпляри са достъпни 
за бъдещи изследвания на печатите. Печатите и 
типовете също получават неповторими и „ци-
тируеми“ идентификатори. 

Извличането на типовете не е обикновена 
задача. Всъщност, какво е типът?

Дефиницията е спорна, защото монетният 
тип по същество е категория на модерното на-
учно класифициране.27 Защо имаме нужда да 
дефинираме типовете просто за целта на класи-

25 Кaenel 2002, 10: „Двойката матрици, използвана за 
отсичане на монета, е и остава най-обективният и 
идеален критерий за класифициране; следователно тя 
трябва да представлява основата на всяка публикация на 
материал, която претендира за научност“. Още Момзен 
изисква това и неговото наследство остава валидно и до 
днес“ („Ist und bleibt doch das für die Prägung einer Münze 
verwendete Stempelpaar „das ‚objektivierbare‘, ideale Ord-
nungskriterium“ und „sollte somit die Grundlage jeder Ma-
terialedition darstellen, die den Anspruch auf Wissenschaft-
lichkeit“ erhebt, wie es bereits Mommsen forderte und dessen 
Vermächtnis bis heute Gültigkeit besitzt.“).

26 Нуждата от такъв отбелязва наскоро Callataÿ 2016 и 
2018 с историография. 

27 Elkins 2009, 31.

фицирането? Добър отговор дава Robert Göbl, 
който определя „развитието на нумизматична-
та типология като един от най-интересните фе-
номени на античната културна история“ / „[die] 
Entwicklung der numismatischen Typologie als eines 
der interessantesten Phänomene der ganzen antiken 
Kulturgeschichte“. Само на база на разработен 
корпус на типовете е възможно формулиране-
то на изследователски въпроси като:

набор и разпространение на изображения и 
тяхното подреждане по места в рамките на ико-
нографския научен дискурс; въпроси за езика 
на изображенията на античните монети и него-
вата интерпретация;

взаимодействия между изображение и над-
пис;

възприемане, трансформация или създава-
не на нови мотиви и теми;

въпроси за по-широк културен контекст, 
както и за локални и регионално специфични 
феномени, според закономерности в модела на 
разпространение и връзки;

контактни зони и пътища на комуникация, 
както и комуникационни стратегии на емити-
ращите;

форми и структури за отразяване на поли-
тика, религия, култура и идентичност с помо-
щта на монетите и т.н.

От Античността достигнали до нас са сами-
те монети, както и някои запазени печати, из-
ползвани при монетосеченията. По принцип 
монетите се издават в емисии; има серии и 
групи от екземпляри, които принадлежат заед-
но. Но както F. de Callataÿ28 много убедително 
заключва и още R. Göbl29 подчертава, за всич-
ки тези термини – серия, емисия, монетосече-
не, клас, група, тип и т.н. – няма общоприети 
и общовалидни дефиниции. Наскоро Оливие 
Пикар опита да формулира критерии, които да 
обусловят определянето на емисия или група.30 

Очевидно нормирана терминология за 
гръцкото монетосечене липсва и включително 

28 Callataÿ 2013.
29  Göbl 1987, 31.
30 Picard 2018a; сравни с Göbl 1978, 212–216.
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терминът „тип“ е използван много разнопос-
очно в литературата. Най-разпространеното 
схващане свежда типа до иконографска идея, 
изразена било то само с монетното изображе-
ние на аверса и/или реверса, било то в комби-
нация с легендата. Така още 1930 г. Kurt Regling 
посочва, че „античната нумизматика под „тип“ 
разбира монетното изображение“.31 Почти век 
по-късно през 2012 г. William Metcalf в “Handbook 
of Greek Coinage” пише: “Type – The principal image 
of the coin”.32 В своя нумизматичен речник John 
Melville-Jones дефинира типа като “the object or 
decorative pattern which is represented upon a coin, as 
opposed to the legend”,33 докато Michel Amandry 
включва и легендата.34 Под лемата “Тип” в 
“Macmillan Encyclopedic Dictionary of Numismatics” 
Richard Doty пише “The dominant design on each 
side of a coin or related object” и продължава обяс-
нението “The term also refers to a class or group of 
coins united or related to one another by their design”.35

За разлика от римските монети с тяхното 
голямо разнообразие от варианти на изображе-
ния, повечето гръцки полиси в продължение на 
столетия използват изначално наложените об-
рази. Совата на Атина и костенурката на Егина, 
както и безброй други изображения, са буквал-
но константни иконографски типове.36

За да могат гореспоменатите въпроси да бъ-
дат поставени и да получат отговор, и за да се 
31 Schrötter 1970, 712: „Die antike Numismatik versteht unter 

T.[yp] das Münzbild“. Той продължава: “Wir können 
den Typus einer Münze nicht vollkommen beschreiben, weil 
Gesicht, Gehör und Gefühl nötig sind, um ihn zu erfassen.” / 
„Не можем да опишем типа на дадена монета напълно, 
тъй като за неговото разбиране са необходими лице, 
слух и чувство“. 

32 Metcalf 2012, 669.
33 Melville-Jones 1986, 235.
34 Amandry 2001, 501: „Монетен тип. Набор от иконог-

рафски и епиграфски елементи, поставени върху всяка 
страна на монетата, които съставляват нейните от-
личителни знаци в сравнение с други монети.” (“Type 
monétaire. Ensemble des éléments iconographiques et épi-
graphiques placés sur chacune des faces d’une monnaie qui 
constituent les caractères distinctifs de cette monnaie par 
rapport aux autres”.)

35 Doty 1982, 335.
36 Относно генезиса на типовете вж. Callataÿ 2018, 42.

превърне монетната типология в прагматично 
приложима класификация, са необходими по-
вече критерии отвъд монетното изображение 
за целта на дефинирането на класифиционни 
типове.37 Според нашата концепция сред тях са: 
авторитетът зад монетосеченето (емитиращи-
ят), монетарницата, датировката, методът на 
производство, материалът, стандартът, номи-
налът,38 в дадени случаи също разположението 
на печатите (доколкото то е устойчиво) и мо-
нетните изображения и легендите, както и до-
пълнителните знаци и монограмите на аверса 
и реверса.

Такова типологично систематизиране на 
монетосеченията е ключово за каталогизи-
рането на монетни колекции, както и за пуб-
ликуването на монетни съкровища или за 
идентифицирането на монетни находки. Сис-
тематизирането може да подпомогне и дати-
рането на археологическия контекст. Една ти-
пология е в състояние да улесни защитата на 
културното наследство; чрез поставянето на 
общ идентификатор (URIs – Uniform Resource 
Identifiers) за всеки монетен тип, и чрез норми-
рани данни всяка монета може да се определи, 
опише и публикува много по-бързо и качестве-
но. По този начин може непоследователно ди-
гитализираните в различни колекции монети 
вече да бъдат наистина откриваеми, използва-
ни, обвързани и оценени. Описанията на ти-
повете също са достатъчно изчерпателни, за да 
се предаде съдържанието на монетна находка, 
ако искаме да разберем, какво, кога, къде, как, 
в каква социална среда е циркулирало и докол-
ко е счетено за ценност, за да бъде трезорира-

37 Особено ако се присъединим към идеята на Picard 
2018a: 3: „Les fonctions du type sont doubles: il sert à 
identifier l’autorité imposant la monnaie comme moyen 
de paiement et il indique sa valeur“ / „Функциите на 
типа са двупосочни: той се използва за идентифициране 
на властта, налагаща монетата като платежно 
средство, и посочва нейната стойност“. За обобщение 
върху значението на монетния тип вж. също Picard 
2018b.

38 Стандартът и номиналът се определят от средното 
тегло и диаметър на описаните екземпляри.
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но. От друга страна става възможно например 
за археолог веднага да получи отговор относно 
датираща пласт монета, ако типът вече е дефи-
ниран. За целта не му е необходим конкретният 
екземпляр от определена колекция, тъй като 
самият тип позволява ситуиране във времето 
и пространството. Нещо повече, типът трябва 
да е достатъчно прецизно определен, за да от-
говораря на въпроси относно релевантността на 
иконографската програма. 

С помощта на монетните типове може да 
бъде постигната допълнителна смислена класи-
фикация. Така например, е желано и необходи-
мо отразяването и на времевите измерения на 
изображенията, при представянето на иконо-
графски типове използвани в продължение на 
столетия, каквито са срещулежащите младеж-
ки глави и орелът, застанал върху делфин, от 
Истрос. Същевременно един такъв иконограф-
ски тип трябва да бъде специфициран според: 
стандарт, номинал и възможни маловажни из-
менения в оформлението, за да е използваема 
типологията също при идентифицирането и 
датирането на монетите. Някои монетни изо-
бражения от друга страна са използвани съвсем 
кратко. Този контраст между дълготрайност и 
динамичност също изисква обяснение. Следва 
да се запитаме кога, колко дълго, защо опреде-
лени иконографски мотиви са останали стабил-
ни и кои са причините, довели до промени на 
даден тип;39 на какво основание се стига до въз-
приемането и адаптирането на нов тип.40 

Нещо повече ‒ критериите, които ще дове-
дат до типологическа дефиниция по възмож-
ност трябва да са валидни за всички антични 
гръцки монети. В практиката това не е лесно 
за постигане, тъй като някои отклонения, на-
пример ‒ в легендата или изображението ‒ 
понякога могат да означават по-голяма ‒ т.е. 
типологична ‒ разлика, но в други случаи пред-
ставляват просто варианти с минимални разли-

39 Callataÿ 2016.
40 Относно значението на публикациите на типове за 

формулирането на иконографски въпроси Krmnicek, 
Elkins 2014, 10.

ки.41 Освен това някои монетосечения вече имат 
наложени стандарти за определяне на типове 
‒ напр. александрийските монети в референт-
ния труд на Martin Price,42 или Roman Provincial 
Coinage, ако провинциалните монетосечения се 
вземат предвид като част от гръцките монети. 
При нас всеки нов монограм или допълнителен 
символ дефинира и нов тип, докато различното 
позициониране на един и същи допълнителен 
знак образува само подтип.

Като пример се посочват емитираните в 
Маронея между 430–400 г. пр.Хр. тетрадрахми с 
кон на аверса и лозов клон с гроздове в рамките 
на вдлъбнат квадрат на реверса. Edith Schönert-
Geiss, която публикува изследване върху печа-
тите на Маронея, от 104 събрани екземпляра 
различава 44 аверсни и 59 реверсни печата.43 
Selene Psoma успява на база монети, намерени 
в контекста на разкопки, да прецизира дати-
ровката и свежда всички тези монети до един 
тип: кон наляво,44 допълнителен знак, легенда 
MAPO / Лозов клон, име на магистрат.45 Това 
типологизиране е възприето от Oliver Hoover46 
в публикувания му през 2017 г. каталог на ти-
повете от Тракия. В нашия онлайн портал за 
тракийски монети (www.corpus-nummorum.
eu) ние разграничаваме 21 типа, не само защото 
в някои случаи конят е изобразен и надясно, а 
на лозовия клон броят гроздови зърна е разли-
чен, но също защото възприемаме различните 
41 Klüssendorf 2009, 24 отбелязва: „Typenkataloge … meist 

wegen des größeren Materialfundus von Stempelkritik absehen 
und Bild- und Schriftvarianten zusammenfassen. …ob eine 
Münze als Typ gelten kann oder „nur“ als Variante, ist kaum 
zu generalisieren.“ / “Каталози на типовете ... обикновено 
заради голямото количество намерени материали, 
анализът на печатите се пренебрегва, а вариантите на 
изображенията и легендата се обобщават ... Невъзможно е 
да се генерализира дали една монета представлява отделен 
тип, или “само” вариант.“

42 Price 1991. За онлайн обработката на типовете вж. 
Gruber 2018; Olivier 2018.

43 Schönert-Geiss 1987, Nr. 85–153.
44 Въпреки че на десет номера (143–153 с 20 екземпляра) 

при Schönert-Geiss 1987 е изобразен кон на дясно.
45 Psoma et al. 2008, 173.
46 Hoover 2017, Nr. 1526, Schönert-Geiss 1987, Nr. 82–153 

обобщава в един тип.
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монограми, допълнителни знаци и имена на 
магистрати като релевантни по отношение на 
типа. Това позволява сравнение на употребата 
на допълнителните знаци и ролята на магист-
ратите, а един куратор на колекция по този на-
чин може бързо да разпознае кои монетни ти-
пове с кои символи или монограми са налични 
или липсват в неговата колекция. Групирането 
на монетите може да продължи и нататък; с 
оглед улесняване и ускоряване на попълването 
в базата данни, както и за целта на по-добра-
та организация на материалите, се спряхме на 
следната схема: Серия/Група/Емисия – Тип – 
Подтип – Комбинация от печати – Екземпляр 
(Обр 1).

Друг пример: елинистическите бронзо-
ви монети на Месембрия с глава на амазон-
ка на аверса и Атина Алкестийска с легендата 

METAΜBPIANON на реверса, по принцип се 
датират 250–175 г. пр.Хр. и се посочват като 
един тип.47 Иван Карайотов обаче успява да 
разпознае стилистически особености и извеж-
да три варианта с различна датировка.48 Според 
нашето разбиране става дума за три типа с едно 
и също изображение, които поради стилис-

47 Например BMC Thrace: 133 Nr. 8–10 (II–I в. пр. Хр.).
48 Karayotov 2009, 47–58 (http://www.corpus-nummorum.

eu/CN_Type313, 1666, 1667).

тически разлики се датират различно. Остава 
проблемът, че тези бронзови монети често са 
в лошо състояние и типовете са трудно разли-
чими. В най-лошия случай един екземпляр се 
свързва с повече от един тип.

Относно тези монети можем да се доверим 
на задълбоченото проучване на Иван Карайо-
тов; в други случаи, когато не съществува нито 
каталог на печатите, нито на типовете, и само 
ограничен брой монети е достъпен, дефинира-
ме типове, които на по-късен етап (след натруп-
ването на повече материал и знание) вероятно 
ще се наложи да бъдат подразделени. 

Типологичната работа с монетите е значи-
телно улеснена от стандартизираните описа-
ния, които изготвяме за монетите, печатите и 
типовете. В специализираната литература се 
откриват десетки различни описания за едно и 

също монетно изображение. Естест-
вено, търсачката в бази данни може 
да открие всяка от тези монети по 
ключови думи, но един обикновен 
потребител би се объркал, ако едно 
и също изображение е описано раз-
лично. По тази причина създадохме 
правила, за да е сигурно, че всички 
монети и монетни типове се описват 
по еднакъв кратък и точен начин.49 
Дефинирането на типовете под 
формата на нормирани данни за 
нумизматика на Nomisma.org има 
влияние, далеч надхвърлящо про-
екта. Описанието на тип може да 

бъде и индивидуализирано, с възможността за 
осъществяването му на различни езици,50 ‒ така 
се съобразяват съответните езикови и описател-
ни традиции и същевременно един еднозначен 
идентификатор (URI) прави типа цитируем 

49 Вж. https://www.corpus-nummorum.eu/pdf/Exter-
nalCoinEntry.pdf, p. 4–6. Нашите правила бяха 
възприети от колегите ни от Cabinet des médailles 
при Bibliothèque nationale de France, които по същия 
начин максимално кратко описват монетите си.

50 Въвеждаме всички описания на монети на немски 
и английски. Относно мултилингвистичните 
възможности чрез Nomisma.org виж Gruber 2018, 18.

Обр 1
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и четивен за машини, така че под формата на 
Linked Open Data да може да се използва при 
търсене в различни системи. С други думи, чрез 
установяването и употребата на международни 
стандарти се постига оперативен обмен и трай-
на достъпност.

Паралелно разработихме за иконографи-
ята многоезичен йерархичен тезаурус, който 
постоянно се допълва, за да обхване по въз-
можност всички антични монетосечения. Той 
би трябвало да е от помощ при определянето 
на монети, при семантични търсения и при 
обмен на данни, улеснявайки регистрирането 
на синоними, на различни изписвания, на чес-
ти грешки при въвеждане от клавиатура и на 
термини на различни езици. Също така могат 
да бъдат направени опити за ограничаване на 
възможните резултати в търсенето при трудни 
за идентифициране изображения. Ако дадено 
монетно изображение е в лошо състояние и по-
ради това трудно разпознаваемо, в търсачката 
може да се въведе напр. „мъжко божество“ и 
да се извикат всички монети с изображения на 
Арес, Аполон, Зевс и т.н. Този тезаурус позво-
лява обаче и адекватно описване на отделните 
части на изображението според тяхното зна-
чение, т.е. различаване между главни и второ-
степенни иконографски елементи и атрибути. 
По този начин може да се потърси напр. факла 
както като основно изображение, така и като 
атрибут на божество, или резултатите от търсе-
нето да се филтрират по съответния начин. Ние 
използваме пет основни категории (опирайки 
се на проекта DIANA - Digital Iconographic Atlas of 
Numismatics in Antiquity, на Месинския универ-
ситет): личности, флора, фауна, обекти и сцени, 
които според нуждите са регистрирани с раз-
лична йерархична тежест.51

Защо не описваме монетите само чрез по-
добен тезаурус, както например прави Проект 
DIANA52 и както би било логично за простите 

51 За това различаване на елементите вж. също Callataÿ 
2016, специално 125–126; 2018, 39–40 с допълнителни 
доказателства.

52 http://ww2.unime.it/diana/. Siehe auch Caccamo Calt-

монетни изображения при ранните електроно-
ви монетосечения53 или за изображения върху 
тежести54, а описваме монетите допълнително? 
Причината е, че в бъдеще възнамеряваме да от-
криваме подобни монети или да групираме мо-
нети от един тип и с помощта на компютърните 
технологии. Това цели съвместната ни работа с 
Karsten Tolle от Big Data Lab към Франкфуртски 
университет.55 В нашата база данни вече са въве-
дени над 6.800 стандартизирани описания, кои-
то се използват за машинното самообучение, 
базирано на Natural Language Processing (NLP) 
и които освен това вече са успешно тествани 
върху други колекции от данни.56 Това би поз-
волило по-лесното организиране на вече на-
брояващите стотици хиляди дигитализирани 
монетни описания към обществени и частни 
колекции и аукциони. Друга възможност се ос-

abiano 2018.
53 За помощта и дискусиите относно тезауруса дължа 

специално благодарности на Ute Wartenberg Kagan.
54 Международният проект за монетни тежести „Pon-

dera online“ (https:// pondera.uclouvain.be/) също 
използва тезауруса ни и го допълва. Новите данни 
трябва да се прибавят и обратно към общия тезаурус. 
Чрез тезауруса успяваме да разпознаем и свържем 
еднакви изображения върху монети и тежести: на-
пример херми върху тежести от Енос (https://pondera.
uclouvain.be/artifact/3150/) и върху различни монети 
от града като известно монетно изображение (http://
www.corpus-nummorum.eu/CN_Type3778 съответно 
CN_Type2997) или маркирани като допълнителен 
знак (http://www.corpus-nummorum.eu/CN_Type2724 
съответно http://www.corpus-nummorum.eu/CN_3121). 
От черноморския полис Калатис идват тежести по-
знати като Атина/Кривак и Лък в колчан (https://
pondera.uclouvain.be/artifact/11467). Кривак и Лък в 
колчан са типичен реверсен печат за елинистически 
монети на този град (http://www.corpus-nummorum.
eu/CN_Type5188 bzw. CN_Type5191, 5260–5263, 5265, 
5298, 4026) и той се появява също на имперски мо-
нетосечения (http://www. corpus-nummorum.eu/
CN_Type3974 bzw. CN_Type3991, 4005). Някои типо-
ве (http://www. corpusnummorum.eu/CN_Type3993, 
3999–4001, 4003–4004) показват как при тежестите 
откриваме главата на Атина на предната страна и 
символи на Херакъл, допълнени с щит и житни кла-
сове на гърба.

55 http://www.bigdata.uni-frankfurt.de/tolle/.
56 Вж. Klinger et al. 2018.
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новава на дигиталното разпознаване на изобра-
жения (вж. по-долу).

Нашата база данни бе развита като рацио-
нална MySQL база данни, в която всички полета 
са маркирани с еднозначни идентификатори, 
генерирани от Nomisma.org. По този начин въ-
ведените в уеб портала данни могат допълнител-
но да бъдат трансформирани в RDF-triple, като 
по този начин стават възможни и SPARQL-тър-
сения.57 Чрез машинното обвързване на тези се-
мантични търсения с иконографския тезаурус и 
с успеха, с които NLP бе приложен за нашите 
описания, можем вече свободно да изследва-
ме семантични връзки (например в търсене на 
всички женски божества, които са изобразени в 
храм), а в перспектива ще стане възможно тако-
ва търсене сред всички антични монети, които 
са предоставени като LOD през Nomisma.org.58 
Чрез обучаването на компютрите да откриват 
релевантна информация на човешки език, а 
именно описанието на монетите, не се налага 
то да бъде ръчно обвързвано с тезауруса.

Как обаче могат да бъдат правилно модели-
рани различни интерпретации на едно и също 
монетно изображение? Женската глава, украсе-
на с обеци, огърлица и диадема, поставяна през 
IV в. пр.Хр върху бронзови монети на Егоспота-
ми с различен номинал, в литературата е опис-
вана като Хера, Деметра, Артемида или просто 
като глава на богиня, или като женска глава.59 
Ако изберем да въведем запис на по-високо йе-
рархично ниво ‒ „женска глава“, търсенето би 
включвало и всички записи на по-ниско ниво 
като Деметра, Хера, и т.н. В случай обаче, че 
решим да опишем главата като Хера, монетата 
няма да бъде откриваема, когато някой търси 
само Артемида.

Какво се случва, ако имаме две напълно раз-

57 Това е принос на Karsten Tolle. За сходен мапинг вж. 
Tolle – Wigg-Wolf 2015. За нумизматични примери 
за SPARQL-търсения вж. Heath 2018.

58 За тази цел в бъдеще трябва да се направят корекции 
на графичния потребителски интерфейс, за да се 
улеснят заявките за SPARQL за ИТ неспециалисти.

59 http://www.corpus-nummorum.eu/CN_Type241, 273, 
279, 1961, 1962.

лични интерпретации на една и съща монета? 
Например на монетите от Деултум е изобразен 
предмет, който – доколкото е различим – не се 
открива на други монети. Йорданка Юрукова, 
автор на корпус на това градско монетосече-
не, го интерпретира като пчелен кошер60 и се 
аргументира с идеята, че Деултум е известен 
с пчеларството си. Димитър Драганов, който 
публикува голяма частна колекция с монети 
от Деултум, вижда в обекта фонтан подобен на 
Meta Sudans върху римски монети.61 Възможно 
е обаче и да е напълно непознат за нас култов 
обект. Към момента остава неизвестно. Как да 
моделираме този конфликт в рамките на база-
та данни? Естествено не е възможно в тезауруса 
да зададем равенство между пчелен кошер и 
фонтан. Единствената възможност на този етап 
е да се добавят и двете описания. Съответно е 
желателно да обвържем нашите изображения 
с други антични извори и по този начин евен-
туално да намерим най-добрите интерпрета-
ции. Важно е също тезаурусът да бъде свързан 
с други подходящи депозиториуми на данни за 
различен вид извори ‒ Lexikon Iconographicum 
mythologiae classicae (вкл. Thesaurus Cultus et 
Rituum Antiquorum),62 Beazley-Archiv,63 Arachne 
/ iDAI-Objektdatenbank,64 Research Space,65 Art & 
Architecture Thesaurus des Getty Institute66 и т.н., 
‒ които също предлагат възможности за търсе-
ния свързани с античната иконография.

С тези обвързвания се преследват две цели: 
от една страна да се открият подобни изобра-
жения в други антични извори и по този начин 

60 Jurukova 1973: 4, 24, 36 и Nr. 204, 232, 313, 427, 452, 
456, 505. Вж. http://www.corpus-nummorum.eu/CN_
Type115, 206–207, 212, 1069, 1125, 1167, 1294, 3823.

61 Draganov 2007, 146–148.
62 https://weblimc.org/
63 https://www.beazley.ox.ac.uk/archive/default.htm.
64 https://arachne.dainst.org/; http://archwort.dainst.org/

de/vocab/index.php?setLang=en. Докато търсене по 
ключовата дума „Bienenkorb“ носи резултати, такова 
за английския термин „beehive“ е по-малко успешно, 
факт който още веднъж подчертава необходимостта 
от LOD.

65 https://www.researchspace.org/
66 http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/
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в определени случаи да се постигне по-добро 
разбиране на монетните изображения. Това е 
особено валидно за по-сложните изображения, 
които често пресъздават локални традиции и 
за които поради това могат да се намерят пара-
лелни, подобни или разгръщащи смисъла кар-
тинни композиции. Освен това обвързването 
трябва да разпространи познанието за нашите 
монетните изображения и сред други класове 
обекти ‒ вази, релефи, саркофази и други.

Осъзнаваме, че в бъдеще възможностите за 
разпознаване на изображения ще станат толко-
ва големи, че компютрите ще са в състояние да 
откриват и показват подобните монети.67 Пред-
поставка за по-добро машинно самообучение 
(в настоящите контролирани първопрояви на 
обучение) е както големият брой референтни 
обекти, така също описанието и маркирането 
на изображенията. Тепърва предстои сериозна 
подготвителна работа във връзка с монетни-
те изображения. За адресирането и наимено-
ването се нуждаем от идентификацията. Тя е 
основата за по-нататъшно тълкуване и накрая 
за дефинирането и отнасянето към определен 
тип. Следователно същинската нумизматич-
на работа и изследвания продължват да са от 
незаменимо значение; извличането на данни, 
изкуственият интелект и невронните мрежи 
позволяват обаче и разкриването на нови по-
знавателни структури. Именно разпознаване-
то на закономерни модели и автоматизацията 
в разпределянето на метаданни ще направят 
възможна класификацията на по-големи коли-
чества данни, каквито представляват монетите.

Създаването на типов каталог за огромното 
количество на всички гръцки монетосечения е 
херкулесово изпитание. Осъществяването му 
на необходимото ниво е възможно само чрез 
международно сътрудничество и всеки е пока-
нен да се включи. През 2014 г. Международният 
нумизматичен съвет пое покровителството над 
тези проекти.

Допълнителни условия са тук представени-

67 Вж. също Gruber 2018, 32. Два по-ранни примера: 
Lopez – Arslan 2017; Marchand 2017.

те дигитална обработка и публикуване в Семан-
тичната мрежа (Semantic Web), при употребата 
на нормирани данни, както и локалният подход 
по антични региони. Така съществува не само 
нашият портал за Тракия (който вече обхваща 
и съседните граничещи области като Долна 
Мизия, Троада и Мизия в Азия), а вече са об-
хванати и царските сребърни монетосечения на 
Кипър,68 типологията на монетите на Аргеадите 
с Александър Велики,69 монетите на Селевкиди-
те,70 птолемейските монетосечения,71 карийски-
те монетни типове72 и тези на партите73 (https://
www.greekcoinage.org/portals.html).74 В бъдеще 
трябва всички гръцки монетни типове заедно 
да бъдат достъпни за запитвания по основни 
критерии в една обединяваща уеб страница, от-
където сред получените специфични резултати 
от търсенето ще е предоставена препращаща 
връзка към съответна платформа.75 Вече има 
разработена обединяваща страница за еленис-
тическите царски монетосечния .76

Нормираните данни в областта на нумизма-
тиката, т.е. URIs за нумизматични концепции, 
които улесняват съставянето на полезните RDF-
Tripels за нумизматични изявления, се създават 
от Nomisma.org.77 Това е бързо разрастващ се 
международен проект.78 Както бе изтъкнато в 
началото, искаме монетите да бъдат използва-

68 http://kyprioscharacter.eie.gr/en.
69 http://numismatics.org/pella.
70 http://numismatics.org/sco.
71 http://numismatics.org/pco.
72 http://hno.huma-num.fr.
73 http://www.parthia.com/parthia_coins.htm.
74 Glenn et al. 2018, 10f.; Meadows – Duyrat 2017.
75 http://www.greekcoinage.org/news/new-funding-for-

online-greek-coinage-the-archproject.
76 http://numismatics.org/hrc/.
77 Gruber 2018 с допълнително потвърждение, че 

SPARQL-endpoint на Nomisma.org вече има повече 
от 100.000 запитвания на ден и така се превръща 
в една от най-използваните LOD информационни 
системи в сектора на културното наследство (пак там, 
21). Glenn et al. 2018, 11. Кратко обяснение на немски 
предоставя Dahmen 2015.

78 „Digital Numismatics“формира сега работна група в 
рамките на DARIAH.eu (https://www.dariah.eu/activ-
ities/working-groups/wg-digital-numismatics).
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ни и това се случва най-лесно, смислено и ефи-
касно дори и отвъд областта на нумизматика-
та чрез Linked Open Data (LOD). В нашата база 
данни всички значими полета – монетарница, 
метал, номинал, личност – са свързани с нор-
мираните данни на Nomisma.org. Към нумиз-
матичните нормирани данни, отнасящи се за 
античните гръцки монетосечения и въведени на 
множество езици, вече са включени 2.108 моне-
тарници, 276 означения на номинали, 3.327 лич-
ности и т.н. Понастоящем Nomisma.org общо 
обхваща над 5.600 URIs. Тези данни са съгласу-
вани с ICOMON/CIDOC-CRM и използват също 
други LOD-системи като VIAF, Stoa Pleiades, 
Geonames, Getty vocabulary, dbpedia и др.79

Чрез употребата на нормирани данни се 
улеснява обмена между нумизматични бази 
данни.80 Освен това нашите данни се обогатяват 
с препращаща (продължаваща) информация. 
Когато например за въвеждане на монетар-
ницата се използва URI като nomisma.org/id/
Tomis, компютърът може в Nomisma.org да от-
крие информация, допълваща общата концеп-
ция – напр. да извика координати за съответна-
та монетарница, да покаже обвързаните с тази 
локация находки върху времева линия и карти 
и чрез линкове под формата на URIs да пре-
прати към повече информация за Томи. Една 
конкретна монета бива обвързана в граф от 
отворени свързани данни. Друга възможност е 
по този начин да се извикат данни за личности, 
свързани с монетите ‒ например за авторитета, 
оторизирал монетосеченето, като Александър 
Велики (http://nomisma.org/id/alexander_iii) или 
79 Вж. също Dahmen 2015. Монетният кабинет в Берлин 

разви интерактивния си онлайн каталог за монети 
с нормирани данни:https://ikmk.smb.museum/ndp/
home?lang=en.

80 Gruber 2018, 24. В Pella портала за монетите на Ар-
геадите се откриват всички емитирани в Месамбрия 
монети с Александър Велики, които се намират в Бер-
лин, Париж, Ню Йорк или също Тюбинген, Мюнстер 
и т.н. Към момента общо през портала поддържан 
от Американското нумизматично общество за рим-
ски и елинистически монети са достъпни повече от 
200.000 екземпляра от повече от 30 колекции. Вж. 
също Meadows – Gruber 2014.

непознати от други извори монетни магистра-
ти, като Менискос (Meniskos) (http://nomisma.
org/id/meniskos_byzantium), който е засвиде-
телстван върху монети от Бизантион. Естестве-
но и находките могат да бъдат обвързани с мо-
нетите. Например в Томи са открити монети от 
Истрос.81 Надписите от града също са свързани 
с монетарницата на Истрос през Pleiades.82

Но не само данните ни се допълват, нашите 
монети също се намират много по-лесно. Кога-
то дадено антично място, маркирано в проекта 
Pleiades83 с URI, се потърси в топографския пор-
тал Pelagios,84 автоматично се показват всички 
монети, свързани с мястото ‒ като монетарни-
ца и местонаходище. Това важи също за всич-
ки надписи, папируси и други извори, архео-
логически артефакти и т.н., които са въведени 
на принципа на свързаните данни в Perseus,85 
Trismegistos,86 Arachne87 и други портали. Чрез 
LOD се изграждат цели мрежи от взаимообвър-
зана информация и ресурси.88 Всички печелят 
от използването на Linked Open Data, тъй като 
научните описания на типове, датировки и кла-
сификации трябва да бъдат формулирани само 
веднъж, а след това стотици подобни монети 
могат да бъдат отнесени към тях. По този на-
чин се решава противоречието още от времето 
на Mommsen: с едно натискане на копче могат 
да се предоставят както каталози на колекции, 
така и корпуси на типовете или печатите.89 

Дигитализацията се явява решителна стъп-
ка напред в сравнение не само с ранните рисун-

81 Например http://coinhoards.org/id/igch0813.
82 http://nomisma.org/id/istrus: https://pleiades.stoa.org/

places/216839.
83 http://pleiades.stoa.org.
84 http://pelagios-project.blogspot.com. Виж също Isaksen 

et al. 2014.
85 http://www.perseus.tufts.edu.
86 https://www.trismegistos.org.
87 https://arachne.uni-koeln.de.
88 За връзката между научната литература и архивните 

материали вж. Gruber 2016.
89 Разбира се паралелната печатна и онлайн публика-

ция на монети има ред предимства, вж. например 
Meadows 2018; Olivier 2018.
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ки и резба върху дърво,90 които естествено до 
голяма степен са израз на интепретация, но и 
с ранните фотографии, които често по техни-
чески и финансови причини се използват само 
като заместител в колекциите и съответно не са 
отпечатвани в текста като достатъчно ясни ре-
продукции на монети.91 Докато през втората 
половина на ХХ в. са заснети поне всички печа-
ти, то днес дигиталната фотография за първи 
път позволява и всички монети да бъдат пред-
ставени в снимки, а с това да са достигне и иде-
алът формулиран през 1911 г.92 Сега всеки има 
възможност да провери за себе си отнасянето на 
монети към определени типове и печати. Нещо 
повече, новите дигитални възможности позво-
ляват не просто обозначаване, интерпретация 
и изследване на изображението, но иновативни 
визуализации на информационните връзки. По 
този начин материалът може да бъде подреден 
спрямо задачата. Подобността и еднаквостта 
стават много по-отчетливи, а някои връзки едва 
за първи път са разпознаваеми. Тъй като всяко 
описание всъщност е своеобразна интерпрета-
ция, високо качествените изображения придо-
биват допълнителна важност. Същевременно 
– както вече многократно беше подчертано – 
публикуваната снимка на монета с информа-
ция за собственост е най-добрата защита на 
културни ценности.

Необходимите за описване и определяне на 
монетите параметри и серийният им характер 
улесняват усилията за нормиране на данните 
дотолкова, че нумизматиката може да се нарече 
образцова в това отношение в рамките на ар-
хеологическите науки. Големите количества от 
монетни емисии все пак остават относителни, 
поради многобройните все още непубликувани 
колекции, въпреки че благодарение на новите 
дигитални технологии броят на обществено по-
знатите монети чрез интернет е силно нараснал 
90 Те се използват още в публикациите на монети от 

XVI в.
91 Pick 1898, стр. XIII.
92 Fritze 1911, 26. Снимките се публикуват с висока 

резолюция и спрямо интернационалния стандарт 
IIIF.

и продължава да расте.
Doreen Mölders в пролога си за масовото 

„складиране“ в археологията поставя въпро-
са, дали археологическата наука – бихме доба-
вили и нумизматиката – страда „все повече от 
натрупването на масата на обекти“.93 За нашето 
направление трябва да отречем това предпо-
ложение, тъй като ние имаме нужда от мате-
риалите94 и компютрите могат да помогнат с 
огромните количества. Така определянето на 
стандартите, според които са емитирани от-
делните гръцки полисни монетосечения, про-
дължава да бъде бурно дискутирано. За да се 
направят солидни доказателствени изчисления 
и да се обосноват теориите, е необходима обра-
ботката на възможно най-голям брой монети. 
Обхващането на тези монети е една от нашите 
належащи задачи. Все още сме в зората на на-
шата наука, която изисква класическа типоло-
гично-хронологична обработка на изворите,95 а 
за това могат да помогнат компютърно базира-
ни методи като разпознаване на изображения и 
Natural Language Processing. Освен това голям 
потенциал се крие в обединяването на различ-
ни видове извори, например за целта на разко-
дирането на митологични изображения.

Досега ставаше дума основно за първич-
ния контекст на „биографията“ на една моне-
та, т.е. за нейното производство като средство 
за плащане и комуникация, а не за вторичния 
ѝ контекст ‒ употребата ѝ, или дори за третич-
ния – на депониране и повторна употреба;96 
а те също в никакъв случай не могат да бъдат 
игнорирани. По тази причина въвеждаме ин-
формация за евентуално препечатване, допъл-
нително маркиране, възстановяваме имената на 
личностите, разкрити върху монети с damnatio 

93 Mölders 2016, 10: „zunehmend unter den Massen an Ob-
jekten“.

94 Вж. също Göbl 1987, 24.
95 Mölders 2016, 13.
96 Elkins 2009, 46. Hofmann 2016, 295: „залегнали в 

множество действени и комуникационни връзки и с това 
вплетени в най-разнообразни истории“ („in zahlreiche 
Handlungs- und Kommunikationszusammenhänge eingebettet 
und somit in die verschiedensten Geschichten verstrickt“).
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memoriae, отбелязваме данните за намирането 
и т.н. Това, което искаме да постигнем с нашия 
портал чрез Linked Open Data, е допълнително-
то обвързване на информационните единици. 
Само след подреждане на монетите във време-
то и пространството могат да бъдат поставени 
истински вълнуващите въпроси за монетната 
и парична история. И тук е допустим финален 
цитат на Момзен, който майсторски в своята 
Geschichte des römischen Münzwesens от 1860 г. 
изтъква: „Каква хубава частица история се крие в 
парите“.97 Той успява по неповторим начин да 
предаде значението на монетите за нумизма-
тиката и историята на парите: “I am fully aware 
that my numismatic works are far from satisfactory; 
nevertheless, they have contributed to bridge over the 
chasm between numismatics and history”.98 И нашият 
портал www.corpus-nummorum.eu трябва да се 
превърне в мост над пропастта между нумиз-
матика, история и археология.99 Ние обръщаме 
в действие идеите на Mommsen в дигиталния 
свят: фрази като изпълнимост, научност, интер-
националност, общо благо и възможност за об-
мен, кооперативност се превръщат в реалност.

По тази причина искам да завърша с пока-
на за присъединяване към нашите усилия по 
посока обогатяване на общите онлайн ресурси. 
Open Access, Open Data и Open Source са трите 
централни стълба на дигиталната нумизмати-
ка, основаваща се на колаборативното сътруд-
ничество. Създаването на разбираем за хора и 
машини референтен корпус за гръцките монет-
ни типове ще ги включи сред важните извори, 
необходими за нашето разбиране на античния 
манталитет и идентичност, както и античната 
97 Mommsen 1905, 245: „Welches gute Stück Geschichte im 

Gelde steckt“.
98 Благодарствена реч за връчване на Медал на 

Кралското нумизматично дружество, Лондон, 
през 1895 г.: Proceedings of the Numismatic Society 
1894/1895, NC 1895, 1–40, 20.

99 Това отговаря на базисните принципи на 
изследователските данни: откриваемост, достъпност, 
оперативна съвместимост и използваемост 
(https:// www. go-fair.org/fair-principles), както са 
формулирани от NFDI-инициативата, вж. T. Schrade, 
FAZ 28.11.2018. https://www.nfdi.de/
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В концепцията на класическите римски юр-
исти държавата, разглеждана като res publica, се 
свързва най-вече със своите граждани. Затова 
римските претенции за установяване на ред са 
практически неограничени в пространството: 
те се простират в цялото им познато ойкумене 
– навсякъде, където има римски граждани.1  

След победите на римските легиони в Тра-
кия през 72/71 г. пр.Хр. Римската република 

1 Бацаров 1999, 196.

налага своето военнополитическо влияние и по 
западнопонтийското крайбрежие.2 Създатели-
те на универсални империи формират упра-
вляващия слой в тях и са гръбнак на армията и 
администрацията. Тази им функция предопре-
деля конфигурацията на тяхното присъствие в 
имперското пространство. Извън неговото ге-
ографско ядро първоначално те се съсредото-
чават в периферни зони на реален или потен-

2 Preschlenoff 1994, 170-173; Preshlenov 2012, 43-45.

Римското присъствие по Югозападното 
Черноморие и Colonia Flavia Pacis Deultensium

Христо Прешленов

„... illa vox ... ‘civis romanus sum’, quae saepe 
multis in ultimis terris opem inter barbaros et salutem tulit ...“

Cic. Ver. 2.5.147

Romans along the Southwestern Black Sea region                                                         
and Colonia Flavia Pacis Deultensium

Hristo Preshlenov
Abstract: The Roman military campaign in the Pontic region (72/71 BC) during the Third Mithridatic War initiat-

ed the political integration of the Southwestern Pontos in orbis Romanus. In AD 70s veterans from Legio octava Augusta 
founded Colonia Flavia Pacis Deultensium near nowadays Burgas Bay. The colonists carried out navigation connection 
with the Black Sea through the open Mandra firth. Thus, the Roman presence became a stabilizing factor in the Pontic 
region of the newly established province of Thrace.

Available narrative, epigraphic, and archaeological sources do not register another organized settlement of for-
mer military in the poleis along the Southwestern Pontos.

Roman emperors were honoured in the poleis along the Southwestern Pontos ‒ Septimius Severus in Apollonia 
Pontica (after AD December 10th, 194 - before August 28th, 195), and also his statue was placed (in the temple of Min-
erva?) in Deultum (in AD 195/6-198). Other Roman emperors (Gordian III, Philip I, and his wife Otacilia Severa) were 
honoured in this and/or in others temples of Deultum until the mid-3rd century AD. In Odessos Gordian III seems 
to have been honoured in the temple of Θεὸς Μέγας Darzalas, his divine patron. In AD 270 (?) the northern urban 
area of Deultum, including the imperial temple was destroyed/burnt by Gothic attacks in the region. At the end of 
the 3rd c. AD a representative town house (domus) was built over the ruins of the temple; the domus was repaired and 
reconstructed up to the late 4th c. AD.

Key words: Deultum, imperial temples and statues, military colonization, Thracia, urbanisation.
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циален външен натиск, противопоставяйки му 
военната колонизация.3

По Западното Черноморие за тази цел е 
предпочетен Бургаският залив, където през 70 
г. сл. Хр., като част от мерките предприети от 
Веспасиан за стабилизиране на новооснованата 
провинция Тракия, е основана римската коло-
ния на ветерани Деултум.4 Ветерани от VIII Ав-
густов легион (дислоциран в Нове, провинция 
Мизия) получават полски и горски терени по 
средните и долните течения на Русокастренска, 
Средецка, Факийска и Изворска река и Бурга-
ските езера (Обр. 1).5 Застроеният център на ко-
лонията е разположен на левия бряг на Средец-
ка река преди Мандренския лиман,6 “stagnum” 
според елинистически източник на Плиний 
Стари.7 Отвореният и плавателен лиман осигу-
рява навигационна връзка с морето. Колонията 
се намира край военния път, свързващ европей-
ския и малоазийския лимес, в отсечката Дурос-
торум – Марцианополис – Акве Калиде – Хад-
рианопол – Бизантион.8 Това местоположение 
алегорично е представено на уникална монетна 
емисия в обръщение при Гордиан ІІІ – речен 
бог, облегнат на урна, от която изтича вода (р. 
Средецка) в глинен съд (Мандренското езеро), 
поставен в краката на женска фигура полулег-
нала върху морски вълни (морската богиня Та-
ласа), държаща кораб с издути платна (приста-
нището на колонията) (Обр. 2).9 
3 Бацаров 1999, 155, 195, 197, 199; Вачкова б.г., 250.
4 Драганов 2006, 27-29; Геров 1980, 34, 42. Монети на 

Нерон, аутопсирани в РИМ Бургас от Е. Паунов, на 
когото съм благодарен за насочващата информация и 
коментар, не изключват вероятността за пребиваване 
на военни лица, ангажирани с логистика на предсто-
ящото заселване. През 73-76 г. сл.Хр. колонистите 
честват Веспасиан и двамата цезари Тит и Домициан 
(Sharankov 2017, 38).

5 Геров 1980, 42.
6 Попов, Мишев 1974, 31, фиг. 21.
7 Геров 1978, 13; Геров 1980, 44.
8  Торбатов 2004, 89.
9  Драганов 2006, 30, 155-156, 366, Кат. № 1252-1254. 

Мандренското езеро е плавателно и през ІІ хил. 
През юли 1203 г. Алексий Трети, търсейки българ-
ска подкрепа срещу кръстоносците достига бълга-
ро-византийската граница при Девелт („Горното“ (?) 

„Търсеното“ стратегическо местоположе-
ние на/край източнобалканските комуника-
ционни трасета между Долнодунавския и Ма-
лоазийския лимес е гаранция за римския ред 
по крайбрежието на Понта южно от Хемус. 
Градската територия на колонията включва 
и (част от) Бургаското езеро. На северния му 
бряг (в района на старата бургаска железопът-
на гара) в последната трета на І в. - началото на 
ІІ в. сл.Хр. е поставена колона с надпис F(ines) 
C(oloniae) D(eultensium), маркираща границата с 
Анхиало.10 Вероятно, не по-късно от средата на 
ІІ в. е изградено стражево укрепление. През ІV 
в. сл.Хр. край него възниква селище (и некро-
пол), което съхранява в името си спомена за 
римския бург.11 На юг територията на Деултум 
достига планинския рид Каратепе в Странджа 
планина. В м. Кралев кладенец, вероятно12 в 
землището на с. Пънчево, е открит строителен 
надпис, поставен по повод изграждането през 
155 г. сл.Хр. на „бурги и президии за охрана на про-
винция Тракия, като Гай Юлий Комод Орфелиан, 
императорски наместник, пропретор, се погрижи 
да се построят бурги и президии и по границата на 
флавиевата колония Деултум” (Обр. 3).13 

Границите на предвидения за застрояване 

градище – Шкорпил 1891, 134-136, Фиг. 45), вероятно 
по море, тъй като според Никита Хониат и Теодор 
Скутариот на императора се наложило да „избяга 
бързо“ отнасяйки със себе си императорската съкро-
вищница (Златарски 2007, 170). В т. нар. „Савойска 
хроника“ е описано навлизането на флотилията на 
граф Амедей VI в Мандренското езеро през 1366 г. 
(Димитров 1981, 386-387). През 1493 г. езерото е нари-
чано Кьорфес от турски „залив“, косвено указание, че 
е достъпно за приставане на плавателни съдове. През 
1884 г. К. Иречек описва езерото като все още отворен 
лиман със слаба постоянна проточност. През 1934 г. 
започва коригирането на вливащите се в него реки 
и строителство на диги в западната му част, които 
значително променят топографията на прилежащите 
му терени (Карайотов и др. 2011).

10 Sharankov 2017, 56-57.
11 Preshlenov 2017, 199-200 [с библ.].
12 За местност с това име (и ?) на ок. 15 км ЮЗ в земли-

щето на с. Факия ми обърна внимание Константин 
Господинов (РИМ Бургас).

13 Sharankov 2017, 57-58.
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терен на левия бряг на Средецка река са очер-
тани с традиционно при основаването на рим-
ска колония ритуално заораване (legatus coloniae 
deducendae в Деултум е Тит Авидий Квиет),14 акт 
представен в репертоара на градската монетар-
ници с устойчив иконографски тип през пър-
вата половина на ІІІ в. (Макрин, Диадумениан, 
Север Александър, Максимин І, Гордиан ІІІ, Фи-
лип І, Филип ІІ)15 (Обр. 4). Вероятно римските 
мензори отлагат не по-малко от 40 инсули (Обр. 
5) с размери около 60 м (И ‒ З) и 45 м (С ‒ Ю) 
и площ около 2,7 дка/1,2 югера,16 ½ от площта 
на инсулите в Помпей, превърнат от Сула през 
80 г. пр.Хр. в Colonia Veneria Cornelia Pompeianorum 
със заселването в югоизточната градска зона на 
2000 ветерани и засипан с вулканична пепел 9 
години след основаването на Деултум.17

До средата на V в. укрепената градска зона 
на Деултум има компактна правоъгълна фор-
ма и вероятно обхваща площ не по-малко от 14 
ха. Планирането на селищната структура е съ-
образено с римските урбанистични концепции 
като форумните терми изглежда са изградени 
в две инсули северно от геометричния център 
на колонията,18 а на най-високо разположените 
терени в северната градска зона е оказ(в)ана по-
чит (и) на Минерва, Септимий Север, Каракала, 
Филип І и Отацилия.19 

Концентрацията на ветерани в колонията 
край Бургаския залив изглежда не налага ор-
ганизираното разсредоточаване на отслужили 
лица и на територията на други селища в ре-
гиона, където до края на Принципата социал-
но-стратификационната група на veteranorum 
− приобщена (най-късно) при Северите към 
honestiores20 − остава относително малобройна, 

14 Sharankov 2017, 58.
15 Драганов 2006, 103-104, Кат. № 121, 193а, 236, 452, 820, 

1247, 1248, 1721, 1876.
16 Preshlenov 2015, 395, Fig. 1.
17 Етиен 1984, 8-9, 27, 76, 225.
18 По информация на К. Костова (ОИМ-Средец).
19 Preshlenov 2015, 395, Fig. 1/2.1, 2.2; Sharankov 2017, 

40-44; Прешленов, Райчева 2018, 310; Preshlenov 2018, 
531; Boteva 2020; Milčeva 2020.

20 Vittinghoff 1990, 172, 199-200, 234.

а присъствието ѝ “не оставя следи“ в почетни 
декрети, посветителни и надгробни надписи.21 

По време на императорите от династията на 
Антонините отслужили лица (от римските по-
мощни войски) се споменават само в две военни 
дипломи, които съдържат преписи-извлечения 
от укази на император Хадриан. Намерената 
случайно в края на ХІХ в. на територията на 
Одесос удостоверява предоставеното римско 
гражданство и право на законен брак на два-
десет и шест войници, „завършили военния си 
дълг“ под командването на Юлий Фронтон „in 
classe praetoria Misenensi” през 119 г. сл.Хр.22 Част 
от диплома открита през 2019 г. във форумната 
баня на Деултум, съдържа данни за уволнени 
през 122 г. сл.Хр. войници от помощните части 
в провинция Долна Дакия, (поне) един от които 
се заселва в римската колония, петдесет години 
след нейното основаване.23

Спорадични са сведенията за военни лица 
и техни родственици в селищата по Югозапад-
ния Понт и по време на милитаризирането на 
империята при династията на Северите. През 
втората половина на ІІ (– началото на ІІІ) в. 
сл.Хр. бенефициарият консуларис Малий Се-
кунд организира погребението на съпругата си 
Антистия Фирмина в Одесос (Обр. 6).24 След 212 
г. сл.Хр. в града са погребани и Гай Емилий Биа-
тор и съпругата му Валентина, дъщеря на Авре-
лий Валес, военнослужещ от ХІ Клавдиев леги-
он дислоциран в Дуросторум.25 През първата 
половина на ІІІ в. сл.Хр. военните и админи-
стративните компетенции на легиона покриват 
и западнопонтийското крайбрежие от Хистрия 
до Одесос.26 Вероятно след стълкновенията (с 
гетите ?) през управлението на Макрин27 Тит 

21 Preshlenov 2005, 631.
22 Геров 1952, 321; НА БАН, ф. 165 к, а.е. 489, л. 5, 7.
23 За предварителната информация за съдържанието 

на военната диплома съм благодарен на К. Костова, 
ръководител на проучванията (ОИМ-Средец), и Н. 
Шаранков (СУ „Св. Климент Охридски“).

24 IGB I2, 218; Schallmayer et al. 1990, № 655.
25  IGB I2, 175 bis; IGB III/2, 1597.
26 Zahariade s.a., Fig. 1, 377, 382.
27 Ботева 1997, 296, 313, 321.
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Аврелий Флавин, бивш примипил, е избран за 
булевт в Дионисополис, Тира, Марцианополис 
и други селища в региона,28 а Марк Помпей Лу-
ций, проконсулски бенефициарий от Първи 
Италийски легион (впоследствие и булевт на 
Дионисополис, Калатис и Марцианопол)29 из-
вършва посвещение на Зевс (Юпитер) Долихен 
в Дионисополис. През III в. сл.Хр. в околности-
те на Одесос, на територията на селище30 край 
пътя за Марцианополис,31 стационарият Руф 
извършва посвещение на Зевс и Хера и в чест 
(посмъртно ?) на своя командир, центуриона 
Луций Фест.32

Присъствието на Север и синовете му в До-
лна Мизия и Тракия, включително по Югоза-
падното Черноморие, обуславя и нисходяща 
форма на общуване принцепс ‒ полис. В очак-
ване на посещения на пребиваващи в региона 
представители на централните римски власти и 
след тях, градските управи изразяват своята ло-
ялност и признателност към принцепса, върхо-
вен носител на държавния суверенитет и гарант 
за обществения ред и сигурност, (включително) 
с почетни надписи и статуи.33 

През лятото на 193 г. сл.Хр., Първи Италий-
ски легион обсажда Бизантион, гравитиращ 
към Песциний Нигер, претендент за властта в 
гражданския конфликт. През 194 г. сл.Хр. Ни-
гер е убит, но Бизантион остава извън контро-
ла на Септимий Север. Това изглежда насочва 
вниманието му към подстъпите до Проливите 
от север – по море и през старопланинските 
проходи. През периода след 10 декември 194 – 
преди 28 август 195 г. сл. Хр. Септимий Север е 
почетен в декрет на народа и съвета на Аполо-
нийския полис, в който титулуването му добли-
жава „пълната“ форма, обичайно използувана 
в официалната държавна кореспонденция.34 

28 Gerov 1989, № 18; Matei-Popescu 2014, 184.
29 IGB I2, 24 bis; Matei-Popescu 2014, 185.
30 IGB I2, 277-280.
31 Торбатов 2004, 90.
32  Мирчев 1951, № 40; IGB I2, 277; Matei-Popescu 2014, 

186.
33 Preshlenov 2013, 189, 192-194; Preshlenov 2016, 257-259.
34 Прешленов 2012, 224-225; Boteva 2020, 27.

В Деултум, части от бронзова статуя на 
Септимий Север, изработена през 195/6-200 г. 
сл.Хр.35 (историческият контекст на периода 
ограничава  горната граница до/в 198 г. сл.Хр.)36  
(Обр. 7), са преотложени в/с повдигащ/израв-
нителен пласт, положен в източния дял (вто-
ра фаза ?) на късноримска представителна 
постройка (domus),37 изградена върху части от 
демонтирани до основи  преди края на ІІІ в. 
сл.Хр. римски структури в инсулата северно от 
форумната баня (Обр. 8). От римските строежи 
са разкрити  каменни блокове от гладката част 
на стените на помещения с „верижен“ план 
(И‒З), споени с бял хоросан, части от (първото) 
им строително ниво (глинест подложен пласт, 
примесен с дребен речен чакъл и хоросанов 
слой), под което е попаднала монета на Веспа-
сиан (76 г. сл.Хр.), настилка от правогълни и 
полигонални плочи, изрязани от пясъчникови 
туфи („айтоски“ тип).38 В пласт (вероятно де-
монтажен) с хоросанови деструкции и римска 
червено-глинена/лакова керамика е открита 
бронзова монета на Томи (Хадриан) и оловна 
плочка (ex-voto ?) (3,4 х 3,2 см), със схематично 
представена къса фасада на дистилен храм с 
триъгълен фронтон,39 изобразен и върху първа-
та редовна монетна емисия на Деултум, отсече-
на при самостоятелното управление на Карака-
ла през 212/213 г. сл.Хр. (Обр. 9).40 Възможно е 
статуята на Север да е поставена в адаптирана 
съществуваща култова сграда, от чиито деструк-
ции, при запълването през първата половина 

35 Milčeva 2020, 17-22.
36 Boteva 2020, 27, 28.
37 По композиция, конструкция и интериор построй-

ката не се различава от изгражданите от края на ІІІ 
в. сл.Хр. в провинцията представителни жилищни 
комплекси (срв. Динчев 2002, 206-241).

38 Дамянов 1987; Прешленов, Райчева 2018, 310-312; 
Прешленов, Райчева 2019, 338-340. За вида, произхода 
и обработката на строителния камък и мрамор, (пре)
използувани в колонията, вж. Прешленов под печат. 

39 ОИМ-Средец. Полеви инвентарен № 56, 65.
40 Драганов 2006, 145, 149-150, 204, Кат. 49а. Каракала е 

честван заедно с баща си (208 г. сл.Хр.), с/по време на 
игри в амфитеатъра на колонията (Sharankov 2017,48-
49; Вагалински 2009, 84, 153, ) 15; Boteva 2020, 28. 
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на V в. сл.Хр. на римско водохранилище, освен 
фрагменти (ръка, държаща копие, наметало) от 
императорска(та ?) статуя,41 са взети и части от 
мраморна статуя (торс с егида, лява ръка, дър-
жаща щит с релефна сцена „гигантомахия“, 
поставка с увиваща се около дърво змия) на 
Минерва,42 богиня на която е оказвана особена 
почит от император Домициан, през принци-
пата на чийто баща Веспасиан е основан Деул-
тум (Обр. 10).

Монументална храмова постройка е де-
монтирана при строителството на северната 
късноримската крепостна стена.43 Северно от 
куртината са разкрити ивична основа (заварена 
и преизползувана), фундамент (2,22 х 2,10 м) из-
зидан с лицево обработени камъни на бяла хо-
росанова спойка и повалени (преотложени при 
съвременни демонтажни дейности) части от 
гладки колони с диаметри 0,76 и 0,89 м. Ломе-
ни и грубо обработени камъни (ивичен блокаж 
на суха сглобка между фундаментите на верти-
калните подпори ?) с дебелина 2,27 м опира на 
фуга от север в единичната основа.44 Цели (0,76 
и 0,86 м) и ½ (вторично преработени) части от 
телата на колоните, техни бази, капители и по-
диумни блокове са включени/преупотребени в 
градежа на северната трапецовидна къснорим-
ска крепостна кула.45

Императорска статуя във военно облекло в 
двустъпален тетрастилен храм е представена и 
в монетен тип, въведен в обръщение в Деултум 
по време пребиваването на Гордиан III в Тракия 
и Долна Мизия,46 когато (изглежда) колонията 
получава (още) привилегии.47 Гордиан е по-
читан и в Одесос, изглежда и в храма на Θεὸς 
Μέγας Дарзалас, негов божествен покровител, 

41 ОИМ-Средец. Полеви инвентарен № 75, 166.
42 ОИМ-Средец. Полеви инвентарен № 26, 225, 226, 247 

(реконструкция М. Райчева, НАИМ-БАН).
43 Вагалински 2020, 812, обр. 1.2.
44 Прешленов, Райчева под печат.
45 Контактно измерване Х. Прешленов. За кулата вж. 

Вагалински 2016, 419, обр. 1.
46 Драганов 2006, 149, Кат. № 1372.
47 Sharankov 2017, 43.

през 238 (или 239 г.) и през 242 г. (или 243 г.).48  
Постройката е гравирана върху реверса на оде-
соска монетна емисия с бюстове на Дарзалас и 
Гордиан на аверса ‒ тетрастил, изграден върху 
непрекъснат подий с четиристъпално стълби-
ще по късата страна, с дълбок входен портик 
увенчан с триъгълен фронтон с изображение на 
Хелиос в квадрига върху тимпана, с култова ста-
туя в целата и правоъгълен олтар отпред (Обр. 
11).49 В Деултум, в очакване на Филип I и Ота-
цилия Севера (преди юли-август 244 г. сл.Хр.) 
също са изработени (и поставени в „Северовия“ 
храм ?) техни бронзови статуи.50 

В средата / третата четвърт на III в. сл.Хр., 
северната градска зона (и храмовата построй-
ка) изглежда е засегната от готско нападение. 
Над/в (до)засипано през първата половина на 
V в. сл.Хр. (римско) водохранилище, са преот-
ложени леви долни крайници и фрагменти от 
наметалата на три бронзови (императорски) 
статуи,51 (поне една от тях с облекчен крак) в „ге-

48 Ботева 2017, 59-60, 69, 71; Boteva 2017, 330.
49 През 1959 г. М. Мирчев проучва култова построй-

ка в централната зона на римския град, където 
предполага, че е почитан Великият бог на одесосци. В 
основи храмът има площ най-малко 100 м2, пронаос 
и наос в съотношение 1:2 и ориентация югоизток – 
северозапад. Изграден е от големи квадри, споени 
с бял хоросан с примес на едросчукана строителна 
керамика. За художественото му въздействие пред-
става дава само един блок на опростен главен корниз 
с гладка сима и гейсон без конзоли (Preshlenov 2010, 
320-321; Preshlenov 2007, 114, 116 (Abb. 3), 119).

50 През IV в. сл.Хр. в повдигащия и изравнителен пласт 
на обитаемото ниво на късноримския жилищен 
комплекс са „внесени“ три постамента на статуи на 
Филип и два на съпругата му (Sharankov 2017, 40-
44; Грозданова 2019, 76-77). Фрагменти от портретна 
женска бронзова (вероятно императорска) статуя са 
преотложени в обратния насип в суспензурата на 
изоставения наземен късноримски хипокауст преди 
408/23 г. (Прешленов, Райчева под печат).

51 ОИМ-Средец. Полеви инвентарен № 75, 76, 76А, 76В, 
76С, 76D, 76E. Вж. и Прешленов 2017, 373-374. Въз-
можно е те да принадлежат на предположената от 
Д. Ботева група почетни (бронзови) статуи на семей-
ството на Септимий Север, издигнати (в очакване на 
височайшо посещение) в Деултум през 195/6-198 г. 
сл.Хр. (Boteva 2020, 28).
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роична голота“52 надхвърлящи човешки ръст, 
мраморни статуетки и статуарни групи във ви-
сок релеф, декоративна мраморна облицовка, 
сребърни и бронзови монети – най-късните на 
Галиен (253-268 г. сл.Хр.) и Аврелиан (270-275 г. 
сл.Хр.) (Обр. 12).53 Според Амиан Марцелин54 
и Йордан55 през ранната 270 г. сл.Хр. готи оп-
устошават Анхиало.56 През следващата година 
Аврелиан ги отхвърля северно от Дунав и три-
умфира в Рим като Gothicus Maximus.57 

Върху разрушените до основи римски стро-
ежи преди посещението на император Диокле-
циан в региона е изграден резиденциално-жи-
лищен комплекс. Девелт „навлиза“ в Домината. 
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Обр. 2. Бронзова монета на Деултум 
(по Драганов 2006)

Обр. 4. Бронзова монета на Деултум 
(по Драганов 2006)

Обр. 3. Строителен надпис от Пънче-
во (снимка: ОИМ – Средец)
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Обр. 5. Деултум – укрепена градска зона 
(по Шкорпил 1891; Preshlenov 2015)
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Обр. 6. Одесос – надгробен паметник 
на Антистия Фирмина (по IGB I2)

Обр. 8. Деултум (северна градска 
зона) – римски (субструкции) и 
късноримски (domus) структури 

(от Ю) (снимка Х. Прешленов)

Обр. 7. Бронзова статуя на Септимий Север от 
Деултум (снимка: ОИМ – Средец)
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Обр. 9. Бронзова монета на Деултум 
(по Драганов 2006)

Обр. 11. Бронзова монета на Одесос 
(по Лазаров б.г.)

Обр. 10. Релеф („гигантомахия“) вър-
ху щит на статуя (на Минерва ?) от 
Деултум (снимка: ОИМ – Средец)
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Обр. 12. Деултум (северна градска зона) – 
преотложени римски бронзови статуи в 

засипано водохранилище 
(снимка Х. Прешленов)



Монетните имитации в Тракия
(анализ на монетните съкровища от периода 

III-I в. пр. Хр.)
Иля Прокопов

Coin imitation in Thrace (analysis of the coin hoards from the period 3rd-1st c. BC) 
Ilya Prokopov

Abstract: The current contribution aims to reconstruct the coin issuing and circulation situation before and dur-
ing the appearance of the Thasos type of tetradrachm imitations. The idea is to trail the spread of the imitations 
recognized as Celtic in Central and Eastern Europe till their arrival in Thrace. The work also aims to compare the 
appearance, the zones, and the paths of distribution of the Thasos and Celtic type imitations in the modern Bulgarian 
territories. Furthermore, the text will try to estimate the similarities, the differences, and the territorial and chrono-
logical range of the two groups. A further topic will be to search once more for the existence or absence of a hiatus 
between The Celtic and Thasos imitations. The terminology and concepts for “bad style” coins and imitations are 
going to be commented on and interpreted. The research is based on an extensive study of the existing publications. 
The available coin finds in Bulgaria have been personally examined.

The following coin types have been differentiated: early imitations; rough imitations; “bad style” coins; coins 
worn out due to active circulation; coins minted with copied and cast dies. The main finds registered in the special-
ized literature are represented on the maps.  The different coin types are illustrated.

The following main observations have been reached in the course of my work: the existence of a serious hiatus 
between the Celtic coin imitations of the 3rd and 2nd century BC and the Thasos imitation tetradrachms of the type 
“Dionysos Soter”; differences in the minting technology between the Celtic coin imitations of the 3rd and 2nd cen-
tury BC and the Thasos imitation tetradrachms; a discrepancy in the territories of distribution of the rough Thasos 
imitations from the second half of 1st century BC and the known Celtic imitations of the 3rd and 2nd century BC; a 
difference in the denominations of the Thasos tetradrachm imitations and the Celtic imitations.

This study has established that the Thasos imitation tetradrachms of the type “Dionysos Soter” display no com-
mon features with known issues of the Celtic communities located to the North and Northwest as far as Central 
Europe; the emitters of the Thasos imitation tetradrachms of the type “Dionysos Soter” were most probably the 
inhabitants of settlements with a mixed population of Celts and locals; a certain influence and participation of the 
bastarni in the minting process cannot be excluded.

Key words: “bad style” coins, Celtic imitations, Macedonian royal coin imitations, Thasos imitations, 
Thasos type imitation tetradrachms.
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Изследователите на келтските, респективно 
източно келтските монетосечения са постигна-
ли оптимална яснота в проучването, докумен-
тирането и датирането на основните типове. 
Възприетото от тях мнение за имитациите на 
тасоските тетрадрахми е, че те безспорно са 
келтски. Първият голям изследовател Р. Форер 
ги приема и определя за келтски монети от До-
лен Дунав и това наименование се възприема 
от следващите автори. В неговия труд тасоски-
те имитации са представени смесени с моне-
ти, които бих нарекъл по-скоро монети с „лош 
стил“. Затова цитирам само таблиците с груби 
тасоски имитации.1 Д. Алън ги описва заедно с 
имитациите на маронейските тетрадрахми по-
ради близостта в иконографията им.2 K. Пинк 
концентрира наблюденията си в Централна 
Европа и отразява различните типове имита-
ции, като се съобразява с местонамирането им. 
Той също възприема тасоския тип имитации 
като келтски.3 K. Кастелин също определя в 
своя труд тасоските имитации като келтски.4 Р. 
Гьобл използва събраните до момента типове и 
под надслова „източно келтски“ ги подрежда в 
шест таблици в края на своя атлас.5 M. Костиал 
включва голяма група тасоски имитации в своя 
каталог, определени също като източно келт-
ски.6 Най-голям обем тасоски имитации публи-
кува в своя корпус И. Луканц. Той практически 
успява да събере всичко достъпно за времето от 
музейни и частни колекции в обем на 717 мо-
нети.7 В този обем има само 8 монети, които 
приемам като монети от „лош стил“. Това го 
отбелязвам в таблиците от 107 до 168,8 където 
И. Луканц подрежда имитациите на тетрадрах-
мите от тасоски тип.

На този етап все още остава недовършено 

1 Forer 1908, Taf. XLIV-XLVI.
2  Allen 1987, nos. 218-240.
3 Pink 1974, 228-236, nos. 405-420.
4 Castelin 1978, 1356-1382.
5 Göbl 1973, Taf. 46-51.
6 Kostial 2003, nos. 970-996.
7 Lukanc 1996, Pl.107, no. 1197 – Pl.168, no. 1923.
8 Op. cit., nos. 1244, 1274, 1282, 1300, 1306, 1353, 1404, 

1415, 1606.

проучването на тасоските имитации в Тракия, 
респективно в днешните български земи. В раз-
лични публикации те са наричани от български-
те изследователи също така „тракийски“ и вар-
варски. Съобщавайки за една голяма находка от 
Севлиевско, Т. Герасимов приема, че странните 
монети в нея са дело на някой местен гравьор 
и напомнят на „… тракийските подражания на 
тасоските тетрадрахми“.9 Д. Аладжов публику-
ва колективната находка от тасоски имитации 
от с. Сърница, Хасковско, и ги нарича „варвар-
ски имитации“.10 В друга своя публикация Т. 
Герасимов опровергава възприетото мнение, 
че имитациите на тасоските тетрадрахми са се-
чени от келтите „… настанили се в Тракия след 
несполучливия им поход в Гърция“. Той е убе-
ден, че те не са сечени и от скордиските, които 
са имитирали златните и сребърни монети на 
македонските царе.11 На същото мнение е и А. 
Рогалски. Той смята, че траките са предпочели 
да секат тетрадрахми, които повтарят най-по-
пулярните по онова време на тракийския пазар, 
а именно тасоските.12 В своя корпус за имита-
циите И. Луканц обобщава групата имиитации 
на сребърните монети на македонските царе 
като „балкански имитации“13. Под влияние на 
румънски изследователи се оформя мнението 
за мащабно „гето-дакско“ монетосечене. В него 
попадат част от приеманите за източно келт-
ски, или Долнодунавски имитативни монетосе-
чения14.  Все още няма еднозначно название за 
тези имитации. Както и да ги наричаме засега, 
това все още може да се приеме за работен тер-
мин. 

Отдавна съм направил заявка за обобщаващ 
труд на тази тема и колегията търпеливо ме 
изчаква поне засега.15 Работата по завършване 
на проучването на този особен вид имитации 
се явява естествено продължението на изслед-
9 Герасимов 1969а, 31.
10 Аладжов 1970, 16-19.
11 Герасимов 1972, 9.
12 Рогалски 1974, 8.
13 Lukanc 1996, 8-21.
14 Драгоев 2018, 17-20.
15 Prokopov 2011, 337-344.
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ванията ми за тетрадрахмите на о-в Тасос и те-
традрахмите от тасоски тип.16 В него се натък-
нах на монети с „лош стил“, които определих 
като имитации.17 Още тогава забелязах, че всич-
ки тези „имитации“ са само реверси на добре 
познати лицеви монетни печати от „тасоски 
тип“. Печати, които се комбинират също с мно-
жество нормални реверсни печати. По-късно 
направих анализ на количеството реверси „от 
лош стил“ и се оказа, че то е незначително в 
масата от ок. 1400 нормални реверсни печати. 
Най-важното наблюдение се оказа отсъствие-
то на груби имитации в голямата маса съкро-
вища от териториите на България и Румъния, 
съдържащи тасоски тетрадрахни от различните 
типове. Смесването в тези съкровища в терито-
риите около Дунав не е с груби тасоски ими-
тации, а с тетрадрахми на Първа македонска 
област, с драхми на Аполония и Дирахион на 
Адриатическо море. В съкровищата на север-се-
верозапад има смесване с някои келтски типове 
монети от малък номинал. Като пример може 
да се види съкровището от Sieu Odorhei.18 Не се 
задълбочавам в това направление, защото вече 
съм показал наблюденията си.19 Отчитайки дви-
жението на тези съкровища от юг-югозапад към 
север-североизток може да се установи, че в тях 
не присъстват грубите тасоски имитации за пе-
риода на I в. пр. Хр.

Друга причина за забавянето на изследва-
нето ми е отсъствието на видима връзка между 
разпространените имитации, обявени за келт-
ски, и тези от тасоски тип (Обр. 1). Наистина 
няма такава връзка нито в иконографски, нито в 
тегловен аспект, но се наложи да издиря и обра-
ботя достъпните находки. Всичко, което се знае 
за „келтските“ имитации от периода III-II в. пр. 
Хр., е различно от характеристиката на грубите 
тасоски имитации. Първите имитират монети-
те от благороден метал на македонските царе. 
Имитира се утвърдената световна валута, об-

16 Prokopov 2006.
17 Op. cit., nos. 604-605, 677, 1036-1037, 1287.
18 Preda, Marinescu 1986, 19-67.
19 Prokopov 2006, 215-266; Прокопов 2016, 128-140.

служваща пазарите в Европа, Азия и Африка, 
наложена след похода на Александър III. Номи-
налите на масовите имитации са тетрадрахма 
и драхма, но със силно редуцирано тегло. При 
тасоските имитации прототип е тракийска мо-
нета, създадена след освобождаването на о-в 
Тасос от римляните и разгрома на македонско-
то царство по-късно. Номиналът на тасоски-
те имитации е само тетрадрахма. Тегловните 
отклонения от оригиналните тетрадрахми са 
малки, а болшинството имитации са от пъл-
ноценен метал. Технологията на обработка на 
метала и отсичането между познатите келтски 
имитации и тетрадрахмите – имитации от та-
соски тип също са различни. Докато келтските 
монети имитации от III-II в. пр. Хр. са с конвекс-
но-конкавен тип (скифатни, паничкообразни), 
то тасоските имитации следват формата на 
прототипа със странни допълнителни намеси 
като нарочно силово свиване/изкривяване на 
монетите в посока към реверса и занитване със 
сребърни нитове (Обр. 1). При келтските мо-
нети не се виждат допълнителни намеси като 
занитване и изкривяване на монетите след от-
сичането им. Друга видима особеност на тасос-
ките имитации е сравнително големият про-
цент пренасичане върху ядра на други монетни 
типове.

В процеса на работа установих, че много 
рядко се срещат монетни съкровища, в които 
келтските имитации на македонските царе са 
смесени с тасоски имитации. Анализите показ-
ват сериозен хиатус между тасоските и всички 
предхождащи келтски имитации.

Добре изследваните общности на келтите 
показват ясна картина на районите на тяхно-
то компактно движение и уседналост. При К. 
Пинк картата на източнокелтските монетни на-
ходки показва скромно присъствие на изток.20 
Много подробно е разгледан проблемът за 
имитациите в територията на север от река Ду-
нав. К. Преда дава и своята класификационна 
система на голяма част от монетните типове.21 

20 Pink 1939, картата след с. 159.
21 Preda 1973.
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Той засяга и находките от България. По въпро-
са за определянето на имитациите като гето-да-
кийски може да се дискутира. Изследването му 
позволява да се проследят типовете имитации в 
Румъния и районите на присъствие и разпрос-
транение.22

Проникването на находките към Тракия ста-
ва от север през река Дунав и обхваща предим-
но територията между реката и Стара планина 
(Карти 1-2).

В картата на К. Кастелин се вижда крайната 
зона на движение в посока изток и най-вече на 
югоизток.23 Най-източната територия отбеля-
зана като район на гетите е на север по левия 
бряг на Дунав. На запад от Тракия в района на 
Панония са скордиските, но разстоянието до 
най-близките находки е твърде голямо, за да се 
направи връзка с тях. На територията на Тра-
кия и Мизия не са посочени келтски поселения.

При Г. Дембски, картата също илюстрира 
келтските общности и е много близка с тази по-
казана от повечето автори.24 Слабо застъпен е 
районът на Тракия и по-специално територия-
та на юг от река Дунав. Една от причините за 
този дефицит е липсата на активност от стра-
на на българските изследователи по въпроса за 
келтските имитации. Това е причината за от-
съствие на публикации и детайли за монетните 
находки, съдържащи келтски имитации. Важна 
особеност също е „приемането на доверие“ на 
информацията от бюлетините за находки. Чес-
то ранните форми на имитации не се разли-
чават от оригиналните монети, а датировката 
между едните и другите би могла да се разми-
нава с повече от 100 години. 

След обстоен анализ и на базата на новите 
данни се постарах да обобщя информацията и 
да попълня картината на разпространението 
на келтските имитации в Тракия. В процеса на 
работа опитах да видя и възможно по-голяма 
част от монетите в музейни и други колекции. 
Почти всички типове имитации са известни и 

22 Ibid.
23 Castelin 1978, 54.
24 Dembski 1998, 14.

добре описани. Те се вписват в известното за 
имитативните типове, откривани в днешните 
български земи. Има едно изключение за един 
тип влизащ в състава на съкровищата от с. Гра-
дище25 и с. Кормянско,26 Севлиевско. Селата са в 
непосредствена близост едно от друго. Явно ста-
ва дума за имитации на драхми, при които мо-
нетните печати са били почти износени. Типът 
е конвексно-конкавен, а лицевата страна прили-
ча на умбо. Обемът на находката от Градище е 
значителен – 480 монети, а на тази от Кормян-
ско е около 30 монети. От изпъкналата страна 
няма изображение, а от вдлъбнатата според 
Т. Герасимов има само частично изображение 
приличащо на „…крак на животно с три дълги 
пръсти“.27 Т. Герасимов смята, че те са произве-
дени от „….някое от многобройните тракийски 
племена….“ през II-I в. пр. Хр. 

Макар и с много условности на този етап 
разпространението на келтските имитации в 
днешните български територии изглежда така:

На север от Стара планина се откриват съ-
кровища от: имитации на монети на Филип II; 
имитации на монети от Александров тип; ими-
тации на монети на Филип III Аридей; и други 
имитации, които не съставляват съществен дял 
в монетната циркулация.

Преди да пристъпя към коментара, уточ-
нявам, че монетни съкровища, смесени от 
оригинални тетрадрахми на Филип II и техни 
имитации, не са отразени подобаващо в нумиз-
матичната литература. Но такива съкровища 
все пак се откриват в днешните български земи. 
Имам документирано подобно монетно съкро-
вище с неуточнено местонамиране, което е раз-
пиляно и по-сетне ще дам пример от него. Не 
бих го коментирал, ако не предизвиква редица 
сериозни въпроси. Единият проблем е устано-
вяването на посоката на движение на монетни-
те съкровища. Оттам и връзката с интензитета и 
времето на проникване на имитациите. Важна е 
и дискусията как да се различават имитациите 

25 Герасимов 1969а, 30-31.
26 Христов 2007, 195-107.
27 Герасимов 1969а, 30-31.
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от монетите с „лош стил“.
Следвайки логиката, не би трябвало да се 

съмняваме, че проникването е през река Дунав 
от север на юг. Позиционирането и локализи-
рането на огромната част от находките е в днеш-
на Северна България. Не можем обаче да знаем 
от кой тип са били имитациите на Филип II в 
различните разпилени находки. Прецизното 
разграничаване на ранните имитации на Фи-
лип II изисква внимателен анализ, защото ня-
кои от тях са доста близки до прототипите си. 
Смесването в съкровища на оригинални монети 
с монети с „лош стил“ или имитации поставя 
пред изследователите редица въпроси, които 
коментирах по-горе. В няколко съкровища с 
оригинални тетрадрахми на Филип II, Алексан-
дър III, Филип III Аридей, Селевк I, Лизимах и 
пр., се намират и монети, за които определено 
не може да се каже, че идват от север-североиз-
ток. Има вероятност смесването да е станало на 
север от Стара планина. Навлизането от юг на 
съкровища, смесени с келтски имитации, поне 
засега трудно може да бъде обяснено.

Давам пример с разпиляно, но заснето мо-
нетно съкровище с тетрадрахми на Филип II и 
имитации, за да онагледя тезата си. То се състои 
от 28 тетрадрахми. От тях 13 са оригинални, а 15 
са монети с лош стил или имитации. Ако това е 
първоначалното време на поява и циркулация 
на имитациите, няма ясна логика защо те биха 
дошли от север. Картата на разпространение на 
основната маса на оригиналните тетрадрахми 
на Филип II е на юг от Стара планина основ-
но на юг-югоизток. Колективните находки са 
на територията на днешните български земи. 
Обяснимо е да се предположи движението на 
находки с оригинални монети от юг на север 
през Старопланинските проходи. Но мястото 
на смесването им с имитации и монети с „лош 
стил“ засега може само да се предположи. От 
друга страна ранни имитации на Филип II са 
публикувани в изследванията на всички автори, 
писали по темата, които споменах в началото. 
Видно е, че те са разпространени в Централна 
Европа и особено по поречието на река Дунав. 

Усложняващ фактор е липсата на достатъчно 
данни от съкровища с ясен контекст на откри-
ване в Централна и Източна Европа. Резултат 
може да се очаква едва след като се проучат по-
вече смесени съкровища от типа на това, което 
показвам тук.

Пример: oригинална монета, тетрадрах-
ма на Филип II.28 Лицевият печат е идентичен 
с този в книгата на Льо Ридер (Обр. 2). Източ-
нокелтска имитация на монета на Филип II тип 
А29 (Обр. 3-4а). Има много тънка граница между 
оригиналните монети и най-ранните имитации 
или монети с „лош стил“. Даже у Льо Ридер 
виждаме на таблица 48 тетрадрахми на Филип II, 
чийто стил вече не е толкова добър.30 

Данни за публикувани монетни находки, 
съдържащи типовете имитации от B до H спо-
ред Д. Ален, в Тракия не са ми известни.31 Този 
тип имитации са много характерни за земи-
те на север от Дунав и в Централна Европа. Те 
се срещат рядко на юг от реката в Тракия и то 
като единични находки. До момента от днеш-
ните български земи няма публикувана хомо-
генна находка от подобни монети. Редно е да 
отбележа, че има непотвърдена информация 
за една обемна колективна находка от тип С в 
Северна България, но тя е разпиляна, а автен-
тичността на монетите не е потвърдена. (Обр. 
5) Основното, което прави впечатление при 
разпиляното монетно съкровище с оригинални 
и имитационни монети на Филип II, което по-
казвам за пример, е специфичната повърхност 
и усещането за износеност. Оригиналните мо-
нети изглеждат дълго циркулирали. Периодът 
на износване на оригиналните монети може да 
бъде няколко десетилетия. Имитациите обаче 
също не изглеждат достатъчно запазени. Това 
наблюдение е по-скоро на пръв поглед. Отго-
ворът е в технологията на изковаване и вида на 
матрицата. Допускам, че келтските майстори 
са оптимизирали процеса на производство на 

28 Le Rider 1977, Pl. 45, no. 25.
29 Allen 1987, 24, Pl. I, nos. 1-5.
30 LeRider 1977, Pl. 48, nos. 1-6.
31 Allen 1987, 25-27.
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монетни матрици чрез отливане. Това е скъся-
вало процеса на гравиране, който освен това е 
по-скъп и по-бавен. За прототип са използвани 
налични монети в добро физическо състояние. 
Става дума както за имитации, така и за ори-
гинални монети. Подобно наблюдение вече съм 
констатирал в комбинации от монетни печати 
при тетрадрахмите от „тасоски тип“ от втората 
половина на I в. пр. Хр.32

Напълно възможно е оригиналните те-
традрахми по естествения път на циркулация 
да са достигнали далеч на север, северозапад 
и там да са се смесили с имитациите. Не из-
ключвам напълно и възможността те да идват 
от север, северозапад след смесването заедно с 
вълната от други типове. Възможен отговор е и 
ползването на монетни печати, снети от ориги-
нални монети на Филип II, но в по-късно време 
чрез изготвяне на отлети матрици от тях. Ако 
добавим и фактора, че калъпите са снети от 
вече износени монети, то разбираемо е новоот-
сечените тетрадрахми – имитации да изглеж-
дат износени.

Подобна констатация би дала отговор и 
на няколко въпроса. Ако това е станало така, 
то монетарницата или монетарниците биха 
могли да бъдат навсякъде и даже мобилни. На 
подобен извод навежда анализът на находките 
от Тракия, открити между река Дунав и Стара 
планина.

Все още е много рано да се каже със сигур-
ност по каква технология са изковани ранни-
те келтски тетрадрахми, проникнали на юг от 
река Дунав. При подобен ред на разсъждения 
възникват още няколко важни въпроса. Къде 
са отсичани ранните имитации и какъв метал 
е използван за тях? При днешните изследвания 
е необходимо да се прибави към идентифика-
ционната система в нумизматиката и графа за 
състава и специфичните особености на метал-
ната композиция на монетите. Технологията за 
подобни изследвания вече е напълно достъп-
на.33

32 Прокопов 2016, 31-33, Обр. 5-7.
33 Златева 2019, 32-37.

На Карта 1 ясно се вижда къде се намират 
имитациите на Филип II. Те едва пресичат река 
Дунав в района на Русенско. Ако бяха сечени на 
традиционните места, или поне на юг от река 
Дунав, щяхме да ги откриваме по цялата тери-
тория на Тракия. Правя уточнение, че тази ин-
формация е предимно по бюлетините за колек-
тивни находки.

След това важно уточнение се насочвам 
към хомогенните находки от имитации на 
тетрадрахмите на Филип II. Макар и не така 
интензивно, както в Централна Европа, и тук 
проникват имитациите от типа Глава на Зевс/
Конник, повтарящи иконографския тип на те-
традрахмите на Филип II. Основните монетни 
находки – свидетелство за този процес проник-
ват през река Дунав от север на юг и обхващат 
района от Русе до Търговище на юг-югоизток. 
Особеното е, че находките са силно групирани 
на територията, заключена между двете об-
ласти, но почти плътно към Русе (Карта 1). Има 
регистрирано изключение: монетната находка 
от Каварна. Тя е на територията на област До-
брич, но откъсната далеч на изток на брега на 
Черно море. За нея Б. Филов пише, че гравьор-
ската работа е толкова лоша, че изображенията 
почти не се разпознават. Предвид подробното 
описание за лошото качество на работа е въз-
можно монетите да са от тип С (Обр. 5) според 
Д. Ален.34

Находките с имитации от типа Глава на 
Зевс/Конник са открити в: Николово-1951,35 
Писанец-193936 и Гагаля,37 които са на терито-
рията на област Русе. От област Търговище са 
монетните находки от Люблен-194038 и Пала-
марица-1998.39 Монетната находка от гр. Ка-
варна-191040 не е публикувана и се съхранява в 
НАИМ-БАН. Четирите локализирани находки, 

34 Allen 1987, 25-26.
35 Pink 1974, Taf. XVI; Теодосиев 2017, 232.
36 Герасимов 1941, 344; Иванов 1986, 46; Теодосиев 2017, 

510.
37 Герасимов 1952, 403-404.
38 Теодосиев 2017, 662.
39 Стойков 2002-2003, 78; Теодосиев 2017, 667.
40 Теодосиев 2017, 232.
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споменати по-горе, са разпръснати. Според да-
нните при намиране те са били съставени само 
от тетрадрахми – имитации на Филип II. Като 
единични находки са публикувани четири ими-
тации от Тип С от Разградско.41 Не е ясно дали 
са част от находка.

От област Русе съществува и една смесена 
монетна находка, включваща тетрадрахми – 
имитации на Филип II. Освен тях в нея присъст-
ват и 3 тетрадрахми на о-в Тасос. Само 4 монети 
от тази находка се съхраняват в НАИМ – БАН 
София. Не може да се каже в кое време е стана-
ло смесването.

От района на Горна Оряховица42 също има 
находка, съставена само от подобни имитации.

От област Враца има регистрирана само 
една находка от с. Власатица-1941.43

Информацията за находките не е голяма, 
но все пак дава възможност за някакви обоб-
щения за процеса на проникване на типа ими-
тации „Глава на Зевс/Конник“ през III в. пр. Хр. 
Тази група находки е ранна, понеже в нея няма 
имитации на Александър III и Филип III Ари-
дей. Поради загуба на информация, следствие 
на разпиляването на голяма част от находките, 
няма възможност за реконструкция на типове-
те имитации на Филип II. Ако се следва класи-
фикацията на Д. Ален, то категорично може да 
се потвърди наличието на монетни съкровища 
от тип А.44 Този тип монети се датират от него 
в ранния III в. пр. Хр. и по стил са близки до 
прототипа, както стана дума по-горе (Обр. 3-4). 
При работа с конкретния нумизматичен мате-
риал се отварят много нови и важни теми за 
дискусия. Обичайно в бюлетините накратко се 
описват словесно откритите колективни наход-
ки. Това поставя под голям риск изводите и на-
соките на работа, основани само върху анализ 
на съобщенията и инвентарите. В интерес на на-
учните изследвания в областта на нумизматика-
та започнахме да обработване и публикуваме в 

41 Примерно: Dzanev, Prokopov 2007, nos. 55-58.
42 Герасимов 1937, 320.
43 Герасимов 1946, 236.
44 Allen 1987, 24, Plate I, 1-13.

поредица нумизматичните колекции на му-
зеите в България.45 Така за всеки изследовател 
стават достъпни реалните показатели на откри-
тите монети. Често в действителност се оказва, 
че при обявяване на откритите колективни на-
ходки не е правена разлика между оригинални 
монети, монети с „лош стил“ и имитации.

Следваща група по хронология е тази, в 
която има смесени монетни съкровища от те-
традрахми – имитации на Филип II, Алексан-
дър III и Филип III Аридей, както и оригинални 
монети на македонските владетели. Тази група 
е сравнително малка по обем. В литературата 
са отразени следните находки: Беляново-1960,46 
Пиргово-1938,47 Русе-1965,48 Русе-1969.49 За тях 
категорично може да се констатира разпрос-
транение върху същата ограничена територия, 
както при предишната група, съставена само от 
имитации на тетрадрахми от типа на Филип II. 
Датировката им е в края на III и през II в. пр. 
Хр. Имах възможност да видя фотографирани 
разпилени подобни съкровища, открити по 
подходите към Старопланинските проходи. 
Находките са откривани в Предбалкана в бли-
зост до стари пътища. Съставът им включва 
тетрадрахми на Александър III, Селевк I, Анти-
гон I, Лизимах, Деметрий I и др. Специфично-
то при тях е високата степен на износеност на 
оригиналните тетрадрахми и малко циркули-
ралите тетрадрахми – имитации. Последните 
са в ранна фаза на имитиране или са монети 
от „лош стил“. Тяхното количество в няколко 
от разпилените находки съставлява малък дял 
сред оригиналните монети (Обр. 6-7).

В процеса на писане на този материал ста-
на известна и една особена находка, открита в 
с. Терзийско, Троянско. Тя е съставена от осем 

45 CCCHBulg. I – IX.
46 Герасимов 1963, 257; Иванов 1986, 42; Теодосиев 2017, 

506.
47 Герасимов 1938, 455; Иванов 1986, 44; Теодосиев 2017, 

513.
48 Герасимов 1966, 213; Иванов 1986, 47; Теодосиев 2017, 

516.
49 Gerasimov 1979, 138; Иванов 1986, 47; Теодосиев 2017, 

516.
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оригинални тетрадрахми и 14 имитации. Съх-
ранява се в НИМ София и е в процес на публи-
куване.50 Всички монети без една на Лизимах са 
от типа „Глава на Херакъл/Зевс на трон“. Особе-
ното в нея са ранните имитации на Александър 
III и Филип III Аридей.

Относно присъствието на имитации от 
Александров тип с редуцирано тегло или от 
по-малък номинал (Обр. 8) може да се интер-
претира едно откритие от местността „Сгури-
град“ близо до Враца. Става дума за колективна 
находка от няколко стоманени матрици за отси-
чане на имитации на драхми или редуцирани 
тетрадрахми. Вероятно информацията за тях-
ното намиране се е загубила, защото те попа-
дат в частен нумизматичен музей и са обявени 
за открити далеч на изток в Русенския край. Но 
сам по себе си фактът, че имаме локализирани 
група матрици за имитации от територията на 
юг от река Дунав, дава нова насока на проучва-
нията. Виждал съм тази находка и вярвам, че 
след обстойно проучване тя може да бъде пуб-
ликувана и поставена на истинското място на 
откриване. В този случай е важна констатаци-
ята, че има факти за сечене на имитации на те-
риторията между река Дунав и Стара планина.

Като цяло тази група е твърде неясна по-
ради невъзможността да се възстанови инфор-
мацията за разпилените находки. Останалият 
съхранен нумизматичен материал не е обрабо-
тен и публикуван и затова картата следва да се 
приеме с резерви (Карта 2).

Третата най-внушителна група, която мно-
гократно надхвърля по обем всички останали, 
е съставена само от тетрадрахми – имитации на 
Филип III Аридей. Зоната на разпространение е 
много по-обширна от предишните. Тя се прос-
тира върху територията на предишните две об-
ласти и се разширява на юг-югозапад. Отделни 
фракции от този имитативен тип проникват 
на юг през старопланинските проходи. Както 
е известно, този вид монета има особена фи-
зическа форма и поддържа тегло в близост до 
атическия тегловен стандарт. Монетите са с кон-
50 Христов, Прокопов 2020.

вексно-конкавна форма. Технологична особе-
ност при коването им е бързото заличаване на 
изображението на лицевия монетен печат. Той 
често заприличва на умбо без детайли. Това се 
дължи на специфичната конусообразна форма 
на лицевия печат (Обр. 9-10). Групата включва 
следните монетни съкровища от няколко съсед-
ни и граничещи си области изброени от изток 
на запад:

област Разград – 2 находки: Костанде-
нец-195651 и Хърсово-1966;52

област Русе – 5 находки: Каменово-1940;53 Ка-
меново-1961;54 Острица-1959;55 Пепелина-1953;56 
Сливо поле-1967;57

област Велико Търново – 7 находки: Велико 
Търновско-1962;58 Горско ново село-1936;59 Дъс-
кот-1956;60 Крушето-1967;61 Куцина-1970;62 Рада-
ново-1962;63 Ряховец-1939;64

област Ловеч – 4 находки: Александро-
во-1939;65 Гложене-1973;66 Смочан-1947.67

Съкровището от с. Кормянско68 е съставено 
само от драхми. Те са от същия тип, описан и 
нарисуван от Т. Герасимов.69

51 Герасимов 1959, 358; Иванов 1986, 43-44; Теодосиев 
2017, 486.

52 Герасимов 1967, 190; Теодосиев 2017, 499.
53 Dzanev, Prokopov 2007, nos. 95-140.
54 Герасимов 1963, 263; Теодосиев 2017, 507.
55 Герасимов 1962, 231; Иванов 1986, 45; Теодосиев 2017, 

512.
56 Герасимов 1966, 213; Иванов 1986, 45; Теодосиев 2017, 

513.
57 Герасимов 1969, 234; Иванов 1986, 48; Теодосиев 2017, 

516.
58 Теодосиев 2017, 121.
59 Герасимов 1937, 320; Теодосиев 2017, 128.
60 Стефанов 1956, 57; Теодосиев 2017, 133.
61 Герасимов 1969б, 233; Теодосиев 2017, 135.
62 Gerasimov 1979, 140; Иванов 1986, 44; Теодосиев 2017, 

135.
63 Dzanev, Prokopov 2007, 73; Теодосиев 2017, 146.
64 Герасимов 1941, 342; Теодосиев 2017, 148.
65 Герасимов 1941, 341; Gushterakliev, Prokopov 2007, 73; 

Теодосиев 2017, 288.
66 Юрукова 1978, 72; Теодосиев 2017, 290.
67 Прокопов, Гущераклиев 2000, 19; Gushterakliev, 

Prokopov 2007, nos. 57-101.
68 Христов 2007, 195-107.
69 Герасимов 1969а, 30-31.
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От област Враца има една находка от с. Гла-
ванци-1946.70

Отразявам и две находки от район между 
областите Ловеч и Плевен: Централна Северна 
България 1-2000 и Централна Северна България 
2-2000.71 Те допълват тази солидна група, съста-
вена само от тетрадрахми – имитации на Фи-
лип III Аридей. Те са разпръснати, но за щастие 
са снимани преди това.

От област Плевен са регистрирани две на-
ходки: Пордим-195972 и Пордим-1960.73

В най-западна посока е регистрирана само 
една хомогенна монетна находка с имитации на 
Филип III Аридей. Тя е от Врачеш-193374 и е дос-
та откъсната от основната група. В близост до 
нея е находката от Огоя-1956.75 Тя се съхранява 
във фонда на НАИМ-БАН и е публикувана.76 В 
нея има три монети, които авторката приема за 
ранни имитации. Не може да се търси връзка 
между двете находки от Софийска област, не-
зависимо от териториалната им близост. Тази 
от с. Врачеш е съставена от груби имитации на 
Филип III Аридей и най-вероятно е по-късна.

Териториалният анализ показва навлизане 
през река Дунав и умерено разпространение на 
изток в област Разград. Основната маса е раз-
положена на запад в област Велико Търново. 
Оттам значителни количества се откриват на 
запад-югозапад и достигат близо до големия 
проход през Искърския пролом. Но все пак 
компактни количества от този монетен тип не 
прехвърлят Стара планина (Карта 3).

Следващата хронологическа група е съвсем 
малка. Тя съдържа монети имитации на Алек-
сандър III и Филип III Аридей, смесени с други 
типове, включително бронзови монети. Досе-
га са регистрирани няколко монетни находки: 

70 Герасимов 1938, 455.
71 Части от тези находки ще бъдат публикувани в спе-

циален том на CCCHBulg., посветен на разпилени и 
загубени находки от България.

72 Герасимов 1962, 231; Теодосиев 2017, 415.
73 Герасимов 1963, 261; Теодосиев 2017, 415.
74 Герасимов 1935, 467; Теодосиев 2017, 585.
75 IGCH 1973, 435; Теодосиев 2017, 592.
76 Rouseva 1997, 5-18.

Русе -1939;77 Русе-1969а;78 Мечка-1978;79 Самово-
дене-1933;80 Твърдица-1969.81 Спецификата при 
тези находки е наличието освен на имитации на 
Александър III и Филип III Аридей и на монети 
от редовни емисии на Александър III, Птоле-
мей I, тетрадрахми на Тасос и Първа македон-
ска област. Друга особеност е присъствието и 
на бронзови монети на Месамбрия. Находките 
са от днешните области Русе и Велико Търново. 
Датировката на съкровищата от групата е във 
втората половина на II в. пр. Хр. Те оформят 
най-късната хронологическа група, съдържаща 
т. нар. келтски имитации, в която все още няма 
груби тасоски имитации.

Една находка прави изключение от всички 
досегашни групи. Тя е от Слана бара-1940.82 Да-
тировката ѝ е около 250 г. пр. Хр.83 Събитията, 
свързани с нейното проникване, вероятно са 
различни от голямата група с максимална плът-
ност около района на днешния град Русе. Друг 
косвен аргумент за различност е съставът, кой-
то не е доминиран от имитации. Към подобен 
извод насочва и максималната ѝ отдалеченост 
от основната група, на повече от 300 километра.

За да се завърши обзорът на находките от 
днешна Северна България, следва да се спо-
менат още три колективни находки, за които 
няма уточнение за състава. Находките от Бяла 
черква-199084 и Върбовка-200885 са разпръснати 
и не може да се провери какво точно са съдър-
жали. На около 100 километра североизточно, 
в Силистра също е регистрирана една находка, 
от която има останали девет монети в местния 
музей. Те също не са публикувани.

Видно е наличието на солиден обем монет-
ни находки с келтски имитации в коментира-

77 Иванов 1986, 46.
78 Юрукова 1978, 58; Иванов 1986, 47.
79 Герасимов 1938, 455; Юрукова 1979, 60; Иванов 1986, 

46.
80 Герасимов 1956, 65; Karayotov 1994, 119.
81 Gerasimov 1979, 139.
82 Герасимов 1943, 285; Теодосиев 2017, 171-172.
83 IGCH 1973, 454.
84 Теодосиев 2017, 119.
85 Пак там, 126.
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ната територия в Северна България. Основната 
им маса е концентрирана в описаните райони, 
които се припокриват един с друг, но са с раз-
лична големина.

Оформянето на общата картина става по-яс-
но след анализ на разпространението на имита-
ции на юг от Стара планина. Находките на те-
традрахми – имитации на Филип III Аридей на 
юг от Стара планина с едно изключение са пре-
димно единични и рядко срещани. Прави впе-
чатление обаче, че през проходите от север към 
юг проникват монетни находки с имитации на 
Александър III и Филип III Аридей, но предим-
но от драхми. Друго важно наблюдение е, че те 
са със сравнително малък обем. Количеството 
вложено в тях сребро е съвсем малко спрямо 
обемите от колективните находки в зоната меж-
ду река Дунав и Стара планина. Всъщност до-
кументирани са само 3 монетни находки: Стара 
Загора 2019;86 Чоба-194087 и Крумово-1973.88 Две-
те са съставени само от драхми, а тази от Чоба-
1940 е само от тетрадрахми – имитации на Фи-
лип III Аридей.

Основната констатация за келтските монети 
е, че монетните типове не правят видима връз-
ка с имитациите на Тасоския тип тетрадрахми. 
Няма никакви следи тези монетни типове да 
са дали отражение върху локалните и офици-
алните монетосечения в Тракия. По-скоро те 
са резултат от събития, протекли в края на III 
и през първата половина на II в. пр. Хр. Смя-
там, че познатите типове келтски имитации на 
Филип II, Александър III и Филип III Аридей не 
са свързани с появата на тасоските имитации. 
Има солиден хиатус между всички келтски сре-
бърни монети и грубите тасоски имитации. Не 
се откриват също технологични и стилови при-
лики.

Находките на юг са малко и не са с такава 
плътност както на север. Анализът на колектив-
ните и единични находки показва обаче една 

86 Minkova et al. 2019, 2097-2118.
87 Герасимов 1943, 285; Paunov, Prokopov 2002, 47; Тео-

досиев 2017, 470.
88 Юрукова 1979, 72; Теодосиев 2017, 445.

много важна особеност. Част от имитациите 
за южната част на страната са драхми от Алек-
сандров тип, идват от западното черноморско 
крайбрежие и през Старопланинските проходи 
проникват в днешна Южна България. Сред тях 
се откроява един много интересен монетен тип. 
Досега няма публикувана монетна находка от 
него, а само отделни екземпляри. Независимо 
от това те дават изключително ценна информа-
ция, защото няколко от тях са намерени в архе-
ологически контекст. Особеното при тях, както 
казах по-горе, е че са крайно нехарактерни за 
монетната циркулация в Тракия. Те са от по-
знатия иконографски тип „Глава на Херакъл/Зевс 
на трон“. Тяхната максимална концентрация 
за България е на територията на област Ста-
ра Загора, най-североизточната част на област 
Пловдив, в района на Хасково и в област Ямбол. 
Смятам, че тези странни монети имат някаква 
допирна точка с появата на имитациите от сре-
дата на 1 в. пр. Хр. и затова им обръщам специ-
ално внимание.

Този тип драхми имитации имат следното 
описание:

Лице: Силно стилизирана глава на Херакъл с 
лъвския скалп надясно.
Реверс: Силно стилизирана фигура на Зевс на 
трон наляво, държи орел и скиптър. В полето 
долу вляво пред коленете му, под орела – амфора 
(Обр. 11).
До излизането от печат на корпуса на И. 

Луканц89 се смяташе, че този тип монети почти 
не се срещат в Тракия. Обичайно ареалът им на 
разпространение се определя на север-северо-
запад по течението на река Дунав, в Централна 
Европа. Засега има различните мнения относ-
но произхода на племената, които са ги секли. 
Смятам, че връзка с източните келти има, но 
може да се окаже косвена. Не е изключено еми-
тентът им да не е само една етническа група, а 
смес от няколко. Необходимо е, макар и накрат-
ко, да се проследи този тип, датирането му и 
ареалът на разпространение. Наскоро написах 
малък материал по темата, но се появиха нови 
89 Lukanc 1996, nos. 50-51, 56, 65-66.
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данни и това налага да повторя основното, кое-
то знаем за тях90.

Ето накратко какво има до момента:
Датировка: неуточнена и разтегната от IV 

до II в. пр. Хр.;
Публикации и изследователи: Миклош 

Десефи включва монета от този тип в своя ката-
лог;91 Дерек Алън ги поставя в трета група като 
деривации на сребърните драхми на Алексан-
дър III и Филип III, или на пoстумни монети от 
същите типове;92 Карл Пинк по информация на 
Т. Герасимов отбелязва присъствието на този 
монетен тип в Тракия.93 От територията на Бъл-
гария произлиза един екземпляр.

Роберт Гьобл също включва монети от типа 
със символ амфора, но пише за вече известни 
находки, интерпретирани от по-старите авто-
ри;94 Михаела Костиал ги определя като ими-
тации само на Александър III и не локализира 
находки в днешните български земи;95 Карл 
Пинк96 и Гюнтер Дембски97 локализират моне-
ти от Клуж, от Панчево-Белград и един от Бъл-
гария, с неизвестно местонамиране, споменат 
още от М. Десефи;98 И. Луканц показва четири 
монети от български музейни колекции.99 По-
ради моя грешка в първата публикация се по-
лучи объркване на бройката и локализацията 
от България. Вместо наличието на една монета 
от Ямбол, две монети от Варна и една от Плевен 
– реално при Луканц са отбелязани две монети 
от България без местонамиране и три монети 
от колекцията на музея в Ямбол.100 Голямата 
част от монетите са без контекст на намиране – 

90 Прокопов 2019.
91 Dessewffy 1910, 1004.
92 Allen 1987, nos. 215-217.
93 Pink 1974, 577-578.
94 Göbl 1973, Taf. 43, no. 577 -578.
95 Kostial 2003, nos. 896-897.
96 Pink 1974, 87, no. 577.
97 Dembski 1998, nos. 1463-1464.
98 Dessewffy 1910, no. 829.
99 Lukanc 1996, nos. 46-48, 50.
100 Прецизирането на информацията за открити моне-

ти в Тракия от този тип е важна задача и заради моя-
та грешка ще се постарая да я предоставя в най-скоро 
време. Надявам се да бъда извинен.

от големи колекции. Важна е инфомацията на 
Дерек Алън, който коментира една монета като 
част от находка в Констанца.101

Ако се обобщи известното досега, основната 
концентрация на драхмите – имитации от този 
странен тип е от днешните територии на Юго-
източна Румъния и от източната половина на 
България с акцент на североизток, в посока на 
находките от Румъния.

Монети от археологически проучвания 
и с ясен контекст:

една монета е открита при разкопките на 
обект „Карасура“, публикувана;102

две монети са от „Каракочовата могила” до 
село Братя Даскалови, Чирпанско, публикува-
ни;103

една монета е намерена от М. Тонкова при 
теренни обходи в землището на село Бъдеще,104 
област Стара Загора;105

монета от с. Хан Аспарухово (старо име 
Стамово), община Стара Загора между града и 
Нова Загора;106

непубликувана монета от археологически 
проучвания в района на с. Орлово, Хасковска 
област.107

Нови находки без контекст:
две монети от регистрирана частна колек-

ция, едната отсечена с идентичен монетен пе-
чат, както монета от „Каракочовата могила”, 
непубликувани;

една монета от района на община Стамбо-
лийски, област Пловдив – от експертиза, непуб-
ликувана. Съхранява се в РАМ Пловдив;

две монети от Старозагорско – от експерти-
за, непубликувани;

101 Allen 1987, 72.
102 Minkova 2002, 143-231.
103 Филипова и др. 2011, 44-53.
104 Minkova et al. 2019, no. 520.
105 Информацията дължа на доц. д-р М. Тонкова, за 

което сърдечно ѝ благодаря.
106 Също.
107 Също.
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Монети без контекст:
три монети от колекцията на РИМ Ямбол;108 
девет монети от колекцията на РИМ Стара 

Загора;109

една монета от колекцията на РАМ Пло-
вдив.110

Общоизвестните регистрирани монети от 
България досега са 24.

Смятам, че съм допуснал грешка в публи-
кацията на монетите от „Каракочовата могила“ 
при с. Братя Даскалови. Там заедно със съавто-
рите ми приехме, че този монетен тип е свързан 
със скордиските. Днес съм по-склонен да при-
ема, че присъствието им може да се свърже с 
похода на бастарните от североизтока към юго-
запада на Балканите. Събитията, свързани с по-
каната на Филип V към бастарните да се включат 
на негова страна във войната срещу дарданците, 
са подробно отразени както в изворите,111 така и 
в трудовете на редица изследователи. Цялостен 
поглед в българската историография за похода 
на бастарните предоставя изследването на М. 
Домарадски.112

Като допълнителен довод за зоната на раз-
пространение е колекцията на A. Сергеев, посве-
тена специално на имитациите.113 Тя е събирана 
на територията между Балканите и Централна 
Азия. В нея няма нито една регистрирана моне-
та от разглеждания тук тип.

След сравнение с другите имитации могат 
да се направят следните изводи:

– На този етап не е регистрирано смесване 
на този имитативен тип с други келтски имита-
ции в общи монетни съкровища в Тракия;

– Налична е голяма разлика в стила в срав-
нение с другите типове келтски имитации в 
Тракия: монетите са силно стилизирани, но са 
по-различни от всички останали познати под 
името „източно келтски“; районите на откри-
ване на монетите от разглеждания тип не съв-
108 Lukanc 1996, no. 56, 65-66.
109 Minkova et al. 2019, no. 510-518.
110 Инв. № 785.
111 Liv. 40.5.10; 57.4-5.8; 44.26.14; 27.3.
112 Домарадски 1984, 110-114.
113 Sergeev 2012.

падат с тези на другите „източно келтски типо-
ве“; има очевидно различие в технологията на 
подготовката на монетните ядра: те са плоски, 
а не с конвексно-конкавна форма както остана-
лите; технологията на отсичане е на ниско ниво; 
по-голямата част от драхмите имат следи от 
пропуквания и дефекти; тегловният стандарт е 
неустановен; има голямо отклонение в теглата: 
най-леките екземпляри са около 1,60 грама, а 
най-тежките около 3,50 грама; разминаването в 
теглото е над 100%.

Повече подробности за моите наблюдения 
съм дал вече в предходна публикация114 и за-
това ще обобщя накратко. Има основание да 
се допусне, че част от бастарните са останали 
в Тракия и са уседнали след похода на Балка-
ните. Възможни са смесени селища с местното 
население. Генезисът на бастарните не е добре 
изучен, но има данни, че те са имали опит в ко-
муникацията и общуването с други народи. От-
носно въпроса за етническата принадлежност 
на бастарните е казано много, но мненията не 
са единни. Наричани са гали, германци, певки-
ни и пр.115 Още древните автори смятат, че ет-
нолингвистично те принадлежат към келтите. 
Няма единно мнение дали са само една група 
племена.116 Съвременни автори предполагат 
германски или скито-сарматски произход. Ня-
кои от изследователите ги свързват с герман-
ците и с народите, живеещи „между келтите 
и германците“.117 Приема се също, че първона-
чално са били келтско племе, обитаващо долно-
то течение на река Висла. В периода около 200 
г. пр. Хр. те мигрирали и се смесвали с някои 
германски племена. Когато се установили в ра-

114 Прокопов 2019.
115 Strabo 7.3.17; Plin. H.N. 4.81; Tac. Germ. 46.
116 Strabo, 7.3.17.
117 Щукин 1993; 1994, 20; http://www.archaeology.ru/

Download/Shchukin/Shchukin_1997_Rozhdenie_
slavyan.pdf (посетена в 11.04 ч. на 13. 03. 2020); Тарасов 
2018, 258; („По моему мнению, это могли быть на-
роды «между германцами и кельтами», говорившие 
на каком-то исчезнувшем индоевропейском языке, 
походящем отчасти на германский, отчасти на ке-
льтский“.). 
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йона на Северното Черноморие, е възможно да 
са се смесили и със сарматите. Според М. До-
марадски118 едва някога ще получим отговор на 
въпроса за точния им етнически облик.

Все пак резултатите от проучването при с. 
Братя Даскалови подсказват белези на уседна-
лост на пришълците и смесване с местните жи-
тели. Имаме и податка от Страбон в неговата 
География119 за това, че бастарни са се смесили 
с тракийци. Дали емитентите на тези странни 
монети все пак са бастарните, ще стане ясно 
след нови находки и проучвания. Откритието 
на археолозите при с. Братя Даскалови показва 
смесване на две култури. Някои белези и сим-
воли подсказват възможна връзка и в последва-
щото производство на тетрадрахмите – имита-
ции от тасоски тип.

Единият аргумент е мястото на отсичане 
и разпространение. Засега единственото без-
спорно място на физическа среща на двата вида 
имитации е при „Каракочовата могила“. Там 
откриваме в непосредствена близост драхмите 
със символ амфора и тетрадрахмите – имита-
ции от тасоски тип. Изказах мнение за предпо-
лагаемите емитенти на тетрадрахмите – имита-
ции от тасоски тип, че не са местни траки,120 а 
пришълци, които е възможно да са келти. Ясно 
е, че може и да не съм прав, и че съществуват 
и други възможности, включително население 
със силно смесен етнически произход.

Вторият аргумент е символът амфора, сре-
щан често при тетрадрахмите – имитации от 
тасоски тип (Обр. 12).

Друго свързващо звено намирам в ниското 
ниво на познаване на тънкостите на монетното 
производство, характерни и за двата типа ими-
тации: лоши заготовки, слаба техника на сечене 
с много брак и къси серии поради неустойчи-
вост на матриците.

Приемам, че тези аргументи също не са дос-

118 Домарадски 1984, 112.
119 Strabo 7.3; https://antichniavtori.wordpress.

com/2008/11/13/sgk7c3/ (посетена в 11.10 ч. на 13. 03. 
2020).

120 Prokopov 2011, 337-342.

татъчни, но все отнякъде следва да се започне.
За да стане по-ясно какво е известно за гру-

пите имитации и имат ли връзка с тетрадрах-
мите – имитации от тасоски тип припомням, 
че регистрираният хиатус е от около 70-90 годи-
ни. Относно термина „имитация“ изказах мне-
нието, че се налага ясно разграничение между 
няколко разпространени типа. Тези, които 
са смесени с оригинални монети, сред които 
няма груби имитации, нарекох „монети с лош 
стил“.121 Те са произвеждани успоредно с ори-
гиналите и от един и същ емитент, но от раз-
лични майстори и монетарници. Според мен 
истинските имитации са грубите имитации, 
които са емитирани от друг емитент, на друго 
място и в по-късно време.

Имитациите на тетрадрахмите от типа „Ди-
онис Сотер“, които наричам истински, са груби 
и съвсем отдалечени от прототипа си. Изобра-
женията са много стилизирани, а надписите са 
заместени от точки и чертички. Появяват се след 
първите две или три десетилетия на I в. пр. Хр. 
Делят се на няколко групи: хомогенни, вклю-
чително ядра подготвени за отсичане; смесени 
с други късноелинистически монети и римски 
републикански денари; смесени само с римски 
републикански денари.

За да се даде точна картина за обхвата на 
темата е необходимо да се фокусира изследва-
нето върху две групи монетни съкровища, съ-
държащи истински имитации на тетрадрахми 
от тасоски тип. Това са хомогенните монетни 
находки, съставени само от груби имитации, 
и смесените съкровища от груби имитации 
и римски републикански денари в Тракия. 
Най-голямо количество от подобни монети е 
регистрирано и до голяма степен запазено в 
Пловдивска, Хасковска и Старозагорска област.

Като център на изследването на първо място 
поставям хомогенните находки, съставени само 
от груби имитации. След отсичане на монетите 
те не са били смесени с използваните по онова 
време други монетни типове. Позволявам си да 
мисля, че те са разпространени в собствения си 
121 Prokopov 2018, 373-387.
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район на циркулация и са по-късни от средата 
и втората половина на I в. пр. Хр. Поставени на 
картата, те оформят неголяма зона в сравнение 
със зоната на разпространение на своя про-
тотип – тасоските тетрадрахми от типа „Ди-
онис Сотер“. Важно е да се отбележи, че тези 
находки се позиционират в сърцето на зоната 
на разпространение на тасоските тетрадрахми 
от типа „Дионис Сотер“, характерно за втора-
та половина на II и първите десетилетия на I в. 
пр. Хр. Като потвърждение на констатациите 
относно хомогенните находки са и изводите, 
получени от анализа на смесените находки, със-
тавени от груби тасоски имитации и римски 
републикански денари. Процесът на производ-
ство и смесване на територията на Тракия про-
тича в условия на отсъствие на други монетни 
типове, характерни до средата на I в. пр. Хр.
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Настоящият текст няма и не може да има 
претенции да разгледа цялостно началните го-
дини на българската археологическа наука. Не-
говите цели са далеч по-скромни: да покаже, че 
някои проблеми, с които за съжаление и днес 
се сблъскваме, са съществували далеч преди из-
общо да се появят професионални български 
археолози.

Известно е, че западните пътешественици 
проявяват нескрит интерес към културно-исто-
рическите паметници в Османската империя. 
Много богати и интересни находки напускат 
нейните предели без какъвто и да е контрол и 
се озовават в експозициите на големи музеи и 
частни колекции.1 Този интерес е насочен, съв-
сем логично, към Древна Гърция и Мала Азия, 
но не отминава и българските земи. Още в края 
на ХVІІ век граф Луиджи Марсили прави пър-
вите разкопки на могили по българските земи. 
През 1868 г. Алберт Дюмон предприема пъту-
ване из Тракия и публикува обширен доклад, 

1 Панайотов 2012.

отразяващ това пътешествие.2 Не е ясно дали 
османските власти изобщо са му обърнали вни-
мание и какво е станало с евентуалните находки.

Руските пътешественици и учени също не 
закъсняват да пристигнат. Знае се, че стари-
ни от българските земи са изпращани в Русия 
през Руско-турската война 1828–1829 г., но това 
продължава и през следващите мирни десети-
летия – изнасят се книги, ръкописи, медали, 
оръжия, надписи, капители.3 Така се попълват 
колекциите на новооснованите музеи в Одеса 
(1825 г.) и в Керч (1826 г.).4 Българинът на руска 
дипломатическа служба Найден Геров получа-
ва позволение от османските власти да издирва 
старини. През 1845 г. в българските земи на на-
учна командировка идва ученият Виктор Григо-
рович.5 Логично, откритите от тях артефакти се 
озовават в Русия.

В исторически план културното наследство 
става ценност за обществото едва в епохата на 
2 Димитров 1958, 49.
3 Въжарова 1960, 5-6.
4 Пак там, 8.
5 Пак там, 9.

Някои нормативни актове от зората на 
българската археология

(втората половина на ХІХ век)
Владимир Станев

Some legal documents from the down of the Bulgarian archaeology                   
(second half of the 19th century) 

Vladimir Stanev
Abstract: The present article follows the first stage in the development of Bulgarian archaeological science − from 

the unorganised gathering of archaeological material, the work of private initiative by amateurs-enthusiasts, that 
was often accompanied by illegal export, to the introduction of state control in the newly established Kingdom of 
Bulgaria. At the end of the 19th century, the first laws were adopted regarding search, keeping, guarding, researching 
and popularizing cultural heritage. The first institutions in that area were also established, where qualified specialists 
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националното съзряване, когато започва да се 
осмисля като маркер за национална идентич-
ност и се осъзнава потенциалната вреда от него-
вото заличаване.6 

Още през Възраждането сред българите се 
заражда интерес към родното историческо ми-
нало и съвсем логично той е насочен към Сред-
новековието. През 1832 г. Юрий Венелин ланси-
ра идеята си за създаване на български музей.7 
Тя заляга и в Устава на Българското книжовно 
дружество от 1869 г.8

Подтикнат от Юрий Венелин, Васил Ап-
рилов полага много усилия в изучаването на 
българските народни традиции, обреди, песни. 
Той изпраща из българските земи хора да съ-
бират артефакти, да описват руини, да записват 
фолклорни материали, като очевидно добре 
разбира тяхното значение за реконструиране 
на миналото.9 Вероятно В. Априлов е първият 
българин, разработил собствена програма за 
разкриване, съхраняване и популяризиране на 
българското историческо наследство.10 Сами-
ят той осъзнава нуждата от българи с профе-
сионална квалификация, защото мнократно 
споменава, че руините на Преслав трябва да се 
разкопават не от монаси, а от специалисти.11 Но 
към този момент няма идея откъде ще се наме-
рят тези специалисти.

В същата посока върви и Георги С. Раковски, 
който в своя „Показалец или ръководство как 
да ся изискват и издирят най-стари чърти наше-
го бития, язика, народопоколения, старого ни 
правления, славного ни прошедшее и проч.“, 
издаден през 1859 г. в Одеса, дава всеобхватна 
програма за издирване, описване и съхранява-
не на българското историческо наследство, като 
набляга основно на фолклора.12

В средата на ХІХ в. все повече българи осъз-
нават обществената ценност на историческите 
6 Кандулкова 2007, 53.
7 Недков 2006, 33.
8 Национален археологически музей 2005, 9.
9 Панчев 2019, 83, 86.
10 Пак там, 98.
11 Пак там, 94.
12 Пак там, 106.

следи. Оформянето на националната идеоло-
гия обуславя интереса на възрожденците към 
„българските древности“, които биха обоснова-
ли правото на самостоятелен държавен живот. 
Затова и с тази задача се захващат най-вече дей-
ци на просветното и книжовното движение, на 
борбата за църковна независимост и национал-
ноосвободителното движение.13

Българският възрожденски периодичен пе-
чат изиграва важна роля за формирането на 
ценностно отношение към културното наслед-
ство, като в различни дописки се информират 
читателите за намерени старини, публикуват 
се текстове на писмени исторически извори. По 
този начин не само се предоставя на прохож-
дащата българска историческа наука изворова 
база,14 но и се популяризира родното минало.

В отворено писмо до българските читалища 
от 1869 г. Марин Дринов определя издирване-
то, събирането и съхранението на исторически 
паметници като една от основните им задачи.15 
Събирателската дейност на редица възрож-
денци се увенчава с реален успех. На 30 януа-
ри 1856 г. при читалището в Свищов се урежда 
първият български музей.16 Постепенно музей-
ни сбирки възникват и в читалищата в Шумен, 
Лом, Търново, Пазарджик, Разград.17

Започват да се появяват и първите частни 
сбирки на запалени колекционери, като сред 
тях срещаме имената на Цани Гинчев, Петко 
Р. Славейков, Васил Друмев, Добри Войников 
и много други.18 На този етап колекциите са 
по-скоро сбирки, в които заедно се съхраня-
ват монети, пафти, стари сърпове, ръкописи и 
надписи. Любен Каравелов, например, се ин-
тересува от архитектурата на родната му Коп-
ривщица, събира и фолклорни материали, но 
истинската му страст е нумизматиката.19

Продължава изпращането на културно-ис-
13 Денчев, Василева 2006, 29.
14 Игнатова 2013, 5.
15 Пак там, 6.
16 Недков 2006, 56; Панчев 2019, 122.
17 Панчев 2019, 144-145.
18 Недков 2006, 39; Панчев 2019, 122.
19 Панчев 2019, 115.
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торически материали основно в Русия, като 
това се прави с цел чрез тяхното публикуване 
широката европейска общественост да бъде за-
позната с българския народ и неговата славна 
история. Но по същество това си остава износ 
на артефакти, като огромната част от тях оста-
ват завинаги извън страната.

Цялото все по-масово събиране, публику-
ване на всякакви грамоти, ръкописи, монети, 
надписи, останки от древни сгради, освен че се 
сблъсква с проблема за фалшификатите,20 но и 
се прави неорганизирано и недотам легитим-
но в рамките на Османската империя.21

След Кримската война (1853-1856 г.) осман-
ските власти започват постепенно да ограни-
чават износа на археологически паметници 
и създават първите нормативни документи, 
регламентиращи археологическата дейност, 
които засягат и българските земи. В процеса 
на постепенното отваряне на Империята към 
външния свят опазването на материалните 
следи от миналото вече се схваща като наслед-
ство и общодържавно богатство.22 Османски-
те власти започват да проявяват все по-силен 
интерес към културно-историческите находки 
и да полагат грижи за тяхното опазване. В ре-
зултат се явяват различни нормативни актове 
в опит за цялостна правна регламентация на 
тази материя. При това тези документи по-
казват умело изясняване на редица понятия, 
термини, собственост, условия за издирване, 
съхранение, движение и търговия с паметни-
ците на културата.23 Издадени са Правилник 
за издирване на антики, Заповед за събиране 
на археологически паметници и различни на-
ставления. В Цариград са поставени основите 
на Археологически музей и Музей на Импе-
рията. Предприема се публична кампания за 

20 Например, през 1845 г. Васил Априлов издава в Одеса 
историческото си съчинение „Български грамоти“, 
в което включва пет документа. Но при липсата на 
професионална подготовка Априлов няма как да 
знае, че само един от тях е истински.

21 Кандулкова 2007, 57.
22 Панайотов 2012.
23 Пак там.

събиране на паметници от всички територии 
на империята.24

Като пример за османската правна норма в 
тази материя, привеждаме два документа:

ОКРЪЖНА ВЕЗИРСКА ЗАПОВЕД
съобщена на валиите

ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ДРЕВНОСТИТЕ25

3 август 1870 г.

Известихме се и издирихме, че от из-
намерваните тук там из Империята древ-
ности,26 някои от тях, които могат да са 
пренасят, по старанието на различни лица са 
земани и продавани самопроизволно, някои же, 
като домоздания, мостове и тем подобни са 
разсипвани и употребявани като вещество за 
съзиждането на здания и други таквиз.

Излишно е кажем, че древностите, понеже 
са паметници от историята на древните на-
роди, са и доста важни и полезни за развитие-
то и благоденствието на Държавата; поради 
туй се състави в столицата на Османската 
държава нарочно един Музей, в който разпръс-
натите тук там древности като са прена-
сят от сега да са полагат на здраво място, а 
онези неща, които са от архитектониката, 
да са запазват, тъй щото никой да не може да 
ги повреди.

Като препоръчвам горното на непрерив-
ното попечение и наблюдение на адманистра-
тивните началства, [...] за туй провождаме и 
на Ваше Превъзходителство настоящето си 
приятелско писмо, за да земете потребните 
мерки ради изпълнението на туй постановле-
ние.

24 Денчев, Василева 2006, 30.
25 Арнаудов 1872, 443-444.
26 Доколкото е възможно е запазен оригиналният текст 

на документа, като показателен за духа на епохата. 
Само там, където се губи смисълът поради остарели 
и неразбираеми думи, текстът е осъвременен.
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УСТАВ
ЗА ДРЕВНОСТИТЕ27

1874 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ
Чл. 1. Всякой предмет, изкуствен и 

съхранен от древните времена, счита се за 
древност.

Чл. 2. Древностите подлежат на два кла-
са, от които първийт съдържа монетите, а 
вторийт всичките други движими и недви-
жими предмети.

ЧАСТ І.
За собствеността на древностите и дру-

гите относителни до тях обстоятелства

Чл. 3. Неоткритите древности, дето и да 
са те намерват, принадлежат на Държавата. 
Но от древностите, що откриват онези лица, 
които са получили предварително позволение 
за търсянье, едната третя част принадлежи 
на Държавата, другата третя част на откри-
вателя, последната же третя част на ступа-
ните на земята, в която са се открили. Ако 
откривателят е същевременно и ступанин на 
земята, тогава двете трети части принадле-
жат на него, последнята трета част на Дър-
жавата.

Чл. 4. Който пожелае да търси древности 
или съкровище (имане), отнася са направо или 
чрез местното Началство до Министерство-
то на общенародното просвещение.

Чл. 5. Подялата на древностите става в 
натура или в пари, според желанието на мест-
ното Началство.

Чл. 6. Началството в случай на нужда из-
провожда чиновник, който да запази недвижи-
мите древности, като храмове и други здания, 
що са откриват в места, притежавани от 
ступани, и са съхраняват непокътнати.

27 Арнаудов 1886, 236-242.

ЧАСТ ІІ.
За условията, които са изискват за тър-

сянье и разкопаванье

Чл. 7. Запрещава ся всяко разкопаванье, 
което става особено за търсянье древности 
и съкровища, [докато] са неземе официално 
позволение и съгласието на ступанина на зе-
мята. Древностите, които са откриват от 
несъблюдающий туй запрещение, са задържат 
съвършено за в полза на Държавата, а виновни-
ците са осъждат на парична глоба от една до 
пет лири турски или на затвор за от три дена 
до една седмица.

А когато разкопаванията стават в чужда 
собственост и без съгласието на ступанина ѝ, 
ако би този последният поискал, обезщетява 
са за причинените нему щети.

Чл. 8. Позволението за търсянье древности 
или съкровища ще са проси от Високата пор-
та, изключително ще се дава от Министер-
ството на общенародното просвещение. За 
описа на откриваните древности ще са дава 
двойно напечатана книга, според образец що 
ще са одобри.

Чл. 9. Получающите позволение – до колко 
са те съобразяват или не с постановленията 
на Закона за разкопаваньето или действията 
си, върху туй ще наблюдава, ако ся случва в Ца-
риград, [от] Министерството на полицията, 
ако ли са случва из областите, [от] местните 
Началства.

Чл. 10. Позволението са отстъпва, като 
са заплатят за него три лири турски и пред-
варително като са докаже, че в мястото на 
търсяньето никоя беда не ще са причини от 
разкопваньето и че са е получило съгласието на 
ступанина на мястото [...]

Чл. 11. Отстъпеното позволение за от-
криванье древности или съкровища неможе да 
се определи за по-дълго време от две години […]

[...]
Чл. 13. Просителят на позволението е длъ-

жен да покаже мястото – де са то намерва и 
пределите му, [а] в случай на нужда да пред-
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стави и топографическата му карта.
Чл. 14. Запретено е да са разкопава в мес-

та, които причиняват повреда на население-
то, т.е. в храмове, медресета, гробища, водо-
еми (щерни) и обикновени пътища.

Чл. 15. Ако вследствие полученото позво-
ление поченатите разкопавания биха показа-
ли някоя беда, те, после едно споразумение с 
Министерството на общенародното просве-
щение, са възбраняват, а лицето, което е на-
правило разкопваньето никак нема право да 
поиска разноски поради възбранението на ра-
ботата.

[...]
Чл. 18. Притежателят на позволението 

неможе да го отстъпи на друго лице.
Чл. 19. На едно и [също] лице не са от-

стъпва позволение да разкопава в две разни мес-
та същевременно.

Чл. 20. Ако в продължение на три месеца 
време от изданието на позволението не са по-
чне разкопаваньето или то като се е наченало, 
са спре отпосле без оправдателни причини до 
два месеца, позволението са унищожава.

Чл. 21. Ако мястото, дето ще става разко-
паваньето е толкова отстранено, щото става 
затруднително на местното Началство да 
наблюдава работата, тогава то придружава 
получившия позволението със свой чиновник, 
разноските на когото заплаща получившия 
позволението.

Чл. 22. Всичките разноски що стават за 
разкопаваньето са заплащат от получившия 
позволението.

Чл. 23. Когато съществува вероятност да 
се намерват древности в някои места [...] и 
пожелае Правитеството там да търси, подоб-
ни места не са отстъпват на друго лице.

Чл. 24. Когато местата, в които ще направи 
Правителството разкопаванье, са собственост 
на частни лица, ступаните им са обезщетяват 
за загубите, които им са били причинени.

ЧАСТ ІІІ.
Заявления и формалности за древности и 

за подялбата им

Чл. 25. Които откриват древности, било 
случайно, било вследствие търсянье, извърше-
но с позволение, когато са непридружават от 
особен чиновник на Правителството, съгласно 
21-ий член, длъжни са да известяват за откри-
ването си местното Началство в продължение 
на десят дена най-късно. Които не направят 
туй заявление в определения срок, подлагат се 
на парична глоба [...]

[...]
Чл. 30. Когато получившийт позволението 

извести Правителството в изтечение срока за 
търсеньето или и преди изтечението му, че е 
довършил разкопаваньето и са докаже, че напъл-
но са е съобразил с постановленията на закона, 
възвръща му са срещу разписка залогът му. 

ЧАСТ ІV.
Постановления, които са отнасят до 

внасянето и изнасянето [на] древности, до 
продаването, купуването и отнимането им

Чл. 31. Древностите, които са състоят в 
монети или в други предмети и които са пре-
насят от чуждите държави в Османската им-
перия или от нейните области в Столицата, 
освобождават са от митарско даждие.

Чл. 32. Когато ще са изнасят от която и 
да би била страна на Османската държава за 
чужди страни било древни монети, било друг 
вид древности, не са [позволява] изнасянето им, 
[докато] са не проводи предварително на Пра-
вителството техният опис и [докато] не са 
получи официално позволение.

Правителството, ако пожелае да откупи 
от тези древности потребните за Император-
ския музей, взема са съгласието на ступанина 
им, като му са заплати стойността им и то-
гава са издава позволение за изнасянето [на] ос-
таналата част.

Чл. 33. Подир изпълнението на предвидени-
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те в предидущия член формалности за древно-
стите, които ще са изнасят от Османската 
империя за чужди страни, зема са митарско 
даждие и тогава са дава позволение за изнасяне-
то им.

[...]
Чл. 34. Скришом изнасяните древности, 

щом са открият, съвършено са задържат за в 
полза на Държавата.

[...]

Тези текстове, касаещи опазването на па-
метниците на културата от миналото, правят 
Османската империя първата мюсюлманска 
държава в света, отделила място в законодател-
ството си на чисто културни, светски проблеми. 
Освен това за първи път по българските земи 
се появяват законови разпоредби, които тре-
тират паметниците на културата като обект на 
правна защита. Независимо от някои явни не-
съвършенства на тези актове, те изиграват роля 
за опазването на историческото наследство на 
Империята.28

Неслучайно княз Владимир Черкаски, кой-
то застава начело на „Канцеларията за граж-
данско управление на освободените отвъд Ду-
нав земи“ през Временното руско управление 
(1877-1879 г.) с изненада установява, че много от 
османските закони всъщност са добри по форма 
и същество. Вероятно защото са пряка заемка 
от френското законодателство. Проблемът при 
османските закони, по мнението на Черкаски, 
е, че те не се прилагат и остават „мъртва буква“. 
Местната османска администрация просто ги 
игнорира,29 с което дава ясен сигнал на населе-
нието, че и то може да ги нарушава.

Въпреки това новата правна рамка в Импе-
рията по отношение на културно-историческо-
то наследство създава реална или въображаема 
опасност българските старини да попаднат в 
османски музеи. Тя, от друга страна, активи-
зира още повече българските възрожденци, в 
нарушение на закона, да събират материали и 

28 Панайотов 2012.
29 Документи за дейността на русите 1905, 8.

все повече да ги изнасят,30 смятайки, че по този 
начин ги опазват. Така през 60-те години на ХІХ 
век много български монети стават притежание 
на руски музеи, а колекционерите ги ценят ви-
соко, тъй като са изключително редки.31 Зараж-
да се интересното явление патриотично иманяр-
ство, а моралното оправдание да не се спазва 
законът (с мълчаливото съгласие на местните 
власти) е, че Османската империя е чужда дър-
жава.

По този начин оформянето на българската 
национална идеология се развива паралелно с 
интереса на възрожденците към „старините“, и 
то българските старини. И все пак първите стъп-
ки в тази посока са по-скоро дело на обществен 
ентусиазъм, без регулации и обща програма. 
Очевидната липса на собствена държава, която 
да поеме отговорността за издирването, съхра-
няването, изучаването и популяризирането на 
материалните и нематериалните следи от ми-
налото, създава сериозни пречки.

Всеки военен период дава широки възмож-
ности за износа на старини и Руско-турската 
война (1877-1878 г.) не прави изключение. В 
самото начало на войната на специалисти от 
руската армия е поставена задачата да събират 
реликви. Руският изкуствовед В. Стасов внуша-
ва на известния художник Верещагин да рисува 
забележителностите на България. В писмо до 
руските офицери Стасов ги призовава да съ-
действат за запазване на българското културно 
наследство в интерес на науката и славянството 
и „[...] да се върнат никого неограбили“.32 В хода 
на войната, през 1877 г. руският археолог Ива-
нов извършва спасителни разкопки в Търново, 
най-вече на Царевец, Трапезица и около църк-
вата „Св. Четиридесет мъченици“.33

Именно на тези факти се набляга в бъл-
гарската научна и популярна литература пре-
ди 1989 г., силно подчинена на политическата 
конюнктура, според която българо-съветската 

30 Денчев, Василева 2006, 30.
31 Въжарова 1960, 22.
32 Радонов 1983, 69.
33 Денчев, Василева 2006, 35.
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дружба е „от векове за векове“. Действител-
ността обаче често се оказва различна и съби-
рането на реликви понякога е прелюдия към 
тяхното изнасяне. По разпореждане на поручик 
барон Волф Люденхаузен, началник на Пловдив-
ски окръг, населението разкопава две могили в с. 
Рахманлии. Вестник „Марица“ с гордост обявя-
ва, че са открити златен венец, сребърен ритон и 
още 24 различни артефакти.34 При тези импро-
визирани разкопки едва ли може да се говори 
за научен подход. По-късно става ясно, че далеч 
не всичко открито е оставено в България, кога-
то след 15 години баронът предлага на Ерми-
тажа в Санкт Петербург части от колесница. А 
малко след края на войната адютантът на княз 
Дондуков взема две колони от Каспичан и ги 
изпраща в родината си. Друг офицер продава 
в Русия 72 мраморни камъка.35 Пак там са отка-
рани надписи и гербове от турските крепости. 
Една част от тях и днес се намира в Ермитажа. 
Находки от открита през 1879 г. в с. Дълбоки, 
Старозагорско богата гробница днес се съхра-
няват в Англия и Русия.36

Все пак има и примери в обратната посока. 
През 1878 г., по предложение на Пьотр Ала-
бин – губернатор на София, и Марин Дринов 
– началник на Отдела за народно просвещение 
и духовните дела към Съвета на Руския импе-
раторски комисар княз Александър Дондуков, 
се основава Софийска публична библиотека. 
Към нея се предвижда и уреждането на музей, 
в който да постъпват откритите старини.37 Още 
от края на 1878 г. П. Алабин и сътрудниците му 
обмислят реставриране на старини в Търново, 
включително църквата „Св. Четиридесет мъче-
ници“. По заповед на Алабин са направени ко-
пия на стенописите в Боянската църква.38

Много скоро след създаването на Княжество 
България вниманието на обществото е откло-
нено върху вътрешнополитически проблеми: 

34 Въжарова 1960, 126-127.
35 Пак там, 12, 23.
36 Денчев, Василева 2006, 35.
37 Недков 2006, 83; Йорданов 2017, 22.
38 Радонов 1983, 71; Йорданов 2017, 15.

либерали срещу консерватори, за и против 
Търновската конституция, „Режим на пълно-
мощията“. А и за ранната история на българ-
ското музейно, архивно и библиотечно дело е 
характерна липсата на разбиране за нуждата 
от съхраняване на културно-историческото на-
следство сред широките слоеве от българското 
общество. Това е обусловено от ниската сте-
пен на грамотност на населението и домини-
рането на традиционната култура, което пре-
връща държавната политика в първостепенен 
фактор.39 Същевременно първите български 
правителства трудно формират трайна кул-
турно-просветна политика, защото се сменят 
на кратки периоди. Бюджетите за култура са 
повече от скромни, текучеството на кадри е зна-
чително, липсва организационен опит и екс-
пертност.40 Все пак, от 1883 г. Министерството 
на народното просвещение (МНП) започва да 
отпуска средства за археологически разкопки.

По друг начин стоят нещата в Източна Ру-
мелия. Берлинският договор от 1 (13) юли 1878 
г. обособява земите между Балкана и Родопи-
те в автономна област под пряката военна и 
политическа власт на султана. И тук, както и в 
Княжеството, основите на политиките по опаз-
ването на културно-историческото наследство 
са положени от Временното руско управление. 
Още през 1879 г. в Пловдив е основана общест-
вена библиотека с музей.41 В последния са обо-
собени три отдела: археологически, нумизма-
тичен и палеографски. Като специалисти към 
музея са привлечени чехите Вацлав Добруски 
и Вацлав (Херман) Шкорпил и италианецът 
Доменико Такела.42 Целенасочената политика 
по събиране и съхранение на старини започва 
още през 1880 г. На 30 януари директорът на на-
родното просвещение Йоаким Груев издава Ок-
ръжно № 42 до префектите на окръзите. В него 
той призовава администрацията да поощрява 
предаването на старини в музея – даром или 

39 Денчев, Василева 2006, 23.
40 Божков 1981, 350; Радонов 1983, 71.
41 Радонов 1983, 70.
42 Стателова 1986, 50; Денчев, Василева 2006, 44.
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чрез отплата.43 Нормативната база в Източна 
Румелия в тази сфера почива на османския Ус-
тав на древностите, издаден през 1874 г. Прави 
впечатление, че вече се говори общо за стари-
ни, а не само за български такива. Започва да 
си пробива път схващането, че и артефактите от 
небългарски произход имат известна ценност.

ОКРЪЖНО 
под № 42 от 30 януари 1880 г. относително 
до издирвание и прибирание старини44

Г-не Префекте!
Както Ви е известно, голяма част от ста-

рините, с които доста богата е била Източна 
Румелия, са вече изнесени и загубени за нас; но 
при все това остаят още доста много от тях, 
едни открити в ръцете на частни люди, а дру-
ги още неоткрити. Оставени така в ръцете 
на частни люде, особено малко вещи и опитни 
в откритите старини, колкото ги има, под-
лежат на загуба, а напротив, събрани в един 
музей, тия освен дето ще могат да ся запазят 
наздраво, но още и щат послужат на интере-
сующите ся учени при изследванията им върху 
преминалото на нашата страна и на нашен-
ския бит.

Неоткритите и за които има надежда да 
ся открият, ако не бъдат заобиколени с при-
лични предварителни мерки за съхранението 
им на място, могат да имат същата участ, 
която е постигнала толкова други старини.

Водена от подобни съображения, Дирекци-
ята на народното просвещение почете за своя 
длъжност да се погрижи овреме за мерки от 
една страна да основе в Пловдив Музей за ста-
рини, дето да се прибират даром или срещу 
възнаграждение, долокото се може, открити-
те досега старини, като: ръкописи, монети, 
надписи, останки от облекла, оръжия, сечива, 
съдове, камъни и металически изделия, ока-

43 Сборник от закони, правилници и наредби 1884, 
245-246; Стателова, 1986, 49.

44 Сборник от закони, правилници и наредби 1884, 
245-246.

менелости и пр., а от друга страна да препо-
ръча на вниманието на господа префектите и 
на околийските началници предписанията на 
Държавния Закон за старините, издаден през 
1874 г., който има сила в областта и, докато 
ся обнародва особен областен закон по тоя пред-
мет.

Като Ви съобщавам това, Г-не Префекте, 
аз се надявам, че с пълно съчувствие към тия 
приети мерки, Вие ще подадете възможна по-
мощ на Дирекцията в приспособяването им. За 
това Ви моля да ся погрижите да подействува-
те чрез подведомствените Ви власти, както и 
чрез влиятелни духовни и мирски лица, за да ся 
направи възвание към патриотизма на всички 
ония, които биха имали на ръце някакви ста-
рини, та да ся умолят да ги принесат в Музея 
при Дирекцията на народното просвещение, 
било даром, било срещу прилично възнагражде-
ние, което ще ся определи чрез господа префек-
тите в спогодба между притежателя и между 
Дирекцията. 

Подарените на Музея старини периодиче-
ски ще се обнародват чрез вестниците заедно с 
имената на дарителите им.

Колкото до старини, които още не са от-
крити, Вие ще настоите пред подведомствени-
те Ви власти, щото в случай, когато ся откри-
ят или когато поискат някои да разкопават и 
да откриват, да ся действува съобразно с Дър-
жавния закон за старините, от който Ви пра-
щам в препис един екземпляр.

В пълна увереност на Вашето патриотич-
но съдействие по тоя толкова важен предмет, 
аз чакам приятния случай да Ви благодаря за 
една достатъчна сбирка от старини из подве-
домствения Ви департамент. 

[...]
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ОКРЪЖНО
под №№ 530 и 531 от 10 април 1881 с на-

ставление за дирене старини по могили45

Господине Префекте!
Господине Инспекторе!

С окръжното ми от 30 януари 1880 год. 
под № 42 Дирекцията на народното просвеще-
ние се е обърнала до г. г. Префектите и до дру-
ги родолюбиви лица с покана и молба да ся по-
грижят да съберат и изпратят на съхранение 
в Областния музей колкото старини биха ся 
открили и намерили в подведомствените им 
депалтаменти. Това възвание не остана съвър-
шено безплодно: благодарение на просветените 
грижи на г.г. Префектите и на околийските 
началници от няколко места ся изпратиха и 
прибраха в областния музей няколко монети, 
ръкописи и други такива старини. Тая сбирка, 
колкото и незначителна, е вече една победа на 
музея, която с един по-усилен труд от стра-
на на любителите на старини ще може да ся 
намножи.

С такава една надежда поверената ми Ди-
рекция с настоящето си изново ся обръща и 
към Вас, Г-не.............................. и най-насто-
ятелно ще Ви моли да сторите добрината 
повторно да подканите подведомствените Ви 
власти да ся погрижат за събирането на ста-
рини, каквито биха ся намерили по околиите 
им, като: монети, ръкописи, останки от вех-
ти оръжия и оръдия, накити, каменни памет-
ници и друго, каквото би ся намерило достойно 
за внимание и любопитство. Подаръци от та-
кива старини Дирекцията с благодарност ще 
приеме, а които биха пристанали да ги дадат 
само срещу възнагражение, тям ще може да ся 
даде прилично възнаграждение след едно преце-
нение. Но за старини, които има да ся платят, 
ще трябва предварително да ся прати в повере-
ната ми Дирекция списък, в който да е означен 
добре предметът с всичките му подробности, 
с надписа му, ако има по него, и със забележка де 

45 Пак там, 258-259.

е найден и у кого ся намира и какво възнаграж-
дение ся иска.

Колкото за каменни надписи, които ся на-
мират тук-там пръснати или ся изкопават 
при нови градежи, трябва да ся съберат и запа-
зят на мястото и списъкът на тях със забе-
лежка де са найдени и придружен със снетите 
им надписи да ся прати в Дирекцията, за да ся 
разпореди потребното за пренасянето им в Об-
ластния музей.

При това, Г-не.........................., има още да 
привлека вниманието Ви върху изкуствените 
могили, които тук-там ся намират из облас-
тта и в които често ся намират останки от 
старини. Желателно би било да ся земат мер-
ки та да ся разкопават такива могили. Дето би 
дотрябвало да ся направят някакви разноски по 
разкопаването им, поверената ми Дирекция ще 
може да отпусне потребното количество като 
ѝ се яви предварително, коя могила и де именно 
ще ся копае.

Относително до начина на разкопаването 
на такива могили Дирекцията намира за неиз-
лишно да Ви притвори тука едно Наставление, 
което може да служи като ръководство на оне-
зи, които биха ся погрижили да ги разкопават.

[...]

НАСТАВЛЕНИЕ ЗА ИЗДИРВАНЕ НА СТА-
РИНИ, ОСОБЕНО ПО МОГИЛИ46

По много места из Източна Румелия на-
мират ся, и то повече всред равни поля, едни 
могили, които по правилния си кроеж от пръв 
поглед ся познават, че не са естествени, а са 
правени. У нас много малко ся е гледало на това, 
та едва ся и знае за няколко такива могили, 
които случайно са били отворени и разкопани.

Тия могили биват двояки: едни големи и 
повечето усамотени, а други малки, струпани 
наблизо една до друга.

И едните и другите не са доста добре изди-
рени, та ся още незнае защо са били струпани: 

46 Пак там, 260-263.
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някои смятат, че са били езически гробове, дру-
ги пък ги мислят за военни станове, отгдето 
съгледвали неприятелски движения.

А защото от подробното изучаване на тия 
могили ся очаква голяма облага за историята 
на старовременната цивилизация по нашите 
места, то Дирекцията на народното просвеще-
ние кани всички ония, на които лежи на сърце 
напредъкът, а особено г.г. учителите, начални-
ците, инспекторите и пр. да ся заловят за таз 
работа като ся водят по следующите настав-
ления:

1. Точно да ся забележи, де ся намират та-
кива могили, било големи, било малки накуп, за 
да може да ся определи доде ся разпростират, 
какво значение има мястото, дето ся намират 
[...]

2. Кога ся копаят и издирват такива моги-
ли трябва да ся бара с особено внимание. Тука 
не ся гледа толкова на цената на предметите, 
които ся намират заровени, колкото за точно-
то изучаване на начина, по който са струпани 
тия могили, на положението и съвкупното оп-
ределение на найдените предмети, с една дума, 
на всички обстоятелства, които ся имали вли-
яние при правенето на могилите.

3. Откак ся измери точно могилата, много 
пъти най-сгодно ще бъде да ся изкопае прекоп 
или прокоп през средата ѝ и то на равно с вън-
кашното равнище на земята, за да ся намерят 
така две точки на окръжността и средата. 
Ако височината на могилата е много голяма, 
то за да може да ся изкопае прекоп, трябва да 
ся копае от върха право към средата широка 
яма, защото разни примери по други земи са 
показали, че гробниците у могилите лежат а) 
наравно с вънкашното равнище, б) по нещо на 
вънкашното равнище, в) в средата на височи-
ната на могилата, а понякога и по-високо още. 
Случвало ся е някога да ги намират по-дълбоко 
от основата на могилата. Зарад това трябва в 
средата да ся копае [...] до дъното на могилата 
или до целината на могилата.

4. По-нарядко ся намират гробове околов-
ръст [...]

5. Трябва да ся гледа още дали могилата е за-
обиколена с камъни или ся намират у нея пра-
вилно настлани камъни. Срещне ли се някакъв 
ходник от настлани камъни, то, ако се следи 
надолу, ще ся достигне до гробница.

6. Язическият начин на погребение беше 
трояк: или погребваха тялото у земята, или го 
изгаряха, но полагаха останките му у могила-
та, или на дъното, или най-сетне пазеха пепел-
та в глинени съдове.

7. Ако ся найдат пък, когато ся копаят 
правилно натрупаните камъни, съдове, пепел, 
помесен с въглени или църна тлъста земя, [...] 
то трябва внимателно да ся следи и продължа-
ва издирването. Сега трябва да ся копае с дърве-
ни оръдия, а по някъде и с ръце; и земята да ся 
пресява, каквото да ся незахвърлят и най-дреб-
ните неща. В такъв случай трябва да ся копае 
отгоре надолу, а не от страна. Откритите 
предмети не трябва изведнъж да ся вдигат, а 
да ся оставят доколкото ся може на мястото 
си, докато ся свърши работата на копаенето. 
Тогава трябва да се начертае на хартия цялото 
изкопано място с точна забележка на предме-
тите и как са и де са лежали, и тогава едва да ся 
вдигнат от мястото си. Докле се копае, добре 
е найдените неща да ся покриват с тънки нови 
дъсчици, за да не ги повредят камъните, които 
биха се търколили въз тях, и още, зада могат 
по-лесно да ся найдат, ако би ся случило да ги 
затрупа изново пръст.

8. Много важно е да е ся запазят цели кости-
те на человеческите глави дето би ся намерили, 
защото по тях може да ся познае племето и 
потеклото на умрелите; а да ся запазят добре, 
трябва, когато щят са вдигат, да им ся под-
ложи отдолу дъска, та с нея да ся повдигнат, 
па после да ся очистят от пръстта, откак ся 
попресушят на въздуха. От случайно найдени 
животински остатки зъбите са особено важни, 
за да ся познае животното какво е било.

9. У гробове, дето е било сгорено телото, на-
мирят ся по-големи съдове, които съдържат 
остатките от сгореното, и са заобиколени с 
по-малки съдове; за тях трябва да ся забележи 
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особено как са били наредени.
В язическите гробове без изключение ся на-

мират съдове от сурова, слабо печена и отгоре 
трошна, червеникава глина. Те трябва с голямо 
внимание да ся вадят, защото често от влагата 
ся омекнали, а много пъти от тежнината на 
земята, що лежи над тях, ся разгнетени. Зато-
ва трябва най-напред да ся очистят от всички 
страни от пръстта, да ся омотаят на някои 
места с жица, па откак ся очистят на въздуха, 
да им ся подложи дъсчица, та да ся повдигнат 
полека; ако ся попукани, добре ще бъде да ся сле-
пят. Пръстта извътре трябва да ся извади едва 
откак ся добре осуши съдът.

10. Относително до оръжието, което ся 
намира около мрътвеца, а особено накита, 
трябва да ся види и забележи как е турено, дали 
стои при главата, на врата, на раменете или 
при нозете. Медта обикновено е хванала една 
зелена ръжда, желязото често е съвършено ръж-
дясало. Железни предмети, и добре да са съчува-
ни, на въздуха ся повреждат; за това трябва да 
ся омажат с разтопен рибен клей, и откак ся 
осушят добре, да ся повлекат със смес от лене-
но масло и восък. Костта се втвърдява, ако ся 
натопи в лой и восък. Зелената ръжда от ме-
дта не бива да ся стърже.

11. Всичко друго що ся намери работено с 
человеческа ръка, дори и най-дребното нещо, 
трябва да ся прибере.

12. Всички сведения относително до раз-
копани подобни могили, както и предметите, 
найдени в тях, щат ся препратят в Дирекци-
ята на народното просвещение, която с бла-
годарност ще ги приеме и запази в Областния 
музей.

ОКРЪЖНО
под № 2770 от 29 октомври 1883 г. за съби-

ране и пазене на старини и снимане на надписи 
от паметници47

Г-не Префекте!
[...]
Действително Музеят е бил честит да съ-

бере досега, било в подарък, било с покупки, раз-
ни старини, като монети, ризници, стрели, 
ръкописи и пр., но всичко това не е ни най-мал-
ко достатъчно да го тури в желаемото поло-
жение.

Има съмнение, че из Областта и между на-
селението кръжат още доста важни старини, 
особено монети, които притежателите им 
биха отстъпили, ако не даром, а то поне срещу 
прилично възнаграждение. Такива старини и 
редкости, както Ви е вече съобщено с по-пред-
ното ми окръжно, Дирекцията е готова да ги 
купи за Областния музея, като се потрудите 
предварително да ѝ ги пратите на преценение с 
означение местността, дето са намерени, кой 
е притежателят и какво възнаграждение иска. 
В случай, че изпращането им тук, по каквито 
и да било причини не бъде възможно, то нужда 
става да ся изпрати препис от предмета (fac-
simile) като ся дадат и горе-означените сведе-
ния.

Памятници и други старини, на които 
пренасянето в Музея представлява мъчнотии, 
най-добре ще бъде да ся запазят на мястото си 
или в случай на нужда да ся турят на такова 
място, дето да не бъдат изложени на повреда. 
Във всякой случай обаче, нужно е да ся снемат 
и техните надписи и да ся пратят в Дирекци-
ята.

За Ваше улеснение, аз намирам за добре 
да Ви приключа едно кратко наставление за 
най-добрия и най-практичния способ за снима-
не на надписи.

Съдействието, което сте давали досега по 
събирането на старини за Областния музей, 
дава ми надежда, че и за напред ще ми подадете 

47 Пак там, 331-332.
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случай да Ви изкажа благодарността на Дирек-
цията за добрите Ви грижи в това отношение.

НАСТАВЛЕНИЯ
ЗА КАК ДА СЯ СНИМАТ НАДПИСИ ОТ 
СТАРИ КАМЕННИ ПАМЕТНИЦИ48

Изчиства се добре камъкът с твърда мет-
ла или четка от пръстта или от други не-
чистотии, каквито би имало между буквите 
и пукнатините. После се поставя на камъка 
една ненаклеена (попивателна) хартия от сред-
на дебелина, която ся маже от горе с лепило (от 
кола или от брашно) с една мека четка, така 
щото хартията да омекне и да ся влегне в глъ-
ботините на камъка. Върху тая първа хартия 
ся поставя и втора и пак ся маже, докогато и 
тя ся влегне хубаво. Така ся поставят до три 
или четири хартии една връз друга, оставят 
са въз камъка и след като изсъхнат, снимат 
така съставената мукава, в която ся е отбеле-
жил и самият надпис.

Така снемените надписи, за да не ся разва-
лят, ще трябва да ся увият във вид на цилин-
дър, с колкото е възможно по-голям диаметър, 
па така да ся изпратят в Областния Музей.

Позоваването към патриотичните чувства е 
нещо съвсем разбираемо и нормално за онази 
епоха. Това, което буди учудване, са адекват-
ните към времето си указания как да се снемат 
надписи и да се разкопават могили. При това 
с ясното разбиране за научната стойност на 
действията, изложени в наставленията. Те са из-
дадени от името на стария възрожденски учи-
тел Йоаким Груев, но дали той има такъв архе-
ологически опит, кой точно е техният автор и 
дали не са преводни, не е ясно.

Тази похвална тенденция в събирането на 
старини е прекъсната с последвалото през 1885 
г. Съединение на Княжество България и Източ-
на Румелия, Сръбско-българска война, сблъсъ-
ците между русофили и русофоби, абдикаци-
48 Пак там, 333.

ята на княз Александър Батенберг през 1886 г. 
Едва след като обстановката в страната относи-
телно се стабилизира при управлението на Сте-
фан Стамболов (1887-1894 г.), отново е обърнато 
внимание на културно-историческото наслед-
ство. През 1888 г. се появяват следните:

ВРЕМЕННИ ПРАВИЛА
За Научни и Книжовни Предприятия49

І Отдел
Издирвание старинни монети, памятни-

ци (статуи, гробници, оръжия, оръдия и пр.) и 
документи (ръкописни, стари печатни книжа 
и пр.)

Чл. 1. Всички неоткрити материали в ста-
ринни предмети, гдето и да се намерят, при-
надлежат на държавата.

Чл. 2. Лицата, които издирват подобни ма-
териали с предварително разрешение от прави-
телството, получават 1/3 от стойността на 
материалите. Същото възнаграждение получа-
ват и лицата, които случайно намерят таки-
ва памятници или документи.

Чл. 3. Притежателите на земята, гдето са 
намерени предметите, получават също 1/3 от 
стойността им.

Забележка: Ако стопанина е направил от-
критието, получава и предвиденото в чл. 2. въз-
награждение.

Чл. 4. Оценката на материалите става от 
комисия, назначена от Министерството на 
Просвещението.

[...]
Чл. 6. Притежателите на стари ръкопи-

си, старопечатни книги, костюми, монети, 
оръдия и подобни, които ги представят в Ми-
нистерството на Просвещението, получават 
възнаграждение, което се определя от двучленна 
комисия, един член на която се назначава от 
притежателя, а другия от Министерството 
на Просвещението.

Забележка: В случай на неспоразумение, 
49 Държавен вестник, бр. 31 от 19.03.1888.
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оценението става от Министерски съвет.
Чл. 7. Който иска да дири старинни пред-

мети, отправя се за дозволение направо, или 
чрез местните власти, до Министерството на 
Просвещението.

Чл. 8. Откритите неподвижни старини, 
като храмове, крепости и други, гдето и да се 
намерят, се оставят под надзора на местната 
власт и са притежание на правителството.

Чл. 9. Запретено е всяко разкопаване за из-
дирване на старини без предварително разреше-
ние от Министерството на Просвещението. 
Откритите старини без разрешение се усвоя-
ват от правителството.

[...]
Чл. 11. Дозволение за издирвание на старини 

се дава или чрез местните власти или направо 
от Министерството на Просвещението, след 
като се вземе предварително съгласие от сто-
панина и се опише надлежното място с грани-
ците или се представи топографическа карта 
на мястото.

[...]
Чл. 15. Дозволение за издирвание на стари-

ни не може да се предаде или продаде другиму.
[...]
Чл. 17. Намерените подвижни старини се 

описват и представят чрез местната власт в 
Министерството на Просвещението.

Чл. 18. Изнасянето на старинни предмети 
из Държавата не може да стане без разрешение 
от Министерството на Просвещението, съ-
гласно чл. 8. от „Закона за митниците“, кое-
то издава разрешение за изнасяне, след като се 
представи предварително списъка им в Минис-
терството.

Забележка: Правителството може да купи, 
ако пожелае, по един екземпляр от представе-
ните старини за държавния музей, според чл. 6. 
от настоящия правилник.

Чл. 19. Старини, които се изнасят скри-
шом из държавата, щом се открият, усвояват 
се от правителството без никакво възнаграж-
дение.

[...]

II Отдел
Издирване и описване на словесни материа-

ли, песни, поговорки, гатанки, предания, разка-
зи, обичаи и тем подобни

Чл. 21. Министерството на Просвещение-
то командирова чиновници или други лица за 
издирвания и описвания на старини, на които 
дава съответстващюе възнаграждение от пред-
видената за това сума в бюджета.

[...]

София, 14 март 1888 год.
Министър на Народното Просвещение,
      

Георги Живков

Приликата с османския Устав на древности-
те е поразителна, но и неговото надграждане е 
очевидно. Тези Временни правила залягат поч-
ти напълно дословно и в първия за България 
Закон за за издирване старини и за спомагане 
на научни и книжовни предприятия, приет 
само две години по-късно.50

Временните правила от 1888 г. и базираният 
на тях закон определят задълженията на дър-
жавата и държавните институции в опазване на 
културно-историческото наследство. Законода-
телните разпоредби задължават притежатели-
те на „старини“ да ги регистрират. Те не могат 
да бъдат продавани, подарявани или променя-
ни по какъвто и да е начин без разрешението 
на МНП. Предвиден е и контрол върху износа 
им зад граница.51 Приетият през 1891 г. Закон 
за народното просвещение поставя всички кул-
турни институции под надзора на просветното 
министерство.52

Това не означава автоматично прекъсване 
на износа на археологически материали от бъл-
гарските земи, а и инерцията от предходните 
години е прекалено силна. През 80-те и 90-те 

50 Държавен вестник, бр. 13 от 17.01.1890.
51 Кочанкова 2013, 29.
52 Игнатова 2013, 14.
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години на ХІХ век българи продължават да из-
копават и предлагат на различни музеи в Русия 
монети, статуетки и др.53

Все пак Временните правила и Законът за 
издирване на старини са качествено нов етап 
в историята на българската археология. На-
растването на музейния фонд води до нуждата 
от отделянето на музея от Народната библио-
тека в София. През септември 1892 г. с поста-
новление на министър Г. Живков се поставя на-
чалото на Народния музей като самостоятелен 
институт. Към 1893 г. в него се обособяват три 
колекции: старовековна, етнографска и нумиз-
матична.54 За пръв директор на музея е назначен 
В. Добруски, учител в софийската класическа 
гимназия.55 Той предприема широка кампания 
за събиране на пръснатите из страната археоло-
гически паметници. При това получава общест-
вена подкрепа, както и съдействието на адми-
нистративните власти, училищните власти и 
църковните настоятелства.56 В резултат в музея 
започва съсредоточаването на епиграфски па-
метници, археологически находки, нумизма-
тична колекция, някои ръкописи. Постепенно 
се формира и колекция от „черковни старини“.

През 90-те години на ХIХ в. в България се 
обособяват два типа музеи: централни – дър-
жавни (известни като Народни музеи), и мест-
ни – обществени. По традиция от Възраждане-
то много от последните възникват в рамките на 
съществуващите читалища и едва впоследствие 
се развиват в самостоятелни учреждения. През 
1888 г. братя Шкорпил поставят началото на ор-
ганизираното музейно дело във Варна.57 

Но в областта на археологията се продъл-
жава тенденцията от Възраждането за дейст-
вия на просветители-любители. Липсата на 
подготвени кадри налага да бъдат привлечени 
чужденци като братята Шкорпил и Вацлав До-
бруски, които не са професионални археолози. 

53 Въжарова 1960, 164–165, 396; Радонов 1983, 77.
54 Божков 1981, 351; Недков 2006, 90.
55 Въжарова 1960, 13; Радонов 1983, 77.
56 Денчев, Василева 2006, 57.
57 Божков 1981, 351; Недков 2006, 108.

Руски учени поставят началото на проучването 
на българското средновековно изкуство и кул-
тура. Разкопките на цариградския Руски архео-
логически институт в Плиска и Преслав от 1899 
до 1905 г. се извършват под ръководството на 
известния византинист Фьодор И. Успенски. В 
началото на ХХ век се появяват и първите бъл-
гарски специалисти – археолози и историци на 
Античността и Средновековието, като Богдан 
Филов, Гаврил Кацаров, Рафаил Попов, Никола 
Мушмов, Васил Златарски, Йордан Иванов, Пе-
тър Мутафчиев и др.58

Самото създаване на Третата българска дър-
жава поставя въпроса за нейното утвърждава-
не пред останалия свят, като това най-лесно се 
постига в културно-исторически план. Автен-
тичните исторически следи биха потвърдили 
правото на България да се впише в политиче-
ската карта на Европа, като продължител на 
една от най-старите държави на континента. 
Това поставя културно-историческото наслед-
ство във фокуса на общественото внимание и 
прави необходима държавната регламентация 
на неговото издирване, изучаване и популя-
ризиране. В началото на ХХ в. археологията се 
утвърждава като наука, като с нея се занимават 
не само местни учители, но и експерти със спе-
циално университетско образование. Появяват 
се и научни издания, посветени на културното 
наследство по българските земи.59 Нововъзни-
калите навсякъде из страната археологически 
дружества са граждански сдружения на хора, 
които имат различна професия и образование, 
обединени от любовта към миналото. Тези дру-
жества се превръщат в стратегически партньор 
на държавата в опазването на културно-истори-
ческото наследство, тъй като следят случващото 
се в цялата страна. По този начин се получава 
единодействие между държавната администра-
ция и гражданските структури, в което активно 
са включени и училищата, тъй като учители и 
ученици дейно участват в издирването на ста-

58 Димитров 1958, 50.
59 Кандулкова 2007, 58.
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рини.60 А основаното през 1901 г. Софийско ар-
хеологическо дружество, което развива широка 
изследователска дейност, през 1920 г. е преус-
троено със специален закон в Български архе-
ологически институт. Софийският университет 
също обръща лице към новите изисквания и 
постепенно са създадени катедри по археоло-
гия с история на изкуството, по византинисти-
ка, по класическа филология, които изиграват 
съществена роля в подготовката на кадри за ар-
хеологическото дело.61

Проблемите пред българската археология 
обаче не са и няма как да бъдат напълно ре-
шени. Народният археологически музей има 
проблеми с липсата на персонал – не толкова 
заради бюджетни ограничения (които са често 
срещани), колкото поради недостига на под-
готвени професионално кадри.62 В началото на 
ХХ век реставрационните работи обикновено се 
осъществяват на аматьорски начала – от местни 
майстори, под контрола на историци, археоло-
зи и учители, почти без участие на архитекти и 
художници.63

И все пак постигнатото не е никак малко. От 
неорганизирано събиране на археологически 
материали, дело на частна инициатива на нес-
пециалисти през Възраждането, се преминава 
към осъзнат държавен контрол. Приети са пър-
вите нормативни актове, направени са първите 
стъпки в издирването, опазването, съхраняване-
то, изследването и популяризирането на кул-
турното наследство.
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Неаполис (Νεaπολις, дн. Кавала/Гърция) e 
селище в тасоската переа (ἡ περαίη τῶν Θασίων, 
Θασίων ἤπειρος)1, основано изглежда от засел-
ници от о. Тасос към средата на VII в. пр. Хр.,2 но 
според други изследователи е колонизиран от 
паросци около 680 г. пр. Хр.3 Впоследствие той 
се обособява като самостоятелен град с полисно 
устройство. Антични исторически наративи, а 
също редица археологически и лингвистични 
данни по категоричен начин доказват наличие-
то на траки, предхождащи гръцките заселници 
за времето около т. нар. колонизация на Тасос и 
малко след нея в периода VІІІ-V в. пр. Хр.4 Това 
от своя страна ни позволява да предположим, 
че градът Неаполис не възниква на неусвоено 

1 Koukouli-Chrysanthaki 1980, 309-325; Isaac 1986, 8-12, 
64-71; Tiverios 2008, 81.

2 Lazaridis 1976.
3 Boardman 2000, 229.
4 Markov 1978, 186–187; Walsh 2009, 176.

жизнено пространство. Много по-вероятно из-
глежда съществуването на по-ранно тракийско 
селище. Тасос завладява срещулежащия тра-
кийски бряг, където са създадени или поставе-
ни под тасоски контрол ред селища като Галеп-
сос, Айсиме, Крениди, Стриме, както и важното 
пристанище Неаполис.

Имаме сведения за финикийско присъствие 
в северните предели на Егейско море, но те са 
предимно с митографски характер. Изглеж-
да все пак, че значението и мащабите на това 
присъствие край южните брегове на Тракия са 
били съществени, тъй като без съмнение фи-
никийците са привлечени от находищата на 
благородни метали.5 Освен Херодот, Страбон и 
Плиний Стари също твърдят, че финикийците 
първи започнали разработването на златните 
и сребърни находища в района на планината 

5 Делев 2014, 66. 

Монетният тип „Горгона с изплезен език“ 
в монетната циркулация по долината                        

на Средна Места (VI – IV в. пр. Хр.)
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The Gorgoneion coin type within the coin circulation in the valley                             
of Middle Mesta River (6th – 4th century BC) 
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Abstract: The purpose of this report is to introduce new data on the coin circulation in the valley of Middle Mes-

ta River during the period of 6th – 4th century BC. The text presents new observations on the silver coinage types 
Gorgoneion/Quadratum incusum and Gorgoneion/Nymph, both of them traditionally attributed to the city of Neapolis 
(modern Kavala in Greece). These coin issues have the largest volume among the polis coinage circulating in the 
area ot the study. The region of Middle Mesta River and the Western Rhodopes Mountain is part of a solid economic 
zone, covering the island of Thassos and the lands of the continent. As the evidence from the coin hoards shows, all 
coins issued by the participants in this economic zone are generally accepted and equal to the dominant ones. They 
participate together in servicing the financial transactions carried out daily by local traders and customers in the 
markets. The collected and analyzed information is a part of a recent research presented in the PhD thesis „Coin cir-
culation in Southwestern Thrace (along the middle and upper valleys of the Struma and Mesta Rivers) in 6th – 4th century BC“.
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Пангей.6 Може би именно поставеното от фи-
никийците начало стои в основата на изпревар-
ващото икономическо, политическо и културно 
развитие на този район в по-късно време. Това 
се долавя от активния добив на злато и сребро 
през V – IV в. пр. Хр., както и от забележително-
то по своите параметри монетосечене на мест-
ните тракийски общности и на съседните гръц-
ки полиси.

Местоположението на Неаполис е от из-
ключителна важност поради това, че се нами-
ра на основното пътно трасе от изток на запад, 
което свързва Азия и Европа. Това е и единстве-
ната точка, където главното военно трасе през 
Егейска Тракия докосва морето. По-късно по 
това трасе римляните изграждат път, наречен 
„Виа Егнатиа“ по името на римския магистрат, 
организирал строителните дейности. В Пангей-
ската област, известна с богатствата си, се нами-
ра местността Датон или Датос. Там тасосци 
основават колонията Кренидес, която по-къс-
но е преоснована като проспериращ град от 
Филип II Македонски с името Филипи.7 През 
елинистическата и римската епоха Неаполис се 
превръща в пристанище на град Филипи, който 
е възлова комуникационна и търговска точка, 
предоставяща директен достъп до отсрещния 
о. Тасос, а оттам и към цяла Гърция. 

В нумизматичните изследвания е прието, че 
Неаполис започва своето сребърно монетосече-
не в самия край на VІ в. пр. Хр. (ок. 500 г. пр. 
Хр.).8 Според някои изследователи този факт 
позволява на полиса да се прояви в нова светли-
на, защото монетосеченето до известна степен 
предполага политическа и финансова автоно-
мия или дори независимост от метрополията 
Тасос.9 Трябва да се подчертае обаче, че емити-
рането на монети не винаги означава политиче-
ска автономия, но въпреки това е индикация за 
статуса на даден полис.10 Не са известни грани-
6 Hdt. 2.44; 6.47; Strabo 14.5.28; Plin. 7.197; Paus. 5.25.12.
7 Бешевлиев 1942, 172.
8 Paunov 2015, 266.
9 Prokova 2014, 36.
10 Koukouli-Chrysanthaki 1980, 311-313; Koukouli-Chry-

santhaki 1990, 502; Hansen, Nielsen 2004, 149.

ците на територията контролирана от Неапо-
лис, но със сигурност в нея са влизали сребърни 
рудници, които да осигурят необходимия ре-
сурс за емитиране на монети.

По време на Гръко-персийските войни мо-
нетосеченето, атрибутирано на Неаполис, е 
интензивно.11 Очевидно, въпреки персийско-
то присъствие в региона, продължават да се 
експлоатират рудните находища в планините. 
Дори се предполага, че повишеното търсене на 
стоки от персийска страна е имало стимулиращ 
ефект върху търговията и сеченето на монети в 
региона.12

По типология и номинали това монетосече-
не се вписва напълно в кръга на ранните север-
ноегейски монетосечения от района на Пангей. 
Ранните монети са сечени по локална тегловна 
система,13 наречена с техническия термин „тра-
ко-македонска“ от американката D. Raymond.14 
Съставена е от три паралелни серии от тегла, 
между които няма очевидна връзка. Освен от 
тракийските общности/племена в Югозападна 
Тракия, тази система е използвана и от край-
брежните полиси на изток от Нестос като Аб-
дера,15 Маронея,16 Енос17 и от първите двама 
македонски царе – Александър І и Пердика ІІ. 
Основната характеристика на тази тегловна сис-
тема е, че включва както гръцки, така и „източ-
ни“ номинали, базирана на сребърния статер 
(9.82 гр.), който е 1/50 от леката вавилонска мина 
(491 г).18 Освен делението на третини и шести-
ни, което говори за ориентирането към дирек-
тен контакт с Изтока, тази система е адаптирана 
и към гръцката система на обол и драхма, като 
са разработени „лека” (3.27 г) и „тежка” (3.68 

11 Papaevangelou 2000, 21, 125, 168-170 (находки от 
съкровища с монети „Горгона насреща с изплезен 
език / квадрат“ в Египет и Близкия изток от времето 
510-490 пр.н. Хр.); ср. също Archibald 1998, 89-90. 

12 Roebuck 1959, 136; Archibald 1998, 90.
13 Василева 1978, 4-12.
14 Raymond 1953, 25. 
15 May 1966, 8-10. 
16 Shönert-Geiss 1987, 3-17. 
17 May 1950, 48.
18 Raymond 1953, 25.
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г) драхма.19 Не по-малко от десет различни, но 
обикновено взаимосвързани, стандарти са били 
използвани за монетосеченията на северноегей-
ските тракийски общности от VI до IV до в. пр. 
Хр.20 

Монетосеченията на северноегейските по-
лиси се основават на атическия тегловен стан-
дарт. Такива са гръцките колонии на полуос-
тров Халкидика от края на VI до последната 
четвърт на V в. пр. Хр. Тяхната основна монетна 
единица е статер (с деление на шестини), а не 
тетрадрахма.21 Някои ранни статери, напри-
мер тези на Олинт около 500-480/475 г. пр. Хр., 
изглежда са отсечени в стандарт от около 17.20 
– 17.45 г, предполагащ драхма от 4.30 – 4.36 г.22 
Съществуват монети, сечени в края на VI в. пр. 
Хр., които отговарят метрологично на редуци-
раните атически драхми; те са атрибутирани 
към Неаполис (3,85 гр.) и Тасос (4 гр.), но тяхна-
та интерпретация е проблемна.23

Раннният (анепиграфен) монетен тип ат-
рибутиран на Неаполис е „Глава на Горгона 
насреща с изплезен език / вдлъбнат квадрат“.24 
Основен номинал на тези емисии е сребърният 
статер. Негови подразделения са трите (1/3 ста-

19 Raymond 1953, 24; Драганов 2000, 41–44. Редуцирането 
на тегловните стандарти в Абдера и Маронея е 
отбелязано от Koukouli-Chrysanthaki 2000, 696–697 
и потвърдено от Psoma 2006b, 94–95; Lorber 2008, 8–13; 
Dahmen 2010, 44.

20 Lorber 2008, 2. 
21 Psoma 2006b, 88–89. За Sermylia виж Psoma 2001b, 

13–44. Акант е една от малкото монетарници в 
Халкидическия полуостров, която сече драхми по 
атическия тегловен стандарт – виж Gaebler 1935, 90, 5 
(описан обаче като октобол). Psoma цитира атински 
инвентар от V век пр. Хр. (IG I3 383), за да докаже, че 
основната деноминация на Акант е била наричана 
статер. 

22 Lorber 2008, 3. 
23 Lorber 2008, 7. В епиграфски материали от Тасос 

са разчетени суми в статери, хекте, хемиекте и 
половинки от хемикте – виж Psoma 2006b, 92–93. 

24 Двата типа ранни емисии, за които се говори в текста, 
се различават по описанието на реверса: „Горгона 
с изплезен език / вдлъбнат квадат“ и „Горгона с 
изплезен език / вдлъбнат квадрат с неправилен 
кръстовиден отпечатък“.

тер), т.е. „лека“ драхма, и най-малкия номинал 
хемихекте (1/12 статер).

В нумизматичната литература е изказано 
мнение, че иконографията на монетите, при-
писвани на Неаполис, е заимствана от по-ран-
ни монети от Еретрия и Евбея.25 Според мито-
логията, богът на морето Посейдон се влюбва в 
Горгона, пазителка на храма на Атина. Той я съ-
блазнява в храма, а Атина, разбирайки какво се 
случва, решава да накаже Посейдон. Тя прокле-
ла Горгона да се превърне в чудовище с отвра-
тително лице и със змии вместо коса. Според 
проклятието всеки, който погледне лицето ѝ, се 
превръща в камък. Горгона е наказана да живее 
на изолиран остров. Вероятно образът на Горго-
на върху монетите е свързан с апотропеичната 
ѝ функция.

През класическия период се забелязва ши-
роко разпространение на образа на Горгона 
като монетен тип. То обхваща северното Егей-
ско крайбрежие и западното Черноморие: 
Неаполис в Македония; Аполония Понтика 
и Маронея в Тракия; Метимна и Митилена на 
Лесбос;26 Олбия в Скития; Абидос, Гергис и Ке-
брен в Троадата; Кизикос и Парион в Мизия.27 
Градовете често разчитат на отличителни типо-
ве, за да разграничат емисиите си, преди надпи-
сите да станат често срещани през VI в. пр. Хр. 
Детайлите са били от решаващо значение, кога-
то група градове в определен регион емитират 
подобни на вид типове.28 

В нумизматичната колекция на Алфа Банк/
Гърция има сребърни драхми с изображение 
на Горгона, причислени към най-ранните мо-
нетни типове на Атина (Wappenmünzen), еми-
тирани ок. 525-520 г. пр. Хр.29 Най-често среща-
ни в Тракия със същия иконографски тип след 
неаполските, са анепиграфните монети, с изо-
бражение на аверса „Горгона с изплезен език“ 
и реверс „вдлъбнат квадрат с неправилен кръс-

25 EMCOTPD 189, 228-229. 
26 SNGvAulTroas, 7771; Kraay 1976, 107.
27 Weir 2010 (2011), 165.
28 Psoma 2006, 69.
29 Myth and Сoinage 2011, 106-107.
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товиден отпечатък“ атрибутирани на Парион в 
малоазийска Мизия.30 В някои нумизматични 
каталози и онлайн аукциони, тези монети са 
определяни като монети на Неаполис. Най-чес-
то стилът им е доста груб и някои изледователи 
ги определят като тракийско племенно (имита-
тивно) монетосечене.31 Като номинал са опреде-
ляни като „драхми“ или ¾ драхми с вариации 
на теглото между 3–3,9 г и датировка ок. 500-
450 г. пр. Хр.32 Атрибуцията им към Парион е 
главно поради техния аверсен тип (Gorgoneion). 
Аргументите свързани с местонамирането на 
монетите не са категорично доказателство, по-
ради възможността това да е крайната точка 
на циркулация.33 Вливането им в паричния по-
ток може да започва от съвсем различно място 
имайки предвид, че в този период голяма част 
от тракийското сребро е предназначено за из-
нос.34 Важната подробност, която обаче трябва 
да бъде отчетена е, че това е характерно пре-
димно за големите номинали. Изказано е и 
друго мнение относно атрибуцията на монети-
те от типа „Горгона с изплезен език / вдлъбнат 
неправилен отпечатък“. Според него, както ре-
довните, така и имитативните емисии са пуска-
ни в обръщение от Одриското царство.35

Голяма част от европейска Елада, край-
брежните градове на Пропонтида, на Егейска 
Тракия и Егейска Мала Азия влизат в състава 
на Делоския съюз/симахия, наричан в историо-
графията още и Първи Атински морски съюз.36 
От 454/453 г. пр. Хр. Атина започва да получава 
данъците само в пари и безцеремонно налага 
своите мерки и теглилки, своята парична систе-
ма – като дори се опитва да забрани сеченето на 
30 SNG CopMysia, 256; Price, Waggoner 1975, 84, no.612.
31 SNG CopMysia, 256; BMC Mysia 1-13; Waggoner 1984, 

Rosen Coll. 525; SNG Von Aulock 1318; SNG BN 1342-52; 
Price, Waggoner, 1975, nr. 612: Asyut Hoard.

32 Тегловната система и наименованието на номиналите 
на това монетосечене са дискусионни, също както и 
атрибуцията им. 

33 Например: IGCH 697 – Tekirdag (ант. Bisanthe), 
Тракия; съдържание (Ag): драхми 66+.

34 Salgado 2017, 71.
35 Topalov 2005, 68-69.
36 Порожанов 2011, 22.

монети от съюзните полиси.37

Неаполис също членува в Делоската сима-
хия.38 От 454 г. пр. Хр. фигурира в Атинските три-
бутни листи (ATL) като „Νεάπολις εν Θράκει“, 
като това уточнение вероятно е било необходи-
мо, за да бъде разграничен от още два еднои-
менни полиса, на Халкидики и в Хелеспонт.39 
През следващите години фигурира в същите 
списъци, като „Νεάπολις παρ’ Αντισάραν“40 и 
само като „Νεάπολις“.41 В периода 454 – 429 г. 
пр. Хр. град Неаполис се явява 14 пъти в Атин-
ските трибутни листи с непроменлив данък от 
1000 драхми годишно.42

По време на Пелопонеската война Неапо-
лис е обсаден от съюзническите армии на спар-
танци и тасосци, но остава верен на Атина. За 
това свидетелстват два фрагментирани декрета, 
в които се изтъква лоялността на жителите на 
Неаполис към Атина.43 Първият декрет е приет 
през зимата на 410/9 г. пр. Хр., а вторият през 
407 г. пр. Хр.44 След 411 г. пр. Хр тасоското мо-
нетосечене е изцяло обновено, вероятно поради 
смяната на политическия климат. Паралелно 
настъпва промяна и в монетосеченето на Неапо-
лис. Изображението на Горгона с изплезен език 
остава, но се променя типът на реверса, където 
се появява женска глава. Нейната идентифи-
кация е обект на интензивен дебат;45 най-често 

37 Meiggs 1972, 174; McGregor 1987, 59, 76-77.
38 Cartwright 2016.
39 Bakalakis 1936, 44, бел. 1; Collart 1937, 103-104.
40 „Αντισάρα“ е име на (тракийско) селище на 

няколко километра западно от Неаполис, което 
очевидно е по-старо от Неаполис и поради тази 
причина се използва за географското уточняване на 
местоположението му. Bakalakis 1935, 29-42; Bakalakis 
1936, 44; Bakalakis 1936a, 74-81; Bakalakis 1937, 64-67; 
Lazaridis 1971, 37; Koukouli-Chrysanthaki 1980, 314-315; 
Isaac 1986, 10; Papaevangelou 2000, 24.

41 Collart 1937, 124; Lazaridis 1969, 21-22; Papaevangelou 
2000, 24.

42 Lazaridis 1976; Meiggis 1972, 169.
43 http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Per-

seus%3Atext%3A1999.04.0005%3Achapter%3D1%3A-
catalogue%3DA%3Aentry%3Dcat7 (23.06.2021).

44 Diod. 13.72, 1; Xen. Hell. 1.4.9
45 Интерпретирана е включително като елинизиран 

образ на тракийската Артемида Таврополос или 
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е определена като нимфа и тази идентифика-
ция ще бъде следвана тук. При големите номи-
нали нимфата носи на главата си венец, а при 
по-малките е с прибрана коса на кок, прихвана-
та с тения.46 Добавен е и надпис на реверса. 

По-долу ще бъде представена информация 
за циркулацията на разглежданите монети по 
долината на Средна Места и в района на За-
падните Родопи (Обр. 1-2). Тези наблюдения са 
част от докторската ми дисертация, предадена 
за обсъждане през 2020 г. в Правно-историче-
ския факултет на Югозападния университет 
„Неофит Рилски“.47 

Единични находки с произход от долината 
на Средна Места 

Монетите от типа „Горгона с изплезен език 
/ вдлъбнат квадрат“ от ранния период (ок. 525-
450 г. пр. Хр.) са най-често намираните в реги-
она на Средна Места и Западните Родопи след 
типовете „Силен и нимфа / вдлъбнат квадрат“. 
Има информация за поне сто сребърни статера 
като единични находки с произход от изслед-
ваната територия. От землището на с. Ловча 
(общ. Хаджидимово) произхождат около пет 
броя. Няколко статера „Горгона с изплезен 
език / вдлъбнат квадрат“ произхождат от зем-
лището на с. Гайтаниново (общ. Хаджидимово). 
От района на с. Илинден (общ. Хаджидимово) 
произхождат ок. седем-осем статера. В земли-
щето на с. Абланица (общ. Сатовча в близост 
до р. Бистрица) в местността „Тушило“ до ан-
тичен път е локализирано антично светилище, 
откъдето произхождат около десет броя стате-
ри от типа „Горгона с изплезен език / вдлъбнат 
квадрат“. От местността „Сушица“ в района на 
с. Борово (общ. Гоце Делчев) е открит статер с 
контрамарка – гръцка буква Λ – върху косата на 
Горгона. 

Бендида, често отъждествявана с Нике или Атина.
46 EMCOTPD 189-228. 
47 Хаджиева 2020. Извънредните обстоятелства 

свързани с КОВИД-19 наложиха известно забавяне на 
процедурата, в резултат на което публичната защита 
се състоя на 5 май 2021 г. 

Доста по-рядко присъстват тритета/драх-
мите от същия тип и датировка като статерите. 
Има информация само за два броя. Една от тях 
е със същата контрамарка – гръцката буква Λ – 
като статера от с. Борово. Монетата произхож-
да от землището на с. Дъбница (общ. Гърмен). 
Регистрирано е и присъствие в паричното об-
ращение на ¾ драхми от типа атрибутиран на 
Парион – „Горгона / вдлъбнат квадрат с непра-
вилен кръстовиден отпечатък“. В каталога към 
на настоящото изследване са включени три ек-
земпляра, записани като монети на Неаполис 
според определянето им в първичната публи-
кация.

Не толкова често като статерите, но осеза-
емо по-често от тритета/драхмите, присъстват и 
най-малките сребърни номинали – хемихектета 
от типа „Горгона с изплезен език / вдлъбнат ква-
драт“. Известни са около 20-30 броя с произход 
от територията на Средна Места и Западните 
Родопи. Три хемихектета са включени в катало-
га.

В изследваната територия – долината на 
Средна Места и Западни Родопи –присъствие-
то на хемидрахми на Неаполис, сечени след 411 
г. пр. Хр., също е осезаемо. Известни са около 
50 екземпляра като единични находки. В ката-
лога са включени 14 броя. Прави впечатление, 
че част от тях са пробивани.

Колективни находки с произход от долина-
та на Средна Места

В колективни монетни находки (хомогенни 
и смесени) от района на гр. Гоце Делчев също 
присъстват анепиграфните монети от типа 
„Горгона с изплезен език / вдлъбнат квадрат“. 
Известни са около 90-100 броя в състава на мо-
нетни съкровища. За съжаление подробна ин-
формация има само за три монетни находки, 
съдържащи големи номинали и две находки с 
малки номинали: 

„Добротино – 1999“, общ. Гоце Делчев. 
През 1999 г. в землището на с. Добротино при 
неизвестни обстоятелства е открита монетна 
находка съдържаща тринадесет сребърни 
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монети, като с тях е намерена и сребърна ви-
сулка от накит. Съставът на находката е след-
ния: един сребърен статер от типа „Силен и 
нимфа / вдлъбнат квадрат“ (архаичен стил); 
един сребърен статер фуре „Горгона с изпле-
зен език / вдлъбнат квадрат“ (Неаполис); еди-
надесет хемихекте/диобол „Силен коленичил 
надясно / вдлъбнат квадрат“. Монетите са 
били със следи от горене и разпиляни в склон 
под малка тракийска могила. Находката е 
разпръсната. Брой на монетите (Ag): ок. 13+.48

 „Абланица ІV – след 2000“, общ. Хад-
жидимово. След 2000 г. в землището между 
селата Абланица и Теплен, много близо до 
място, където е имало мост над река Места, 
при неизвестни обстоятелства е открита ко-
лективна монетна находка. Съдържала е око-
ло петнадесет сребърни статери от типа „Си-
лен и нимфа / вдлъбнат квадрат“ и „Горгона 
с изплезен език / вдлъбнат квадрат“ (Неапо-
лис). Монетите са били разпиляни в обработ-
ваемата площ на терасирана нива на около 
20-30 м. в диаметър. Находката е разпиляна 
от откривателите. Брой на монетите (Ag): ок. 
15+.

„Гоцеделчевско IIІ – след 2000“, райо-
на на Сатовча.49 След 2000 г. в региона на гр. 
Гоце Делчев е открита находка, съдържаща 
сребърни монети от периода VI - IV в. пр. 
Хр. Няма сведения къде се съхранява. Раз-
пределението на монетите е следното: „Тасос 
(I)“ – един статер от типа „Силен и нимфа / 
вдлъбнат квадрат“, един диобол и един хе-
миобол; Дикая – един диобол; Олинт – един 
хемиобол; Неаполис – един обол; Ейон – три 
обола. Брой на монетите (Ag): 9. 

 „Корница – 2010“, общ. Гоце Делчев. В 
землището на с. Корница (местност „Св. Пет-
ка“) около 2010 г. при неизвестни обстоятел-
ства е намерена находка съставена от: четири 
статера на ореските – „Кентавър и нимфа с 
ретроградна легенда / вдлъбнат квадрат“; 

48 Тук и по-долу знакът „+“ индикира, че находката не 
е описана в пълен обем. 

49 Grigorova-Gencheva, Prokopov 2017, 360-364.

шест статера на Неаполис – „Горгона с из-
плезен език / вдлъбнат квадрат“; хемихекте/
диоболи или оболи от типа „Силен тичащ 
надясно / вдлъбнат квадрат“ и „Кентавър / 
вдлъбнат квадрат“ – общо 8 бр. и една метал-
на вилица със сребърна и златна орнамента-
ция. Находката е разпръсната. Брой на моне-
тите (Ag): 18+.

„Проход Попови ливади“ (Гоцеделчев-
ско) след 2010 г.50 Част от разпръснато съкро-
вище, съдържащо пет сребърни монети от 
малък номинал. Съдържанието е следното: 
„Тасос (I)“ – един обол от типа „Силен коле-
ничил надясно / вдлъбнат квадрат“ (510 – 480 
г. пр. Хр.); два трихемиобола „Тасос (I)“ от 
типа „Коленичил Силен наляво или надяс-
но, държащ кантарос/ΘΑΣ-ΣΩΝ, амфора“ (V 
– ІV в. пр. Хр.); един обол на Неаполис (500 
- 450 г. пр. Хр.) и един обол на Еге? или Крес-
тони/Мигдони (500 - 480 г. пр. Хр.). Брой на 
монетите (Ag): 5. 

От края на V до средата на ІV в. пр. Хр. хеми-
драхмите на Неаполис от типа „Горгона насре-
ща с изплезен език / Ν-Ε-Ο-Π, Глава на нимфа“ 
присъстват още по-осезаемо в региона. В общо 
пет смесени и една хомогенна колективни на-
ходки, отново от долината на Средна Места и 
Западните Родопи, са засвидетелствани такива 
монети. Регистрираният брой в тези находки 
надхвърля 80 екземпляра, като отново част от 
монетите са пробити:

„Неизвестно съкровище“.51 Част от раз-
пръснато неизвестно съкровище, съдържащо 
2 бр. сребърни хемидрахми от типа „Горгона 
с изплезен език / Ν-Ε-Ο-Π, Глава на нимфа с 
прибрана на кок коса и венец“. Брой на мо-
нетите: 2 Ag. От направения статистически 
анализ на регистрираните колективни наход-
ки от територията на Югозападна България, 
тази е единствената хомогенна, съдържаща 
само две хемидрахми на Неаполис, от горе-

50 Grigorova-Gencheva, Prokopov 2017, 360-364.
51 CCCHBulg. VI, 2016, 60.
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описания тип. Имайки предвид, че е съобще-
на като част от по-голяма находка, можем да 
предположим на базата на анализираните 
данни до момента, че вероятно е съдържала 
и друг тип монети. Обикновено хемидрахми 
на Неаполис са смесени с монети „Тасос (І)“. 

„Балдево ІІІ – 1995/6“, общ. Гърмен. Око-
ло 1995/6 г. в землището на с. Балдево в яма 
във вътрешността на могила е открита колек-
тивна находка, съдържаща шестнадесет драх-
ми от типа „Силен и нимфа / вдлъбнат ква-
драт“, осем хемидрахми на Неаполис от типа 
„Горгона с изплезен език / Ν-Ε-Ο-Π, Глава 
на нимфа с прибрана на кок коса и венец“ и 
осемнадесет трихемиобола на „Тасос (I)“. На-
ходката е разпиляна от откривателите. Брой 
на монетите (Ag): 42. 

„Хвостяне ІІІ – 1998“, общ. Хаджиди-
мово. Около 1998 г. в землището на с. Хвос-
тяне при неизвестни обстоятелства е откри-
та находка, съдържаща около 150 сребърни 
монети малък номинал. Монетите са били 
разпиляни в нива на площ ок. 20 м. в диаме-
тър. Няма информация за конкретното раз-
пределение по брой. Съдържала е следните 
типове: хемихекте/диоболи „Коленичил си-
лен, надясно / вдлъбнат квадрат“; хемихек-
те/диоболи на Еге или Крестони/Мигдони 
от типа „Коленичил козел / вдлъбнат ква-
драт“; трихемиоболи на Ейон от типа „Гъска 
/ вдлъбнат квадрат“; трихемиоболи „Тасос 
(І)“ от типа „Коленичил Силен наляво или 
надясно, държащ кантарос/ΘΑΣ-ΣΩΝ, амфо-
ра“; хемидрахми „Горгона с изплезен език / 
Ν-Ε-Ο-Π, Глава на нимфа с прибрана на кок 
коса и венец“; един счупен статер „Силен и 
нимфа / вдлъбнат квадрат“. Находката е раз-
пръсната. Брой на монетите (Ag): 150+.

„Слащен – 2000 г.“, общ. Сатовча. Около 
2000 г. в землището на с. Слащен при неиз-
вестни обстоятелства е намерена монетна 
находка, съдържаща около 380 бр. сребърни 
монети. Около 260 бр. от тях са били драх-
ми „Силен и нимфа / вдлъбнат квадрат“. 
От тях около двадесет монети с много висо-

ко качество и почти нециркулирали, около 
двадесет много изхабени и пробити, а оста-
налите средно циркулирали. Останалите мо-
нети в находката са били около седемдесет 
хемидрахми на Неаполис от типа „Горгона 
с изплезен език / Ν-Ε-Ο-Π, Глава на нимфа с 
прибрана на кок коса и венец“, както и около 
петдесет трихемиола на „Тасос (I)“ от типа 
„Коленичил Силен наляво или надясно, дър-
жащ кантарос / ΘΑΣ-ΣΩΝ, амфора“. Трихе-
миоболите са били със следи от продължи-
телна циркулация, някои горели и голяма 
част пробити. Друга информация за наход-
ката липсва, освен че е разпиляна от открива-
телите. Брой на монетите (Ag): 380+.

„Садово ІІ – 2003“, общ. Хаджимово. През 
2003 г. в землището на с. Садово в яма, запъл-
нена с камъни, е открита монетна находка от 
осем сребърни монети. Състава на находката 
е следната: четири драхми „Силен и нимфа 
/ вдлъбнат квадрат“ – изящни с матричен 
гланц, Силена ¾ надясно (насрещен); три 
броя трихемиобола на „Тасос (I)“ от тип „Ко-
леничил Силен наляво или надясно, държащ 
кантарос/ΘΑΣ-ΣΩΝ, амфора“ – пробити и 
много износени; една хемидрахма „Горгона 
с изплезен език / Ν-Ε-Ο-Π, Глава на нимфа с 
прибрана на кок коса и венец“. Находката е 
разпиляна. Брой на монетите (Ag): 8.

Извън територията на Република България 
най-голям брой сребърни монети на Неаполис 
(хемидрахми 411-350г. пр. Хр.) са регистрира-
ни в хомогенна находка от Халкидика52 – около 
75 на брой. Още 75 монети се съдържат в сме-
сено съкровище от Айдонохори.53 Находката 
от днешното село Потами (Драмско, Северна 
Гърция), укрита ок. 325 г. пр. Хр., съдържа 58 
тетрадрахми на Филип II, 462 хемихекта на Та-
сос и 342 броя хемидрахми или триоболи на 
Неаполис, от които 102 пробити.54 Локацията 
на находката е само на 8 км. южно от бълга-

52 IGCH 363.
53 IGCH 364.
54 CH VII, 1985, 46; Poulios 1998, 187-256.
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ро-гръцката държавна граница и е най-голямо-
то съкровище от сребърни монети от Източна 
Македония, открито до момента. 

Извън Балканския полуостров, на терито-
рията на Египет са регистрирани четири ран-
ни статера в съкровището от Деманхур,55 и по 
един статер от Делта,56 Сакха57 Бенха ел Асл58 и 
Фаюм.59. Една дидрахма присъства в съкрови-
щето от Родос.60 

Относно монетите с изображение на „Гор-
гона / вдлъбнат неправилен кръстовиден от-
печатък“, атрибутирани на Парион, трябва да 
споменем единствената засега регистрирана 
монетна находка, която е и хомогенна. Реги-
стрирана е като „Проход Папаз чаир/Попови 
ливади“ (Гоцеделчевско) след 2010 г.,61 известна 
от сведение на местни жители и краеведи. Съ-
държала е над 98 сребърни драхми (¾ драхми) 
от типа „Горгона / вдлъбнат неправилен кръсто-
виден отпечатък“, сечени в края на VI и нач. на 
V в. пр. Хр. Брой на монетите (Ag): 98+. 

От регистрираните колективни монетни 
находки в Югозападна България, съдържащи 
само архаични сребърни драхми атрибути-
рани на Парион, няма засвидетелствана дру-
га находка. Извън територията на настоящото 
изследване, находката „Кръстевич“62 (Хисаря) 
е изключително подходящ паралел, що се от-
нася най-вече за архаичните ¾ драхми атрибу-
тирани на Парион. Още по-ценно и важно е, 
че находката е с ясен археологически контекст. 
За територията на изследването има данни за 
единични монети от архаичния период. В пове-
чето случаи монетите на Парион са включени в 
състава на смесени находки, но от класически-
те издания „Горгона / Бик“. Такива съкровища, 

55 IGCH 1637.
56 IGCH 1638.
57 IGCH 1639.
58 IGCH 1640.
59 IGCH 1646.
60 IGCH 1185.
61 Prokopov 2015, 232-240; Hadzhieva, Doychinova 2017, 

337-343.
62 Предстои публикуване от М. Маджаров и И. 

Прокопов.

съдържащи в състава си монети на Парион са: 
„Софийско – 1950“ (IGCH 737) със седемнаде-
сет тетрадрахми от македонския цар Филип II, 
петдесет тетраобола на Тракийски Херсонес и 
шестнадесет тетраобола на гр. Парион; „Ма-
рица – 1926“ (IGCH 772) с единадесет сребърни 
драхми, от които осем с образа на Александър 
Велики, една на Хистиея на остров Евбея и една 
на гр. Парион; „Костенец – 1906“ с деветдесет и 
осем хемидрахми на Тракийски Херсонес, пет-
надесет хемидрахми на Парион, една драхма 
от типа „Силен и нимфа”; „Ботевград – 1982“ 
с неизвестен брой хемидрахми на Тракийски 
Херсонес и Парион, както и една доста износена 
тетрадрахма на Филип II Македонски (359-336 г. 
пр. Хр.).

Изводи
Както през V, така и през IV в. пр. Хр., мо-

нетите, атрибутирани на крайбрежния град 
Неаполис, са с най-голям обем сред полисните 
монетосечения, циркулиращи в изследвана-
та територия (Обр. 3). Те са част от паричния 
поток в региона на Средна Места паралелно 
с монетите тип „Тасос (I)“. За ранния период 
(края на VІ – V в. пр. Хр.) това се потвърждава 
от колективни находки, в които статери от типа 
„Силен и нимфа / вдлъбнат квадрат“ са смесени 
със статери от типа „Горгона с изплезен език / 
вдлъбнат квадрат“.

Присъстват и дребни сребърни фракции 
от същия тип. Единични находки на ранни ста-
тери фурета също са известни и не са рядкост. 
Фурета са засвидетелствани и в колективни на-
ходки.

Монетите атрибутирани на Неаполис в тази 
икономическа зона, най-общо наречена „Тасо-
ска переа“, са общоприети и циркулират в до-
машната зона на емисиите на „Тасос (І)“. Също 
така може да се предположи, че в самия край 
на V в. пр. Хр. и до средата на IVв. пр. Хр. хеми-
драхмите усвояват и заемат ниша в монетното 
обращение поради удобния номинал – по-ма-
лък от драхма и по-голям от трихемиобол.

Районът на Средна Места и Западните Родо-
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пи е част от солидна икономическа зона, обхва-
щаща о-в Тасос и земите на континента. Както 
показват данните от смесените находки, всички 
монети, емитирани от участниците в тази ико-
номическа зона, са общоприети и равноправни 
на доминиращите.63 Те участват заедно в об-
служването на финансовите сделки, извършва-
ни ежедневно от местните търговци и клиенти 
на пазарите.

Смесените находки от района на Гоцедел-
чевско не са рядкост, но винаги основната по-го-
ляма част от съдържанието им е представена от 
монети „Тасос (І)“. Най-често присъстват моне-
ти на Ейон, Неаполис и Еге (Крестони/Мигдо-
ни).

Най-изобилни са смесените находки с при-
съствие на монети на Неаполис и Ейон. От общо 
26 регистрирани смесени колективни находки 
от Благоевградска област, 8 находки съдържат 
неаполски монети и също толкова находки 
включват монети на Ейон. Понякога и двата 
емитента присъстват заедно в едно съкровище. 
Важно е да се отбележи, че типът и номиналът 
на монетите на Ейон са само трихемиоболи 
или оболи „Гъска / вдлъбнат квадрат” в раз-
лични вариации като допълнителни символи. 
При Неаполис има по-голямо разнообразие. 
Присъстват и ранните анепиграфни емисии 
„Горгона с изплезен език / вдлъбнат квадрат“ и 
по-късните емисии „Горгона с изплезен език / 
Ν-Ε-Ο-Π, Глава на нимфа“. Съотношението на 
емитентите Неаполис и Ейон като брой моне-
ти е следното: 8 находки – 13 трихемиобола на 
Ейон; 8 находки – около 10 статера „Горгона с 
изплезен език / вдлъбнат квадрат“, няколко 
обола от същия тип и над 80 хемидрахми „Гор-
гона с изплезен език / Ν-Ε-Ο-Π, Глава на нимфа-
та“. Само в находката „Гоцеделчевско IIІ – след 
2000 г.“ присъстват заедно типове на Неаполис 
и Еге, но смесени с монети и на други емитенти 
освен с монетите на „Тасос (І)“.

63 В изследване направено в дисертационен труд от 
автора на този текст е установено, че 91% от общия 
циркулационен поток са заети от т. нар. „тасоско“ 
монетосечене.

Проблемът на това монетосечене, както при 
повечето анепиграфни ранни монетосечения в 
Югозападна Тракия, а и не само, е присъстви-
ето на анепиграфни монети и несигурната им 
атрибуция, особено що се отнася за емисиите 
атрибутирани на Парион.64 Изказани са различ-
ни мнения и хипотези, но до момента нямаме 
категорично и еднозначно потвърждение на 
една или друга възможност. Както беше споме-
нато вече в текста, анепиграфните емисии спа-
дат към ранните тракийски монетосечения от 
района на Пангей. Бъдещи проучвания и нови 
находки биха могли да внесат яснота и да по-
твърдят или отхвърлят дадена хипотеза.

КАТАЛОГ

НЕАПОЛИС,
ок. 525-450 г. пр. Хр.
А: Глава на Горгона насреща с изплезен език.
Р: Вдлъбнат неправилен кръстовиден от-

печатък.

1. AR,  ¾ драхма. № 11865 - CCCHBulg. VI, 
(2016, 36); SNG ANS 423cf.2

64 Една от хипотезите дискутирана с И. Прокопов 
е възможността тези емисии да са емитирани 
от Неаполис. За да бъде аргументирана такава 
възможност е необходимо да се направи анализ 
на метала на всички достъпни монети от този 
тип. Паралелно с анализа на монети от другите 
издатели, характерни за изследвания регион, с 
които те се смесват и циркулират заедно, ще се 
събере достатъчно богата база данни, чрез която да 
се направи статистически анализ. Той от своя страна, 
би дал предпоставка за очертаване на зони със сходни 
монети по състав на метала и вероятните изходни 
находища на суровината – благородния метал. Едва 
тогава ще бъде възможно да се дискутират, много 
по-широко, хипотезите за тяхната атрибуция.

65 Произхожда от Гоцеделчевският район. От 
Eкспертиза.
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2. AR,  ¾ драхма. № 11966 - CCCHBulg. VI, 
(2016, 36); SNG ANS 423cf.2

3. AR 11.5/11 мм; 3.07 гр.; 12 h; Инв. №406, 
ИМ Кюстендил; №33 -CCCHBulg. ІI, (2009, 22-
23).

BMC 15. 94, 1

А: Глава на Горгона, насреща с изплезен език.
Р: Вдлъбнат квадрат разделен на четири 

части, наподобяващ свастика.

4. AR Статер, 16/17 мм;  8.09 гр.
№167, ДП 133/2011 Петрелик, РИМ-Благоев-

град;
SNG Cop. Мacedonia Pl.6, 222-224

5. AR Статер, 16/17 мм;  9.46 гр.
66 Като предишното.
67 От района на с. Петрелик (общ. Хаджидимово). От 

Експертиза. 

№468- ДП 133/2011 Брезница, РИМ-Благоев-
град; 

SNG Cop. Мacedonia Pl.6, 222-224

6. AR Статер, (фуре) 15/16 мм;  5.03 гр. (го-
ряла)

№569- ДП 133/2011 Брезница, РИМ-Благоев-
град;

SNG Cop. Мacedonia Pl.6, 222-224

7. AR Статер70 
7. (a) The same die; 9.62 гр.; Triton VIII, Lot: 

124. Closing Date: Jan 10, 2005
SNG ANS 417
SNG Cop. Мacedonia Pl.6, 222-224
AMNG III 4, Dewing 1064.

68 От района на с. Брезница (общ. Гоце Делчев). От 
Експертиза.

69 Като предишното.
70 От землището на с. Добротино (Гоцеделчевско), 

запазено само некачествено изображение.
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8. AR хемихекте, 0.7/0.8 мм; 0.70 гр.; №171- 
ДП 353/2013 Разлог, РИМ-Благоевград; №21 - 
CCCHBulg. VI, (2016, 218).

SNG ANS 423;

9. AR хемихекте, 0.7/0.8 мм; 0.68 гр.; №272 - 
ДП 353/2013 Разлог, РИМ-Благоевград; №22 - 
CCCHBulg. VI, (2016, 218).

SNG ANS 423;

10. AR хемихекте, 0.9/0.8 мм; 0.92 гр.
Частна колекция.73 
SNG ANS 423;

71 От района на с. Осиково (общ. Гърмен). От 
Експертиза.

72 Като предишното.
73 От района на с. Абланица (общ.Сатовча).

Ок. 411-350 г. пр. Хр.
А: Горгона  насреща с изплезен език.
Р: N E О П. Глава на нимфа с прибрани коси 

и тения, надясно. 

11. AR Хемидрахма, Пробита. № 12074 - 
CCCHBulg. VI, (2016, 36);

Gaebler 1935, XVI, 26-29 var.;
SNG Cop. Мacedonia Pl.6, 224-229

12. AR Хемидрахма, № 12175 - CCCHBulg. VI, 
(2016, 36);

Gaebler 1935, XVI, 26-29 var.;
SNG Cop. Мacedonia Pl.6, 224-229

13. AR Хемидрахма, № 12276 - CCCHBulg. VI, 
(2016, 36);

Gaebler 1935, XVI, 26-29 var.;
SNG Cop. Мacedonia Pl.6, 224-229

74 Произхожда от Гоцеделчевския район. От 
Експертиза. 

75 Като предишното.
76 Произхожда от Гоцеделчевския район, От 

Експертиза. 
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14. AR Хемидрахма, 14/14 мм; 1.536 гр.; 2h;  
Пробита. № 12377 - CCCHBulg. VI, (2016, 36);

Gaebler 1935, XVI, 26-29 var.;
SNG Cop. Мacedonia Pl.6, 224-229

15. AR Хемидрахма, № 12478 - CCCHBulg. VI, 
(2016, 36);

Gaebler 1935, XVI, 26-29 var.;
SNG Cop. Мacedonia Pl.6, 224-229

16. AR Хемидрахма, № 12579 - CCCHBulg. VI, 
(2016, 36);

Gaebler 1935, XVI, 26-29 var.;
SNG Cop. Мacedonia Pl.6, 224-229

17. AR Хемидрахма, № 12680 - CCCHBulg. VI, 

77 Като предишното.
78 Като предишното.
79 Като предишното.
80 Като предишното

(2016, 36);
Gaebler 1935, XVI, 26-29 var.;
SNG Cop. Мacedonia Pl.6, 224-229

18. AR Хемидрахма, Пробита. № 12781 - 
CCCHBulg. VI, (2016, 36);

Gaebler 1935, XVI, 26-29 var.;
SNG Cop. Мacedonia Pl.6, 224-229

19. AR Хемидрахма, 13/14 мм; 6h. Пробита.
№12882 - CCCHBulg. VI, (2016, 36); Prokopov 

(2015, 232-240);
Hadzhieva & Doychinova (2017, 337-343);
Gaebler 1935, XVI, 26-29 var.;
SNG Cop. Мacedonia Pl.6, 224-229

20. АR Хемидрахма, 1.70 гр.
№128а83 - CCCHBulg. VI, (2016, 36);
Gaebler 1935, XVI, 25-32;
SNG Cop. Мacedonia Pl.6, 224-229

81 Произхожда от Гоцеделчевския район; От 
Експертиза.

82 Произхожда от територията между селата Бельово, 
Катунци и Горно Спанчево (Сандански).

83 Като предишното.
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21. AR Хемидрахма, 17/18 мм.; 1.90 гр.;
Идент. №527 – ОМ Гоце Делчев;
№ 23 - CCCHBulg. VI, (2016, 218);
Gaebler 1935, XVI, 25-32;
SNG Cop. Мacedonia Pl.6, 224-229

22. AR Хемидрахма, 14/13 мм.; 1.87 гр.;
Идент. №52684 – ОМ Гоце Делчев;
№ 24 - CCCHBulg. VI, (2016, 218);
Gaebler 1935, XVI, 25-32;
SNG Cop. Мacedonia Pl.6, 224-229.

23. AR Хемидрахма, Пробита.
Частна колекция.85 
Gaebler 1935, XVI, 25-32;
SNG Cop. Мacedonia Pl.6, 224-229.

24. AR Хемидрахма, 14/14 мм; 1.62  гр.; 6h.; 
84 Произхожда от землището на с. Туховища (общ. 

Сатовча).
85 От района на с. Копривлен (общ. Хаджидимово).

пробита.
Частна колекция.86 
Gaebler 1935, XVI, 25-32;
SNG Cop. Мacedonia Pl.6, 224-229.
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Кариери за доломитизиран варовик в 
административната територия на 

Никополис ад Иструм
Калин Чакъров

Limestone Quarries in the Administrative Territory of Nicopolis ad Istrum 
Kalin Chakarov

Abstract: The dolomitic limestone is the main and most used stone material for the production of monolithic monuments: 
architectural details (bases, columns, capitals, frieze-architraves, ceilings, street pavement, water-supply elements, etc.), tomb-
stones, altars, and in isolated cases votive tablets and sculptures. It is rarely used as a building material. The use in the form of 
primary raw material has been detected near natural limestone areas, such as the water catchment and canal of the Western 
Aqueduct of the city near Musina. In almost all other cases it was used as spolia, both during the Roman (2nd–3rd century), 
late Roman (3rd–4th century) and early Byzantine (6th–7th centuries) periods, in the Middle Ages and up to the present times.

According to J. Skoczylas’ research, the use of this type of stone in Novae dates back to the period from the 30s of the 2nd 
century to the 30s of the next century. At this stage of research, there is no evidence of its use in earlier settlements in the area 
such as Novae and Dimum. This is indirect evidence that the limestone quarry development began in connection with the 
founding of Nicopolis ad Istrum in the first decades of the 2nd century. The earliest monuments from the city date back to the 
year 136, indicating that the quarries began to function in connection with its construction.

Several border signs made of dolomitic limestone in the same year, AD 136 (ILBulg 429 from the village of Butovo, ILBulg 
357 from Maslarevo, ILBulg 390 from the village of Polski Senovets and ILBulg 386 from the village of Hotnitsa), besides being 
among the earliest epigraphic monuments, surround in a large curve the territory of Nicopolis ad Istrum which belonged to 
the province of Thrace.

The territorial distribution of materials made of dolomitic limestone shows that its use is attested from Novae to Discodu-
raterae and from Dimum and the area of the town of Levski to the area of Draganovo village, Gorna Oryahovitsa municipality. 
This peculiarity also indicates to a certain extent the limits of the city territory of Nicopolis ad Istrum, at least for the period of 
the 2nd and 3rd centuries.

There are seven known quarries for extracting this type of stone (Fig. 1, Fig. 5–19). The ones closest to the city are located 
between the villages of Samovodene and Hotnitsa – at the sites of Mogilkite and Kournitsite, the next ones are in the Hot-
nishkata kuria and Kayraka south and southwest of Hotnitsa. Somewhat more distant are those near the village of Rusalya 
– Mazite, Markova stapka and Chukata, while the outermost ones are at Dirmendzhika site near the village of Koevtsi in the 
Suhindol municipality.

The extraction of stone at all sites is against the slope. Most of the quarries have U-shaped niches which are a result of the 
extraction of stone and artificial mound-like structures from the initial clearing of the surface and the stone processing (Fig. 6, 
Fig. 10).

Traces of roads have been found in the vicinity of all quarries. Large Roman age archaeological sites have been established 
near some of them (Fig. 5, Fig. 12, Fig. 19).

Between the second half of the 5th and the beginning of the 7th century the ruins of the old Roman city and many of the 
sites in its territory became quarries for ready architectural details. A massive reuse of stone details from Nicopolis ad Istrum 
and its area has been attested in the Early Byzantine city at the hill Tsarevets in VelikoTarnovo, despite the fact that the fortress 
itself is located on a natural rock massif of this same type of stone; evidently the primary extraction of this raw material was 
not practiced any more during this period.

Key words: limestone quarries, stone extraction, dolomitic limestone, Nicopolis ad Istrum, administrative 
territory.
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Доломитизираният варовик е основният 
материал за изработването на архитектурни 
детайли (бази, колони, капители, архитрави, 
фризове, корнизи, фронтони, таванни пло-
чи, улични и подови настилки, водопроводни 
елементи и др.), статуи, оброчни паметници 
(жертвеници, вотивна пластика), надгробия.1 
В редки случаи е употребяван и като материал 
за зидария. Единственото засега по-масово из-
ползване с тази цел е при Западния акведукт на 
Никополис ад Иструм в близост до каптажа в с. 
Мусина. Употребата на този материал там може 
да се обясни с близостта на естествения скален 
масив. Множество линейни изсичания в терена 
около каптажа, както и наличието на стара ка-
риера над Мусинската пещера, вероятно свиде-
телстват за добив през Античността именно от 
тези места.2 Другият вариант на използването 
на доломитизиран варовик за градеж е, когато 
той е употребяван като spolia.3 Примерите са 
безброй, както в самия Никополис, така и в не-
говата територия, като преизползването е зас-
видетелствано не само през Късната античност, 
Средновековието, османския период и по-ново 
време, но и още през II–III в.

Проблемът за кариерите за този вид ва-
ровик е засяган от редица автори, изследвали 
теми, свързани с Никополис ад Иструм. До този 
момент учените анализират известните обекти 
в местностите Могилките и Курнѝците край Са-
моводене, частично тези в м. Мазите до Русаля 
и каменоломните в м. Дѝрменджика до Коевци 
(Обр.1). Най-ранното споменаване на кариери 
за производство на монументални детайли е на 
П. Р. Славейков. То се отнася до обектите в м. 
Могилките и Курнѝците, които авторът свързва 
за пръв път с Никополис.4 Следващото кратко 
сведение е на К. Иречек от 1888 г.5 И двамата ав-
тори отбелязват кариерите към землището на 
1 За зидария е употребяван основно по-мекият пясъч-

ник, а в Павликенско и Сухиндолско и базалт поради 
наличието на находища в близост.

2 Чакъров 2019, 89-91.
3 Tomas 2016, 38.
4 Славейков 1859, 413-414.
5 Иречек 1974, 296-297.

Хотница, което вероятно води до по-нататъш-
ното свързване на обектите с това село.6

Първото подборно изследване принадле-
жи на К. Шкорпил, който обнародва множе-
ство сведения за кариерите край Самоводене, 
като прилага и снимки, описания на детайли и 
други особености.7 Две години по-късно кратко 
споменаване на кариерите до Самоводене е по-
местено в пътеводителя на гр. Велико Търново 
от 1907 г.8 Кариерите са засегнати и в по-късни 
трудове на Т. и Р. Иванови, както и на Й. Алеки-
сев и П. Станев, като авторите основно препов-
тарят по-ранни сведения и прилагат отчасти 
свои лични наблюдения.9

Съществен принос в изследването на карие-
рите до Самоводене и териториалното и хроно-
логическо разпространение на произведените 
там детайли има полякът Я. Скочилас. Освен 
това той определя вида на скалата като органо-
генен детритен варовик.10 Друг важен принос 
на Я. Скочилас, засегнат по-рано и в изследва-
не на Д. Уард-Пъркинс, е фактът, че доломити-
зираният варовик се използва за монументал-
ни детайли, скулптура и декорация.11 В своята 
монография за територията на Нове А. Томас 
обръща внимание и на кариерите край Самово-
дене, но привежда погрешно данни от аназили 
на Я. Скочилас, че доломитизираният варовик 
в Нове е най-сходен с този, добиван край Бяла.12 
Най-голяма близост имат варовиците от хълма 
Царевец във Велико Търново и тези от Нове.13

Освен самоводенските кариери К. Шкор-

6 Причината е, че те се намират в близост до землищна-
та граница между двете села. За това често в публика-
циите камъкът, добиван там е назоваван „хотнишки 
варовик“, независимо че кариерите се намират ос-
новно в землището на Самоводене.

7 Шкорпил 1905, 476-477.
8 Пътеводител 1907, 86-87.
9 Алексиев 2000, 37-38; Алексиев 2015; Станев 2015, 126, 

129; Иванов, Иванов 1994, 22; Петрова, Иванов 2008, 
179-181.

10 Skoczylas 1999; Biernacki, Skoczylas 2002; Biernacki, 
Skoczylas 2003; Skoczylas 2013; Skoczylas 2013a.

11 Ward-Perkins 1980, 33, No 4.
12 Tomas 2016, 37-40.
13 Skoczylas 1999, 128. 
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пил въвежда в обращение и тази до с. Коевци, 
за която информация дават няколко години 
по-рано местни краеведи.14 В средата на ХХ в. Т. 
Иванов дообогатява сведенията за нея, публику-
вайки предоставени му наблюдения.15 Принос в 
изучаването на кариерата до с. Коевци има и Е. 
Данков.16 Изследването на К. Шкорпил е цити-
рано от С. Петрова, Р. Иванов и А. Томас, като 
първите двама автори свързват неправилно су-
хиндолското село Коевци с едноименната маха-
ла в с. Орешак, Троянско.17 През 2019 г. са извър-
шени и нови теренни наблюдения на обекта и е 
актуализирана неговата интерпретация.18

Кариерите край Самоведене и Коевци са 
представени и в обобщаващи статии на З. Ди-
митров.19

През 1968 г. са регистрирани под № 78 в бр. 
78 на „Държавен вестник“ кариерите в м. Мази-
те край с. Русаля, за които по-късно споменават 
Р. Анчев и И. Църов.20 В същия брой на вестника 
под № 113 са обнародвани и каменоломните в 
м. Кайрака край с. Хотница. Вероятно Б. Султов 
подава информация и за двата обекта, защото 
провежда разкопки в близката местност Кая бу-
нар от 1965 до 1968 г.21

Епиграфски и анепиграфски данни за ка-
риери за доломитизиран варовик от терито-
рията на Никополис ад Иструм

В средата на II в. в Никополис е засвиде-
телствано епиграфски сдружение на каменодел-
ци от Никомедия. Уточняването на произхода 
им предполага наличието и на други колегии, 
упражняващи този занаят.22 От надгробен над-
пис е известен и строител от Никея.23

14 Шкорпил 1905, 476-477; Юбилеен сборник 1896, 31. 
15 Иванов 1950, 327.
16 Данков 1980.
17 Петрова, Иванов 2008, 179-180; Tomas 2016, 37-40.
18 Чакъров 2019б, 79-106.
19 Димитров 2009, 304-306.
20 Анчев 1989, 9; Църов 2006, 12.
21 Султов 1969, 12.
22 IGBulg II, 674; Ward-Perkins 1980, 33-34, No. 4; 

Карадимитрова 2003, 220.
23 IGBulg II 690; Tomas 2016, 40.

Като каменоделски знак на майстор с изто-
чен произход е тълкувано едно релефно изобра-
жение на гущер върху архитрав от средата на II 
в. от агората на Никополис (Обр. 2).24 Гущерите 
са присъщ мотив на каменоделци от Афроди-
зия и Никомедия. Срещани са върху редица ар-
хитектурни детайли от Ескус, Филипопол, вила 
Армира.25 Друг детайл от агората със същата 
датировка има изображения на куче (Обр. 3).26 
Въпросните релефи са по-скоро любим мотив 
на каменоделците с източен произход, който е 
индиректно свидетелство за тяхната работа, а 
не точно отличителен (маркировъчен) знак на 
съответна работилница.

Необходимостта от преселването на квали-
фицирани майстори от Мала Азия е във връзка 
с факта, че в тепърва урбанизирщите се в нача-
лото на II в. земи на Империята между Дунав и 
Стара планина няма силноразвита традиция от 
предходния период в областта на каменодобива 
и каменоделството с изключение на черномор-
ските градове.27 Вероятно малоазийците са дове-
дени в северните предели на Тракия (до 193 г.), 
за да разработят местни залежи на камък и да 
построят физически новооснования град Нико-
полис ад Иструм. Наличието на местен плътен 
доломитизиран варовик не поражда необходи-
мостта от далечен внос на мрамор, въпреки че 
са налице отделни импорти от Проконесос.28 
Последните обаче са използвани за облицовки 
и вероятно скулптури, но не и за архитектурни 
детайли.29

Единственият мраморен архитектурен де-
тайл от града е част от колона от ранния град-
ски площад.30 Тя е изработена от мрамор тип 
24 Hoddinott 1975, 145, 146, Pl. 97; Иванов, Иванов 1994, 

68.
25 Димитров 2007, 523-524, кат. № 328.
26 Вълчица според З. Димитров: IGBulg II 653b; 

Димитров 2007, 521-522, кат. № 323.
27 Dworakowska 1983, 121-122.
28 Ward-Perkins 1980, 33-34, No 4.
29 Детайлен анализ на източниците на откривания мра-

мор в Никополис ад Иструм не е правен.
30 Информация за колоната е предоставена на автора 

благодарение на проучвателя д-р П. Владкова. Де-
тайлът е с размери: запазена дължина 1,42-1,52 м, 
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Брешия, който е добиван в различни части на 
Империята (Италия, Гърция, Африка, Мала 
Азия), като залежи в Тракия се срещат и край 
Асеновград и с. Мостово, Асеновградско.31 Ко-
лоната произхожда от най-ранните пластове на 
Никополис и е вероятно подарък за нуждите 
на обществена сграда на площада. Останалите 
монументални детайли са от доломитизиран 
варовик.

Кариери32

Кариера в м. Могилките (Истерна, Мрамо-
ра) край с. Самоводене (Обр. 5)

Центърът на кариерата се намира на 1900 м 
югозападно от църквата „Св. Ирина“ в с. Само-
водене, азимут 260º. Разположена е на скалист 
северен склон, част от Търновските височини, 
със северно изложение. Местността се нарича 
Могилките, а на топографски карти (М 1:5000) 
се среща и като Мрамора. В северозападната 
ѝ част се намира чешмата Истерна33, по името 
на която някои автори назовават и цялата мест-
ност. Водата от нея се изтича в разположен на 
североизток дол на име Пачи дол. Кариерата е 
с дължина изток-запад 824 м и север-юг 422 м, а 
площта е 197 дка, надморска височина 242−275 м.

По-изчерпана е в северната си част. Там 
личат множество могилообразни възвишения, 
получени от обработката на място на каменния 
материал. Някои от тях са със значителна висо-
чина от около 10 м. На много места в скалния 
масив се забелязват линейни следи, получени 
от отцепването на призматични каменни бло-

диаметър на ствола 0,34−0,37 м, диаметър на шийката 
0,385 м, височина на шийката 0,03 м.

31 Pensabene 2013, 253, 302-303, 393-394, 445-448; 58-59; 
Kovachev 2010, 57-58; Kovachev 2010a, 58-65. Авторът 
на този текст изказва благодарностите си на К. Че-
нати и В. Аневлави от Австрийския археологически 
институт за идентифицирането на вида на мрамора 
и посочването на негови най-близки находища.

32 Представените по-долу кариери са посетени през 
месеците март и април 2019 г. от автора на този текст. 
Новорегистрирани са обектите в м. Маркова стъпка 
до с. Русаля и Хотнишката курия до с. Хотница.

33 Н. Ковачев извежда името на чешмата от изговора 
на турски на думата „цистерна“ – Ковачев 2001, 152.

кове. Най-одълбочен е районът югоизточно от 
чешмата.

Добивът се е извършвал срещу скалния 
склон, като дълбочините на места надвишават 
5 м. Вероятно след края на експлоатирането ка-
риерата е използвана като селище, с което се 
обясняват следите от постройки, открити в нея.

Приблизително в средата на южната част 
на кариерата е все още запазено четириъгълно 
каменно корито, изсечено в скалата (Обр. 7). По 
всяка вероятност е трябвало да бъде отделено, 
но поради незнайни причини е оставено неза-
вършено.34 На 122 м северозападно от него има 
праг на врата с дупки за ос на врата и за подпо-
ра в средата.

Описаните от по-ранните автори множе-
ство архитектурни детайли35 са разграбени през 
XIX−ХХ в.

В района около прага изобилства от има-
нярски изкопи. В тях се открива голямо коли-
чество фрагменти от керемиди и керамични 
съдове от II−IV в. и др. находки. В профилите на 
изкопите има и пепеливи пластове. Вероятно 
тези особености свидетелстват за обитаване на 
участъци на кариерата след изчерпване на за-
пасите в тях. Подобен случай е засвидетелстван 
при кариерите край с. Крета, Плевенско.36

Кариера в м. Курнѝци (Курнѝците, Курни) 
край с. Самоводене (Обр. 5, Обр. 8)

Центърът на кариерата се намира на 2890 м 
югозападно от църквата „Св. Ирина“ в с. Само-
водене, азимут 267º. Разположена е на скалист 
северен склон, част от Търновските височини, 
със северно изложение. Местността се нарича 
Курнѝци/те, Курни, което означава „място на 
изкоренена гора“37. Вероятно каменистият те-
рен и получените вследствие на античния добив 
вдлъбнатини на терена са причината местност-
та да има такова име. Дължината по оста севе-
34 Шкорпил 1905, 477; CVII3.
35 Славейков 1859, 413-414; Иречек 1974, 296-297; 

Шкорпил 1905, 476-477; Пътеводител 1907, 86-87.
36 Димитров 2009, 302.
37 Шкорпил 1905, 476-477; Иречек 1974, 296-297; 

Ангелова-Атанасова 1996, 265; Илчева 2014, 20.
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розапад-югоизток е 375 м, а по оста север-юг в 
източната част 162 м. Площта е 34,22 дка.

Кариерата представлява вдлъбнато място 
в скалния масив. Тя е „отворена“ към север. В 
южната си част е по-висока и вероятно за това 
П. Славейков я описва като „стена“38. Там са оф-
ормени U-образни ниши, получени вследствие 
на добива. Височината в този участък е около 
3 м. Днес са запазени десет ниши, в някои от 
които все още има недовършени архитектурни 
детайли (Обр. 9). Налице са и могилообразни 
възвишения, получени от обработката на камъ-
ка (Обр. 10). Повечето то тях са със значителна 
височина от над 5 м. Тези особености на карие-
рата служат за идентифициране на представе-
ните по-долу кариери в землищата на Хотница 
и Русаля като антични.

Според К. Шкорпил тази кариера е най-го-
лямата.39 В наши дни положението е обратно-
то, което показва, че вероятно в резултат на 
дейността на съвременната кариера (от 1967 г. 
насам), намираща се в северна посока, е унищо-
жена значителна част от античната. На едрома-
щабна топографска карта (М 1:5000, картен лист 
К-7-42-148 и К-7-42-149) от 1956−1958 г. е нанесе-
на част от античната кариера, а северно от нея, 
на мястото на съвременната, личи напречен дол 
(Обр. 5).

Подобно на предишната кариера, голяма 
част от архитектурните детайли, описани в ран-
ните публикации,40 вече липсват. Това може да 
се обясни с посещения и на двата обекта в ново 
време за добив на готови одялани камъни. В 
подкрепа на това е и сведението на К. Шкорпил 
за множество масивни дисковидни каменни де-
тайли, някои от които са се намирали в близки-
те села.41 Масивен дисковиден паметник с дупка 
или отвор в средата има и в наши дни до огра-
дата на имот в западната част на с. Самоводене 
(Обр. 11).

38 Славейков 1859, 414.
39 Шкорпил 1905, 476.
40 Славейков 1859, 413-414; Иречек 1974, 296-297; Шкор-

пил 1905, 476-477; Пътеводител 1907, 86-87.
41 Шкорпил 1905, 477.

В стръмната част на подножието на карие-
рите в м. Курнѝците и Могилките, в посока към 
м. Горно селище, се забелязват множество под-
зидани серпентиноподобни пътеки, чието про-
следяване е необходимо с цел изясняването на 
това дали имат връзка с каменоломните. Част 
от тях могат да бъдат видени в подножието на 
хълма между двата ръкава на Пачи дол.

На 1100 м северозападно от кариерата в м. 
Могилките, азимут 313º, в м. Горно селище, има 
обект от римската епоха, за който К. Шкорпил 
предполага, че е селище на каменоделците 
(Обр. 5, Обр. 8).42 В този обект, чиято площ е 
около 270 дка, са откривани множество матери-
али от втората половина на II−III в. и от IV в.43 В 
западната му част44 изобилства от масивни ар-
хитектурни детайли. Там преминава и римски 
път с ширина 2−3 м, а в близост малко мосто-
во съоръжение, прехвърлящо поток (Обр. 5). 
Възможно е на това място да има каменоделска 
работилница, пътна станция или др. вид обект 
с масивна каменна архитектура, намиращ се до 
най-мащабните кариери на Никополис.

Хотница, кариера в м. Хотнишката курия 
(Обр. 12, Обр. 13)

Кариерата се намира на 1150 м, азимут 213º, 
измерени от църквата на с. Хотница – „Св. Ири-
на“, надморска височина 190−210 м. Разположе-
на е на десния бряг на скалист дол с вода, проряз-
ващ от север към юг платовидното възвишение 
Кайрака. Тя има неправилна издължена форма 
с дължина 170 м север юг и 15−47 м изток-запад, 
площта е ок. 4,3 дка. Кариерата представлява 
стъпаловиден изкоп в скалата, който в източна-
та си част е най-дълбок – 1,2−2,0 м (Обр. 13). До-
бивът, подобно на другите кариери в района, е 
срещу склона и във високата част са образувани 
линейни участъци и U-образни ниши. Изчерпа-
ната площ на кариерата е относително празна. 
42 Обектът се намира на 2230 м югоизточно от църквата 

„Св. Ирина“ в с. Хотница, азимут 111º: Шкорпил 1905, 
476-477; Славчев, Кокорков 1975, обр. I.

43 Славчев, Кокорков 1975, 7-9, обр. VII г-з; Илчева 2014, 
31-32, 51-54, 109, табло 22.

44 Сега предимно ливада, а на юг нива. В миналото лозя.
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На места се срещат отделни ниски издигания. В 
северната част на кариерата, до източния край, 
са регистрирани две четириъгълни площадки 
от подредени ломени камъни. Възможно е да са 
добити и подготвени през Античността за под-
ложка на път, каквато се среща в м. Горно сели-
ще. Предвид на това, че камъните са ломени и с 
относително малки размери, характерът им би 
могъл да бъде определени като резултат от до-
бив в по-ново време. С такъв формат ломени ка-
мъни са зидани плевните в с. Хотница. Това по-
казва, че античната кариера е използвана и през 
XIX−XX в. Кариерата не е обозначена на ЕТК 
1:5000 (картен лист К7-42-147). Североизточно 
от нея се забелязват множество разкривки.

На 968 м югозападно от църквата на с. Хот-
ница, азимут 216º има друга по-малка кариера. 
Тя е оформена шахтовидно срещу северния 
склон и вероятно има съвременен характер (от 
XIX−XX в.).

На 990 м югоизточно от църквата има раз-
кривка в скалата с размери 10,0 х 7,0 х 1,0 м, 
оформена срещу склона.

На 887 м югозападно от църквата, азимут 
200º, има друга по-малка кариера, оформена в 
северния склон. В южната ѝ част скалата е коса 
и добре огладена. Забелязват се и тесни (до 1 м) 
подзидани серпентиноподобни улеи. Може да 
се предположи, че в този участък са спускани 
каменни блокове към равнината. На това място 
има и голямо могилообразно възвишение.

Основната кариера, разкривката и кариера-
та със серпентините са свързани с път с посока 
югозапад-североизток (Обр. 12). Той е оформен 
в скалния терен, а от най-източната кариера 
личи добре като заравнена площ с ширина 3,5 м. 
Пътят слиза косо към равнинната местност Пас-
кова бряст, южно от с. Хотница.

В последната местност има значителен по 
наситеност и площ археологически обект от 
римската епоха (Обр. 12). В него са откривани 
редица материали от II–III в.45 Археологически 
обекти има и в застроената южна част на съ-

45 Кокорков, Алексиев 1975, 134-135; Илчева 2014, 19.

временното село.46

Кариери край с. Хотница, м. Кайрака (Обр. 
12, Обр. 14)

Кариерите са означени с „кам.” и знак за 
вдлъбнатина на топографски карти в М 1:5000 
(картен лист К7-42-131) от 50-те-60-те години на 
ХХ в. Регистрирани са и под № 113 в ДВ, бр. 78 
от 1968 г. Това подсказва, че там освен античен е 
засвидетелстван вероятно и съвременен добив.

Кариера № 1. Тя се намира на 1275 м югоза-
падно от църквата „Св. Ирина“ в с. Хотница, 
азимут 238º, надморска височина 150–170 м. 
Разположена е в най-северната част на склон 
от Търновските височини. Западно от нея има 
напречен дол с вода, а в източната част – сух 
дол, в който вероятно има вода през пълновод-
ните месеци. В горната част на първия се забе-
лязват изсичания, наподобяващи път с посока 
изток-запад. Подобен път има и през другия 
дол. Дължината на кариерата по оста севе-
розапад-югоизток е 100 м, а по оста североиз-
ток-югозапад до 50 м, площта е 9 дка.

Вътрешността на кариерата е запълнена с 
ниски могилообразни възвишения. В южната, 
най-висока част, скалните изсичания достигат 
дълбочина 3–4 м. Подобно на другите кариери 
в района в този участък има U-образни ниши, 
получени вероятно от съединяването на съсед-
ни разкривки. В източната и южната части на 
кариерата се забелязват започнати, но незавър-
шени разкривки, представляващи плитки и 
малки по размер ями в скалата.

Кариера № 2. Разположена е на 1900 м юго-
западно от църквата църквата „Св. Ирина“ в 
с. Хотница, азимут 252º, надморска височина 
150−170 м. Дължината по оста северозапад-юго-
изток е 570 м, а по оста север-юг до 190 м в из-
точната част, площта ѝ е 51 дка.

Кариерата е разположена на северен склон 
на същия рид от Търновските височини и от-
стои на около 350 м западно от № 1. Най-зна-
чителният добив е в източната ѝ половина. В 
западната е по-плитка. Вътрешността ѝ е запъл-
46 Илчева 2014, 19.
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нена с могилообразни възвишения от добива на 
камък, достигащи височина 3–4 м. В североиз-
точната част на кариерата има съвременна чеш-
ма.

Кариера № 3. Разположена е на 2310 м юго-
западно от църквата на с. Хотница, азимут 256º, 
надморска височина 150−160 м. Тя представлява 
изсечена в скалата яма с дълбочина около 1 м 
и ширина 20−30 м и площ 0,36 дка. Подобно на 
останалите кариери и тя е „отворена“ на север. 
Личат изсичания в скалата. На около 10 м из-
точно от нея е установена разкривка, предста-
вляваща плитка яма с диаметър приблизител-
но 2 м, изсечена в скалата. Вероятно кариерата е 
в начален етап на експлоатация и е незавърше-
но разширение на № 2, тъй като се намира на 
около 120 м западно от нея.

Кариера № 4. Кариерата е разположена на 
2363 м, азимут 256º, измерени от църквата на 
с. Хотница, надморска височина 150−160 м. Тя 
е плитка яма с дължина 10−20 м и дълбочина 
около 0,5 м. На около 20 м североизточно от 
нея има вкопана в скалата разкривка с корито-
образна форма и малка дълбочина. Вероятно и 
тази кариера е в начален етап на експлоатация.

Най-значителните са кариери № 1 и № 2. 
Втората е следващата по големина в територия-
та на Никополис след тази в м. Могилките до 
с. Самоводене. Вероятно кариери № 1 и № 2 в 
м. Кайряка са основните експлоатирани, а № 3 
и 4 са започнати, но незавършени разработки в 
близост до тях.

Източно от каменоломните преминава стар 
път (вероятно римски), добре различим на те-
рена (Обр. 12). Представлява заравнена скална 
повърхност, на места подзидана откъм долния 
си край. Той идва от дола югоизточно от с. Хот-
ница, преминава през кариери № 1 и № 2, като 
през последната не е видим. Възможно е да е 
продължение на пътя от кариера № 1. От кари-
ера № 2 продължава в посока към Хотнишкия 
водопад. Измерената му на места ширина е 3 м.

За път, намиращ се югозападно от с. Хотни-
ца, съобщават Б. Султов и К. Дочев.47 Подобно 
47 Султов 1969, 12; Дочев 1994, 67.

на всички други съвременни автори,48 сведени-
ята са позовани основно на първичното описа-
ние на К. Шкорпил, според когото пътят излиза 
от Никополис, преминава р. Росица и от десния 
ѝ бряг се движи по десния бряг на р. Бохот в 
посока към с. Хотница, след това на югозапад 
към изчезналото с. Кая бунар, Момин сбор, на 
изток от с. Ветренци, преминава по левия бряг 
на р. Янтра през Стара планина към Августа 
Траяна.49

Кариери в м. Мазите до с. Русаля, община 
Велико Търново (Обр. 15, Обр. 16)

Кариера № 1. Тя се намира на 1488 м югоза-
падно от църквата „Св. Богородица“ в с. Русаля, 
азимут 159,40º, надморска височина 220−234 м. 
Разположена е на северния склон на платовид-
ното възвишение Бърдо, което е част от Търнов-
ските височини. Отворена е на север, а в южната 
си част е най-висока. Дължината ѝ в посока се-
верозапад-югоизток е 111 м, а по оста север-юг 
между 12 и 32 м. Кариерата е с площ 2,1 дка.

В южната част се забелязват U-образни 
ниши, получени вероятно от съединяване на 
съседни разкривки. Най-голямата височина е 
около 2 м. В равната ѝ вътрешност се забелязват 
ниски могилообразни възвишения (височина 
около 1 м), образувани от добива на камък. На 15 
м северно от кариерата има плитка (ок. 1 м) яма 
с малки размери (ок. 2 м), вероятно разкривка.

Кариера № 2. Тя се намира на 1553 м югоза-
падно от църквата „Св. Богородица“ в с. Русаля, 
азимут 162,31º, надморска височина 240−242 м. 
Кариерата отстои на около 50 м югозападно 
от кариера № 1. Характеристиките ѝ са като 
на предишната. Дължината ѝ в посока югоза-
пад-североизток е 80 м, а по оста север-юг от 25 
до 35 м, площта е 2,45 дка.

Северно от кариерата има поне пет ями, из-
сечени в скалата, които могат да бъдат тълкува-
ни като разкривки с ширина около 2 м и дълбо-
чина около 0,5 м. Поне три такива ями има и на 

48 Велков 1926, 128; Аврамов 1929, 67-77; Станев, Овчаров 
1975, 12; Маджаров 2009, 251-254.

49 Шкорпил 1910, 151-152.
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90 м южно от кариерата.
Р. Анчев смята, че от тях е добиван каменен 

материал за Никополис ад Иструм.50 Последно-
то е възможно с оглед на относителната близост 
между града и тези кариери – 14 км (по въздух). 
Малките им размери свидетелстват по-скоро за 
местен характер.

На около 10−15 м северно от тях премина-
ва път с посока североизток-югозапад (Обр. 12, 
Обр. 16). За наличието му кратки сведения дава 
Р. Анчев.51 Пътят е изсечен в скалата в южната 
си част, а в северната е ограничен от насип. Ши-
рината му е около 3 м. Това, че пътят е офор-
мен в скалата, свидетелства по-скоро за неговия 
античен произход, с възможна употреба и в 
по-ново време.

Кариери в м. Маркова стъпка, с. Русаля, об-
щина Велико Търново (Обр. 12, Обр. 17)

Кариерите се намират на 1925−1968 м юго-
западно от с. Русаля. Те са разположени на пла-
товидното възвишение Бърдо, което е част от 
Търновските височини. В тази част на платото е 
местността Маркова стъпка. Тя е ограничана от 
югозапад и североизток от два спускащи се на 
север долове на име Мъртолèц. В западния от 
тях, Големия Мъртолец, има вода и е изградена 
съвременна чешма.

По време на посещение на местността са ус-
тановени две по-големи кариери, две по-малки 
и три малки разкривки. Освен тях е проследен 
и участък от път, оформен в скалата, с ширина 
2−3 м.

Кариера № 1. Тя се намира на 1925 м югоза-
падно от църквата „Св. Богородица“ в с. Русаля, 
азимут 204,80º. Тя е разположена на склон със 
северозападно изложение и отворена в тази по-
сока. Най-високата ѝ част е в южния край, къде-
то достига височина около 1,5 м. Вътрешността 
ѝ е относително празна, забелязват се ниски (ок. 
0,5 м) могилообразни възвишения. Размерите 
на кариерата са 57 (запад-изток) и 75 м (северо-
изток-югозапад), площта е 2,885 дка.

50 Анчев 1989, 9.
51 Ibidem.

Кариера № 2. Кариерата се намира на 1968 м 
югозападно от църквата „Св. Богородица“ в с. 
Русаля, азимут 204,18º. Тя отстои на около 20 м 
югоизточно от № 1. Заради дъговидна извивка 
на терена в посока запад, кариерата има подоб-
на форма и е отворена по протежението на ска-
лата. Най-високите ѝ участъци са в източната, 
северната и южна периферии, където достига 
дълбочина от 2−3 м. Във вътрешността ѝ има 
много могилообразни възвишения с височина 
около 1 м. По високите части на периферията 
се наблюдават U-образни ниши, получени от 
съединяването на съседни разкривки. На южна-
та периферия се виждат следи от отделянето на 
блокове, както и части от блокове. Размерите ѝ 
са: 137 м (северозапад-югоизток) и 12−48 м (юго-
запад-североизток), а площта 4,840 дка.

На 40−45 м западно от кариера № 2 има три 
ями в скалата с диаметър от около 4 м и дълбо-
чина около 1 м. Те вероятно представляват раз-
кривки за разширяване на кариерата.

На около 170 м североизточно от кариери 
№ 1 и № 2 има друга, означена само като про-
дълговат изкоп на ЕТК М 1:5000 (картен лист 
К7-42-129).52

Кариера № 3. Тя се намира на 2181 м югоза-
падно от църквата „Св. Богородица“ в с. Русаля, 
азимут 211,45º. Оформена е в извивка на скалата 
с южно изложение, към която посока е отворе-
на и кариерата. Тя е с малки размери – ок. 15 х 
20 м и площ ок. 0,3 дка. Най-висока е в южната 
си част, където достига височина ок. 2−3 м. На 
редица места личат линейни отсеци от отделя-
нето на блокове. На ок. 20 м южно от нея пре-
минава път, до който има друга малка кариера 
– № 4.

Кариера № 4. Тя се намира на 2202 м югоза-
падно от църквата „Св. Богородица“ в с. Руса-
ля, азимут 210,67º и на ок. 36 м югозападно от 
№ 3. Тя е отворена на запад по посока склона и 
най-високата ѝ част е на изток, където достига 
височина ок. 1 м. Размерите ѝ са малки – ок 15 х 
15 м, а площта ок. 0,225 дка.

Между кариери № 4 и № 5 е проследен път с 
52 Силнообрасла, личат следи от добив.
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ширина ок. 3 м, изсечен в скалата (Обр. 15). Той 
се движи по посока югоизток-северозапад по 
протежение на високия десен бряг на западния 
дол в м. Мъртолец.

Вероятно пътят има връзка с проследения в 
м. Мазите в землището на с. Русаля. Възможно 
е от Мъртолец пътят да води на югоизток към 
м. Мусински келемета, разположена на десния 
бряг на р. Кору дере, на около 2600 м югоизточ-
но от кариерите, азимут 141º. В този район има 
римско селище, в което са откривани матирали 
от II−III в.53 и може би от там пътят продължава 
по долината на рекичката в посока към Балван 
и Ветренци.

На 894 м североизточно от кариера № 1 в м. 
Маркова стъпка се намира селищен археоло-
гически обект в близост до Русалската пещера 
(Обр. 15).54 Той е разположен около дола на пе-
щерата и на терен се проявява като многоцен-
трични концентрации от строителна керамика 
(керемиди и тухли), хоросан и фрагменти от 
керамични съдове. Площта му от 100 дка е зна-
чителна, подобно на обекта в м. Горно селище 
до Хотница. Наличието на големи обекти в по-
лите на Предбалкана и следите от пътища, ве-
роятно свидетелстват за един общ път с посока 
изток-запад по протежение на подножието на 
Търновските височини, който има отклонения 
към Никополис ад Иструм и към проходните 
места в южна посока.

Кариера в м. Чуката край с. Русаля и с. 
Хотница, общ. Велико Търново (обр. 18)

Намира се югоизточно от с. Русаля и югоза-
падно от с. Хотница, на рида Чуката.55 Установе-
ни са две групи места на добив.

Първата е по-голяма по площ – 29 дка. 
Представена е от 16 коритовидни ниши с U-об-
разен план; могилообразни възвишения и два 
естествени понора с каменни ограждания.
53 Soultov 1985, 19, 31, n. 12; Станев, Овчаров 1990, 11-12; 

Илчева 2014, 34.
54 Църов 2006, 7-8; „Държавен вестник“, бр. 78 от 1968 г. 

Пещерата отстои на 1050 м югозападно от църквата 
на с. Русаля „Св. Богородица“, азимут 200,47º.

55 Въведена е от автора в АКБ с № 10007570.

Обектът е датиран в Късната античност по 
формална аналогия със сходни кариери, както 
и по един запазен in situ профилиран блок. На 
700 м североизточно се намира късноантичната 
и вероятно средновековна крепост Хотнишкото 
кале.56 В нея се открива ломен доломитизиран 
варовик, добит вероятно от кариерата.

Втората група се състои от три плитки ко-
ритообразни ниши с диаметър от 5 до 10 м и 
дълбочина от 0,40 до 0,90 м. Те отстоят на изток 
от първата. По всяка вероятност са свързани с 
изграждането на кула (?)57 в източния край на 
рида Чуката заради видовото и формално сход-
ство на блоковете.

Кариера в м. Дѝрменджика до с. Коевци, об-
щина Сухиндол (Обр. 19)

Кариерата е обект на изследване на редица 
автори.58 Тя се намира в източната периферия 
на Деветашкото плато и отстои на 527 м югоиз-
точно от кметството на с. Коевци, азимут 135º, 
надморска височина 380−410 м. Разположена 
е на двата скалисти бряга на потока Дѝрмен-
джик/а, извиращ от м. Каменец. В западния 
край на кариерата има съвременна чешма. От-
критата част на кариерата е с площ около 35 
дка, а заедно с дола и могилообразните възви-
шения южно от десния бряг и разкривките – 
около 155 дка. Скалите са с кредна възраст (над 
75 млн. години). Забелязват се следи от корали, 
спонгии, морски таралежи, остреи и др.59

В нея се откриват полуфабрикатни плочи и 
блокове, както и готови или полузавършени ар-
хитектурни и гробнични елементи. В източния 
ѝ край са регистрирани останки от стар път60.

Кариерата снабдява вероятно обектите в 
долината на р. Росица61. Т. Иванов и Е. Данков 
смятат, че е възможно от каменоломната да е 

56 Илчева 2014, 22.
57 Ibidem.
58 Юбилеен сборник 1896, 31; Шкорпил 1905, 477; Ива-

нов 1950, 327; Данков 1980, 59; Петрова, Иванов 2008, 
179-180; Чакъров 2019б, 79-106.

59 Данков 1980, 60.
60 Чакъров 2019б, 79-106.
61 Чакъров 2019б, 85.
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доставян камък в Никополис.62 В подкрепа на 
тезата за снабдяването на града от тези кариери 
е и сходството на размерите на каменните пло-
чи за улична настилка, добивани край Коевци, 
и тези, използвани в Никополис. Освен тях ма-
сивна основа от кариерата има близки анало-
гии с база от пропилеите на римския град. Не 
е изключено при усиленото строителство по 
време на изграждането на Никополис да са дос-
тавяни и каменни детайли и от по-отдалечени 
разстояния. Някои малоазийски градове, като 
Ефес и Лаодикея например, имат по около 40 
кариери за камък.63

***
Районът, в който са откривани лапидарни 

паметници от доломитизаран варовик, обхва-
ща Никополис ад Иструм, дн. Великотърнов-
ско, Павликенско, Свищовско,64 Дряновско, 
Левченско, Севлиевско.65 Единични са екзем-
плярите от друг вид варовик, използвани за на-
правата на архитектрурни детайли в градската 
територия.66

Част от постамент за статуя в чест на импера-
тор Септимий Север (193−211 г.), открит в Русе, 
е изработен от такъв варовик.67 Освен този над-
62 Иванов 1950, 327; Данков 1980, 60; Чакъров 2019б, 86.
63 Dworakowska 1983, 21.
64 Skoczylas 1999, 128-129; Skoczylas 2013, 124-125; Skoczy-

las 2013a, 139-142.
65 Лични наблюдения на автора върху архитектурни 

детайли от м. Шаварна, южно от гр. Левски, където 
е регистирано голямо римско селище (Шкорпил 
1905, 479), от което според К. Шкорпил произхождат 
надписи ILBulg 444–447 (Škorpil, Škorpil 1892, 208-209, 
№ 76-78; Škorpil 1894, 179, № 23). Детайлите се съх-
раняват до училищния двор на ОУ „Христо Ботев”, 
гр. Левски и в частни имоти в близост. Пренесени са 
там при строежа на църквата „Св. Параскева” в края 
на ХIХ в. Авторът изказва своите благодарности на 
Р. Гатев от гр. Левски за споделената информация.

66 Единствен, засега, публикуван пример за употреба на 
друг варовик е капител от проучвания от Б. Султов в 
м. Урушките лозя до гр. Бяла черква обект (Димитров 
2007, 409, кат. № 122). За сравнение и каталога към: 
Димитров 2007, 345-579. В района на гр. Павликени са 
откривани саркофази от мек и шуплест варовик. Ко-
рито и част от капак се съхраняват в ИМ-Павликени.

67 Велков 1986, 24–28; IGBulg V 5213=5332.

пис, сред лапидарните паметници от района на 
крайдунавския град липсват други, направени 
от същия материал.68 Този факт, както и кон-
текстът на откриване, по-скоро свидетелстват за 
преизползване на паметника в по-късна епоха, 
като не е изключено и пренасянето му в по-ново 
време,69 дори чак от околностите на Никополис 
ад Иструм.

Източно от Никополис, в района на дн. гр. 
Попово, освен че каменните детайли са срав-
нително малко,70 паметниците от доломитизи-
ран варовик са оскъдни или липсват. От Ятрус 
произхождат пет каменни блока от този вид 
камък, за които се предполага, че са пренесени 
от Нове, а не че са добити около гр. Бяла.71 На 
запад, в района на Ескус, също няма установени 
детайли от хотнишки варовик.72

Положението в Белене е подобно,73 въпреки 
че има отделни находки, като част от статуя и 
база за колона, изработени от доломитизиран 
варовик. Фрагментът от статуя е датиран към 
късен II – ранен III в.,74 а базата за колона се на-
мира на повърхността вътре в крепостта, в бли-
зост до южната U-образна кула (лични наблю-
дения на автора).

Най-южната точка до момента е крепостта 
Дискодуратере до с. Славейково, Дряновско.75 
В крепостните стени са преизползвани архи-

68 Сведенията за материалите на лапидарните и архи-
тектурни паметници от Русенско и за вида на мате-
риала на постамента за статуя на Септимий Север от 
града авторът дължи на д-р В. Върбанов от РИМ-Русе, 
за което му изказва своите благодарности.

69 Коментарът към IGBulg V 5213; Тачева 2005, 101.
70 Авторът благодари на Н. Русев от РИМ-Русе за 

споделените данни.
71 Skoczylas 1999, 128; Skoczylas 2013, 124; Skoczylas 

2013a, 140.
72 Skoczylas 1999, 128-129; Skoczylas 2013, 124-125; Skoczy-

las 2013a, 139-142.
73 Skoczylas 1999, 128-129; Skoczylas 2013, 123-138; Skoczy-

las 2013a, 140-142.
74 Biernacki, Klenina 2018, 259-265.
75 Неправилно отнасяна в литературата като принад-

лежаща към землището на съседното село Гости-
лица, въпреки че К. Шкорпил изрично упоменава, 
че се намира до с. Славейково (тогава Малко Яларе) 
(Шкорпил 1910, 152-154).
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тектурни детайли от доломитизиран варовик 
от II−III в., каменни надписи и дори претопени 
бронзови статуи от по-ранното тържище. По-
следното обаче принадлежи до 270/271 г. към 
територията на Августа Траяна76. В този град 
също е използван доломитизиран варовик за 
монументални детайли. Една от кариерите е 
локализирана в м. Кюнта до Старозагорските 
минерални бани77. Хронологическата и тери-
ториална принадлежност на тържището до 
270/271 г. към Августа Траяна, а след това към 
Никополис ад Иструм, поражда въпроса от 
къде е доставян доломитизираният варовик за 
него и дали не съществуват по-близки до емпо-
риума залежи и кариери.

Интересна информация дава материалът на 
изработка на шестте надписа от 136 г. за грани-
ците между Долна Мизия и Тракия в района на 
Никополис.78 Три от тях (ILBulg 429 от с. Бутово, 
ILBulg 390 от с. Полски Сеновец и ILBulg 386 от 
с. Хотница) са със сигурност от доломитизиран 
варовик, добиван от кариерите на Никополис 
между великотърновските села Хотница и Са-
моводене, Русаля и тази до с. Коевци, Сухин-
долско. Може да се предположи, че и послед-
ните три паметника са направени от камък от 
местните кариери за доломитизиран варовик, 
тоест от близки ателиета.

Ако се приеме, че надпис ILBulg 386 e из-
ползван като терминален край Хотница,79 
може да се предположи, че границата се дви-
жи по линията Бутово – Масларево – Полски 
Сеновец – Никополис ад Иструм – Хотница и 
тази извивка „огражда“ административната 
територия на Никополис от запад, север и из-

76 Боянов 2014, 19.
77 Цончев 1938, 349, 352; Петрова, Иванов 2008, 185.
78 Шестте надписа са: ILBulg 429 от с. Бутово, ILBulg 358 

от с. Масларево, ILBulg 357 и IGLNov 72 от Свищов, 
ILBulg 390 от с. Полски Сеновец и ILBulg 386 от с. 
Хотница. Далеч извън територията на Никополис, 
до гр. Роман, се намират още пет надписа с това съ-
държание, но в обратен ред: inter Thraces et Moesos. Те 
са изработени от тъмнокафяв пясъчник (ILBulg 184; 
Христов 2004, 5-8).

79 Gerasimova-Tomova 1987, 20-21.

ток през 136 г.80 Подобни „вклинявания” не са 
необичайни. Като пример може да се посочи 
„вдаването” навътре към Троянския проход на 
Долна Мизия в края на II в. и първата половина 
на III в.81

Най-ранните паметници от доломитизи-
ран варовик са от последните години на упра-
влението на император Хадриан – 136 г., като в 
Нове производството им е засвидетелствано от 
136 до 233 г.82 Тази особеност, както и терито-
риалното разпространение на монументални 
детайли от този вид камък са косвено свидетел-
ство, че началото на кариерите започва с осно-
ваването на Никополис ад Иструм.83

Слабо изследван е проблемът за кариерите 
на Никополис ад Иструм през късноримската и 
ранновизантийската епоха. Според Й. Алекси-
ев кариерите в м. Могилките и Курнѝците край 
Самоводене са използвани при изграждането 
на ранновизантийската крепост на хълма Ца-
ревец във Велико Търново.84 Малко вероятно е 
да има добив там през V–VII в. поради няколко 
причини. Първо, в средата на V в. Никополис 
претърпява големи поражения от варварските 
нашествия и вероятно към края на столетието 
или началото на следващото е построена кре-
пост със значително по-малки размери от тези 
на града през II−IV в. – т. нар. Никополис ад Ис-
трум 2 или кастел.85 За изграждането на послед-
ната масово е ограбван каменен материал от 
по-ранните каменни структури, тоест добивът е 
местен, а не от по-голямо разстояние.

Втората причина е, че ранновизантийският 
град на хълма Царевец и укреплението на Мо-
мина крепост са изградени именно върху ска-
лен масив от доломитизиран варовик, като този 
в кариерите до Самоводене.86 Това обезсмисля 

80 Чакъров под печат.
81 Геров 1950, 17–18; Gerov 1979, 221-222.
82 Biernacki, Skoczylas 2002, 204-208; Biernacki, Skoczy-

las 2003, 197-203; Skoczylas 2013a, 121-126; Skoczylas 
2013b, 139-141.

83 Чакъров под печат.
84 Алексиев 2015, 111.
85 Динчев 2002, 45.
86 Skoczylas 1999, 128.
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обособяването на добив от далечни разстояния 
на суровина, която се среща в непосредствена 
близост. Наблюденията на терен показват, че 
доломитизираният варовик на хълмовете Ца-
ревец и Момина крепост не е добиван от мате-
риковата скала.

Третата причина е степента на употре-
ба на този вид камък в ранновизантийското 
строителство в Търново. Крепостните стени и 
сградите са направени основно не от доломи-
тизиран варовик, а от пясъчник. По-плътният 
и твърд доломитизиран варовик е използван 
като сполия. На хълма Царевец има изобилие 
от сполии от II−III в. Те са ясно забележими в 
района на югозападната порта. В отделни слу-
чаи има и произведени ранновизантийски ар-
хитектурни детайли, като те са предимно внос-
ни и направени от мрамор. Понякога се срещат 
доработени по-ранни местни детайли от до-
ломитизиран варовик.87 Като пример може да 
бъде посочен ранновизантийски коринтски ка-
пител, преизползван в средновековната църква 
№ 3 на хълма Трапезица във Велико Търново.88 
Той е един от малкото по-ранни архитектурни 
детайли на това ядро на средновековния град, 
което вероятно показва, че е взет като сполия 
именно от съседния хълм Царевец. Това свиде-
телства, че голямото количество преизползвани 
архитектурни детайли на последния хълм са от 
VI−VII в., а не от Средновековието. Срещат се и 
изключения, като колоната с надпис, съобщава-
ща крепостта Редесто в Тракия, изработена от 
мрамор, и Омуртаговата колона, направена от 
тъмен сиенит89.

Не е изключено набавянето на доломитизи-
ран варовик и от Никополис ад Иструм, за кое-
то красноречиво свидетелства надпис IGBulg II 
640. Възможно е да са посещавани и кариерите 
край Самоводене, както и множеството обекти 
87 Димитров 2012, 53-61.
88 Робов, Дочев 2008, 688, обр. 3.
89 Бешевлиев 1992, 156, № 22, 127-224, № 56. Надписите 

произхождат вероятно от района на Плиска (Беше-
влиев 1992, 156, № 22; 207, № 56), където може да се 
предположи, че са донесени като военен трофей от 
Югоизточна Тракия, район, в който се среща сиенит.

от II−III в. в района. Материалът от тях обаче е 
извличан като spolia, а не под формата на пър-
вичен добив. Подобно е положението и в къс-
норимската крепост Дискодуратере, в която са 
преизползвани редица детайли, надписи, ста-
туи и др. от по-ранното тържище.90

Извършването на комплексен анализ на ви-
довете каменен материал от Никополис ад Ис-
трум и други обекти от неговата територия и 
сравняването с известните източници на камък 
е един от приоритетите на бъдещите изслед-
вания на каменните суровини, употребявани 
през периода II−VII в. в района. Освен това и 
анализът на откритите в археологическа среда 
мрамори ще даде интересни сведения за кул-
турните и икономически връзки на Никополис 
ад Иструм с близки и далечни краища на Рим-
ската империя.
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Обр. 1. Карта с разпространение на известните кариери за 
доломитизиран варовик и граничните стълбове от 136 г. в 

района на Никополис ад Иструм (К. Чакъров)

Обр. 2. Архитрав с изображение на гущер от 
агората на Никополис ад Иструм (сн. К. Чакъров)

Обр. 3. Фриз-архи-
трав от агората 

на Никополис ад 
Иструм с изобра-

жение на куче/
вълчица 

(сн. К. Чакъров)
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Обр. 4. Мраморна колона от най-ранния период на агората 
на Никополис ад Иструм (сн. К. Чакъров)

Обр. 5. Карта с разположение на кариерите в местностите Могилки-
те и Курнѝците до селата Самоводене и Хотница и римски пъти-

ща и селища в близост (К. Чакъров)
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Обр. 6. Кариерата в м. Могилки-
те – изглед от запад 

(сн. К. Чакъров)

Обр. 7. Недовършено каменно 
корито в м. Могилките 

(сн. К. Чакъров)

Обр. 8. Кариерата в м. Курнѝци-
те – изглед от север 

(сн. Ал. Чохаджиев)
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Обр. 9. Незавършен детайл в 
една от нишите на кариерата в 
м. Курнѝците (сн. К. Чакъров)

Обр. 10. Прерязано могило-
образно възвишение от карие-

рата в м. Курнѝците 
(сн. К. Чакъров)

Обр. 11. Дисковиден детайл в с. 
Самоводене 

(сн. К. Чакъров)
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Обр. 12. Карта с разположение на кариерите в местностите Хотниш-
ката курия и Кайрака и южно и югоизточно от с. Хотница и рим-

ски пътища и селища в близост (К. Чакъров)

Обр. 13. Детайл от кариерата 
в м. Хотнишката курия – поглед от север 

(сн. К. Чакъров)

Обр. 14. Детайл от кариерата в м. Кайрака 
– поглед от юг 

(сн. К. Чакъров)
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Обр. 15. Карта с разположение на кариерите в местностите Мазите и 
Маркова стъпка до с. Русаля и римски пътища и селища 

в близост (К. Чакъров)

Обр. 16. Кариерите и рим-
ският път в м. Мазите 

до с. Русаля – поглед от 
северозапад 

(сн. Г. Христов)
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Обр. 18. Карта с разположение на кариерата в м. Чуката край с. Ру-
саля и с. Хотница; Хотнишкото кале; кула (?) и следи от добив до 

нея (К. Чакъров)

Обр. 17. Кариерите в м. 
Маркова стъпка 

до с. Русаля – поглед от 
югозапад (сн. Г. Хри-

стов)
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Обр. 19. Карта с разположение на кариерата в м. Дѝрменджика до 
с. Коевци (К. Чакъров)
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